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Tentoonstelling in Dordrecht: Willem 2, Kunstkoning 

In het Dordrechts museum is nog tot 15 juni de zeer interes¬sante tentoonstelling: 

WII Kunstkoning te zien. De tijd ontbreekt ons om zelf een excursie hiernaartoe te 

organiseren. Maar desondanks willen we u graag attenderen op deze 

ten¬toonstelling, die een zeer positieve pers heeft gekregen. Meer informatie 

(openstellingstijden, toegangskosten) hierover is te vinden op de website van het 

Dordrechts museum. Willem II (1792-1849) was een kleurrijke koning. Een 

avontuurlijke Oranjeprins, held op het slagveld, geliefd bij het volk. Maar bovenal 

was hij ‘kunstkoning’. Deze Oranjevorst besteedde veel aandacht en geld aan het 

verzamelen van kunst. De schilderijencollectie die hij in korte tijd bijeen bracht, 

was wereldberoemd. Echter, na de plotselinge dood van de koning werd de 

collectie in 1850 geveild. Buiten-landse verzamelaars sloegen hun slag en kochten 

massaal topstukken van Rembrandt, Rubens, Leonardo da Vinci, Memling, Murillo 

en Jan Steen. Een vorstelijke verzameling van wereldformaat ging in één klap voor 

Nederland verloren. Meer dan 60 schilderijen en tekeningen zijn nu eenmalig in het 

museum bijeengebracht en geven een beeld van de smaak en ambitie van de koning 

als verzamelaar van oude én eigentijdse kunst. Aangevuld met portretten, 

historieprenten, meubels, kleding, juwelen en andere kunstvoorwerpen vertelt de 

tentoonstelling ook het verhaal van de on-Hollandse weelde aan het hof van 

Willem en zijn vrouw, de Russische tsarendochter Anna Paulowna. 

Oproep: Mail uw mailadres door naar de penningmeester 

Voor het gemakkelijk en snel kunnen bereiken van al onze leden is het heel prettig 

wanneer de penningmeester over uw e-mailadres beschikt. Vandaar de oproep om 

uw mailadres te mailen aan onze penningmeester, adewit1@solcon.nl 

Nieuwe leden 

Op de Coopmarkt, van 10 mei, hebben we twee nieuwe leden mogen verwelkomen: 

De heer Floris van der Kooij uit Hei- en Boeicop en de heer Wim van Galen uit 

Schoonrewoerd. We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen bij onze vereniging. 



Oproep: Leden gezocht voor Educatieve Werkgroep 

De Educatieve Werkgroep is afgelopen tijd druk bezig geweest met het invullen 

van samenwerking met de beide basisscholen. Er zijn al enkele gastlessen over 

oude werktuigen en oude weegschalen gegeven, en er zullen nog dorpswandelingen 

worden georganiseerd. Kortom een leuk en uitdagend werkveld. De Werkgroep 

geeft aan nog wel enige versterking te kunnen gebruiken. Er zou nog veel meer 

gedaan kunnen worden om de kinderen in Lexmond iets mee te geven van de eigen 

geschiedenis. Daar hebben we enthousiaste mensen voor nodig, die voeling hebben 

met kinderen in deze leeftijd. Hopelijk kunnen we op termijn onze activiteiten ook 

uitbreiden naar de basisschool in Hei- en Boeicop. Doe mee en geef je/u op als lid 

van de Educatieve Werkgroep. Aanmelding kan via één van de bestuursleden 

Excursie op 22 maart naar Amsterdam 

Die dag hebben we een zeer succesvolle excursie 

georganiseerd naar het Rijksmuseum in 

Amsterdam. Aansluitend was een rondvaarttocht 

georganiseerd door de beroemde Amsterdamse 

grachten. Volgens de deelnemers was de lunch 

aan boord ook heel goed verzorgd. De 

belangstelling was overweldigend. Al met al was 

het voor de deelnemers een onvergetelijke 

excursie. Alle dank voor onze 

excursiecommissie, bestaande uit Jan Schaafsma 

en Marianne Wittebol! Zij zijn alweer aan het 

nadenken over de Najaarsexcursie. 

Ontvangen gift 

Het bestuur werd blij verrast door een zeer royale gift die wij mochten ontvangen 

van mevrouw Martha de Vor-Beems. Zij is al vanaf het allereerste begin van de 

vereniging een betrokken lid geweest, die bij de meeste activiteiten (lezingen, 

excursies) zichtbaar aanwezig was en is. Haar betrokkenheid heeft ze nu nog eens 

extra ingevuld in de vorm van een grote gift. Als dank hiervoor is zij tot lid voor 

het leven benoemd, vrijgesteld van contributie. Een dergelijk grote gift geeft ons 

extra armslag voor het financieren van een speciaal boek of het organiseren van een 

tentoonstelling. Misschien brengt dit bericht u ook op een gedachte. Weet dan, dat 

onze vereniging een ANBI-instelling is. Dat betekent, dat giften of legaten 

aftrekbaar zijn voor de inkomsten-belasting. Wanneer u het doen van een gift 

overweegt, neem dan contact op met onze penningmeester, de heer Amel de Wit. 

 

 

 



Pak de fiets voor uw clubkas op zaterdag 12 juli 

De Rabobank organiseert haar jaarlijkse fiets-

sponsortocht. Wat houdt dit in? 

“Fiets samen met leden van uw vereniging of stichting 

een route door De Vijfheerenlanden en verdien een 

bedrag voor de clubkas. Voor elke deelnemer die de 

route uitfietst, stort Rabobank Vijfheerenlanden € 10,- 

op de rekening. Het maximaal te verdie¬nen bedrag is 

€ 500,- inclusief BTW. Hoe meer leden meefietsen, hoe 

hoger de bijdrage aan de clubkas. Door De 

Vijfheerenlanden is een route van 40 km uitgestippeld, met een stempelpost bij de 

start en twee onderweg. Deelnemers die de route helemaal uitfietsen, finishen met 

een volle stempelkaart. Er zijn drie verschillende start- en finishlocaties. Ook kunt 

u kiezen uit drie verschillende starttijden.” 

Wij willen graag meedoen met dit sympathieke initiatief. Wilt u meedoen aan dit 

sportieve evenement en tegelijkertijd onze clubkas spekken? Houd dan die zaterdag 

12 juli vrij, en geef u op bij onze secretaris, Marjan van de Graaf. Telefoonnummer 

0345 - 641221, mailadres: van_de_graaf@zonnet.nl. Nadat u zich hebt opgegeven 

krijgt u nadere informatie over precieze startplaatsen en -tijden. We hopen 

natuurlijk dat u zich in groten getale aanmeldt. 


