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INHOUD
Dank!

Stadswandeling

Patiënten perspectief

Schaal

Herkenning

Eenheid

Verhalen
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STADS-
WANDELING

En vandaag voor jullie!
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PATIENTEN

Barend Jeanine
Diederick Khadijha

De patient bestaat niet!

Kleine huizen

Kracht der herkenning

Eenheid in verscheidenheid

Veelzijdige verhalen
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Impressionisme 
in Dordrecht

Dordrecht werd in het buitenland beroemd als de 
geboortestad van Albert Cuyp. In de 19de eeuw kwamen 
kunstenaars uit binnen- en buitenland om het met eigen 
ogen te zien: het water, de beroemde wolkenluchten, de 
schilderachtige gevels. 
Dordrecht werd een pleisterplaats voor kunstenaars. ‘Une 
vraie colonie d’artistes’ schreef de Franse schilder Boudin.

Opgegroeid in Le Havre in Frankrijk, tekende Boudin al 
vanaf zijn jeugd de drukte in en om de haven. Toen Boudin 
door zijn schildersvriend Jongkind gewezen werd op 
Dordrecht aan het water, was hij meteen verknocht aan de 
stad. 
Jongkind en Boudin werkten  veel buiten en hanteerden 
een losse penseelstreek. De latere impressionisten werden 
sterk geïnspireerd door de nieuwe schilderwijze van 
Jongkind en Boudin.

Aanvankelijk ontstond het Impressionisme als een protest-
beweging tegen de classicistische academische kunst. 
Het ontwikkelde zich tot een nieuwe stijl getypeerd door de 
schilderwijze, de gerichtheid op de beleving van het 
moment en de keuze voor thema’s uit het moderne leven. 
Jan Toorop was een belangrijke Nederlandse beeldend 
kunstenaar uit deze stroming. 

Ook Dordtse schilders bleken niet onverschillig voor de 
schoonheid van hun stad. 
Vertrouwd met het impressionistische werk van collega’s 
als Breitner en de gebroeders Maris gingen zij er in de late 
jaren ’80 op uit om hun stad en omgeving in vlotte 
impressies vast te leggen. 
Deze ‘plein-air’-schilders die tussen 1880 en 1950 actief 
waren, zoals Anton Pieter Schotel, worden de Dordtse 
Impressionisten genoemd.

‘Landschap met vaart 

[de kastanjeboom]’, 

Jan Toorop, 1912.

Collectie

Dordrechts Museum.

EENHEID
                                      

Schilderkunst
in Dordrecht

     De Hollandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw is
wereldberoemd. Ook Dordrecht was een artistiek bloeiend 
centrum in de 17de eeuw. De stad heeft vele belangrijke 
kunstenaars voortgebracht, zoals Aelbert Cuyp, Ferdinand Bol 
en Nicolaes Maes. 
     De Hollandse schilders van de Gouden Eeuw probeerden 
de werkelijkheid zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. 
Soms lijkt het zo echt dat je denkt een voorwerp op een schil-
derij te kunnen pakken: ‘schijn zonder zijn’ noemde men dat. 
Het bedrieglijk echte plafondstuk van Abraham Busschop 
wekt de suggestie dat je naar een wolkenlucht met vogels kijkt. 
De kunstenaar vertelt ook een verhaal met een moraal: 
niet pronken met andermans veren.
     Rond 1800 waren de gebroeders Van Strij toonaange-
vende schilders in Dordrecht. Jacob van Strij was een uitmun-
tende landschapsschilder die zich sterk liet inspireren door 
het werk van zijn beroemde voorganger Aelbert Cuyp. 
Zijn broer Abraham richtte zich juist op portretten en genre-
tafereeltjes. Hun werk is altijd helder en zonnig van aard. 
Samen hadden zij een schilderswinkel waar je ook grote 
geschilderde ‘behangsels’ kon bestellen om een complete 
kamer mee te decoreren.
     De in Dordrecht geboren Ary Scheffer was in zijn tijd 
een gevierd kunstenaar. Hij werd een van de best betaalde en 
meest gevraagde portrettisten van de Parijse society. Hij gaf 
les aan de kinderen van de koning van Frankrijk. Na zijn dood 
raakte hij in de vergetelheid, maar in zijn geboortestad werd 
een standbeeld voor hem opgericht.

Portret van de eend Sijctghen, Aelbert Cuyp, 1647 – 1650.

Collectie Dordrechts Museum.
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VERHALEN
Johan de Witt
1625-1672
Johan de Witt, 
geboren te 
Dordrecht, volgde 
met zijn broeder zijn 
opleiding aan de 
Latijnse school in 
Dordrecht, die later 
naar hem vernoemd 
is en studeerde 
vanaf 1641 rechten 
aan de Universiteit Leiden. Johan en Cornelis de 
Witt studeerden daar samen. Na hun afstuderen 
maakten zij gezamenlijk een reis door met name 
Frankrijk.
Vanaf 1653 was De Witt raadpensionaris van 
Holland, aangezien Dordrecht als oudste stad in 
het graafschap Holland de meeste rechten had om 
een kandidaat te leveren. Deze benoeming kon 
echter alleen geschieden met de nadrukkelijke 
instemming van Amsterdam, dat toen onder 
leiding stond van burgemeester Cornelis de 
Graeff, de meest succesvolle Amsterdamse burge-
meester uit de Gouden Eeuw, van wie De Witt 
een aangetrouwde neef was. De voorbeeldige 
samenwerking tussen de twee politici was een 
belangrijke factor in het succes van De Witts 
politiek en de herleving van de economie na de 
Eerste Engels-Nederlandse Oorlog.
ochtend of middag.

Cornelis de Witt
1623-1672
Cornelis de 
Witt, geb oren te 
Dordrecht was de 
broer van Johan de 
Witt. Hij was lid 
van de vroedschap, 
regent in Dor-
drecht, en ruwaard 
van Putten. 

In 1653 trouwde Cornelis met Maria van 
Berckel; hij werd toen de zwager van Adriaen 
Paets. 
Van 1652 tot 1654, tijdens de Eerste 
Engels-Nederlandse Oorlog, was hij raad bij 
de admiraliteit van Rotterdam. De pro-Franse 
politiek van de raadpensionaris mislukte toen 
Lodewijk XIV de Republiek aanviel tijdens de 
Hollandse Oorlog. Cornelis ging mee met de 
vloot en was de rechterhand van Michiel de 
Ruyter. Hij zou bij de slag bij Solebay grote 
persoonlijke moed hebben betoond.[3] Op 
een stoel op het dek van de Zeven Provinciën 
gezeten, bleef Cornelis de Witt tijdens het 
gevecht orders uitdelen, dit hoewel zijn halve 
lijfwacht rondom hem buiten gevecht werd 
gesteld. Volgens Oddens moest hij de vloot 
ziek of gewond verlaten. Dit kwam hem op 
beschuldigingen van lafheid kwam te staan. De 
Ruyter nam het voor hem op en bestreed
 

Nucleaire Geneeskunde
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VERHALEN
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AFSLUITING
Een nieuw type 
patientenkamer is 
ontwikkeld voor Rhena

Belangrijke elementen:
*  Eén persoon
*  Techniek  
   weggegewerkt in kast
* Vloer met houtnerf
* Dubbele gordijnen
* Accent in plafond met    
   lamp en rozet
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WIE GAAT ER MEE???


