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Het Gorcums Museum en Artoteek Gorinchem 2010/2011

Actief met cultuur, actie in cultuur 

Hierbij presenteren wij u een beknopt, maar helder overzicht van de activiteiten van het Gorcums Museum en 
Artoteek in 2010, aangevuld met de periode t/m zomer 2011 en het voorlopige programma 2011/2012. 
In 2012 vieren wij het 100-jarig bestaan van het Gorcums Museum. De Historische Vereniging ‘Oud Gorcum’ werd 
opgericht in 1909. Een initiatief van hen leidde drie jaar later tot de aankoop van het huis ‘Dit is in Bethlehem’, wat 
tot 1996 dienst deed als schatkamer van het collectief geheugen van stad en regio. 
De verhuizing naar het oude stadhuis aan de Grote Markt gaf meer ruimte. De Artoteek werd hier gevestigd, 
alsmede de VVV, binnenstadmanager en een café-restaurant. Qua programmering kon het museum uitbreiden, 
door exposities en activiteiten te organiseren op het gebied van stadsontwikkeling, kunst- en cultuureducatie, 
eigentijdse kunst en actuele interessante onderwerpen. Hierdoor kon het Gorcums Museum het adagium ‘historisch 
en eigentijds’  ten volle waarmaken. Ook mag niet worden vergeten dat het museum het beheer voert over een 
uitgebreid erfgoeddepot en de stadscollecties ‘eigentijdse kunst’ en ‘Gorcumse schilders in de Gouden Eeuw.’

Geen enkel ander instituut in stad en regio geeft zo uitgebreid invulling aan deze culturele kerntaak. Daardoor 
levert het een substantiële bijdrage aan het cultuurpalet van Gorinchem en daarmee aan de toeristische 
ontwikkeling. En tegelijkertijd bouwt het actief aan een schatkamer waar toekomstige generaties van kunnen 
profiteren. De vestiging van al die materiële en immateriële rijkdommen in een monumentaal gebouw dat bijna 
on-Nederlands aandoet, geeft de ontwikkeling weer van stadhuis naar schathuis. Laten we dat vooral zo houden.   

Roy Grünewald,
Voorzitter Bestuurscommissie 
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Nederlicht - 100 jaar Nederlandse vormgeving in verlichting 
t/m 7 februari 2010
Een warm bad van licht in de donkere winter, in het Gorcums Museum. In het museum 
waren de mooiste Nederlandse lampen van de afgelopen honderd jaar te zien, met top-
stukken van Gerrit Rietveld, Gispen en Eisenloeffel, maar ook van moderne vormgevers.
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We want more! - 50 jaar popmuziek in Gorinchem
t/m 14 maart 2010
Een tentoonstelling over 50 jaar popmuziek in Gorinchem, met muzikale herinneringen aan 
Gorcumse bands als El Kroppo, Don Devil and the Drifters, Ailen Mochree en Farthing. Bovendien 
kwamen een boek en een cd uit, terwijl scholieren zich konden uitleven met muzikale workshops.
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Portretten van de 21e eeuw 
20 februari t/m 11 april  2010
Eenentwintig kunstenaars lieten in het Gorcums 
Museum zien hoe zij een van de belangrijkste 
genres in de beeldende kunst nieuw leven inbla-
zen: het portret. Als het gaat om het laten zien van 
de mens, scheppen kunstenaars hun eigen wereld. 
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Kunst of Kitsch 
24 maart 2010
Opnieuw een editie van 
het succesvolle evenement 
‘Kunst of Kitsch’. In het auditorium van het 
Gorcums Museum lieten een paar honderd 
bezoekers hun voorwerpen taxeren door Pieter 
Jorissen van veilinghuis MAK uit Dordrecht.  
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Ro van Doesburg vijf jaar stadsdichter
17 april 2010 
Ter gelegenheid van het vijfjarig stadsdichterschap 
van Rob van Doesburg werd in de Artoteek een 
bijzonder lustrumfeest georganiseerd. Hoogtepunt 
was de presentatie van een lustrumbundel waarin 
de meest spraakmakende stadsgedichten uit die 
vijf jaar zijn verzameld.

Publiekskeuze: Wouter Stips
maart 2010 
Onder de titel ‘De Publiekskeuze’ organiseert Artoteek 
Gorinchem regelmatig exposities waarbij het publiek 
met stickers kan stemmen op de tentoongestelde 
werken. Na afloop koopt de Artoteek de werken 
die de meeste publieksstemmen hebben gekregen. 
In maart 2010 kon het publiek kiezen uit werk van 
Wouter Stips.
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Opening FilmFrontFestival
13 mei 2010 
Iedereen heeft toch wel eens gedroomd van een rol in een speelfilm? Of 
op zijn minst zou je toch wel een keer aanwezig willen zijn op de filmset 
van een boekverfilming? Op 13 mei kon dat tijdens de drukbezochte 
openingsceremonie van het Film Front Festival in Artoteek Gorinchem.

FilmFrontFestival
12 t/m 15 mei 2010 
Gehouden in en om het Gorcums Museum: het FilmFrontFestival 2010! 
Jonge filmmakers vertoonden hun werk, scholieren konden workshops 
filmmaken volgen en de Gorcumse filmprijs, het Gouden Ei, werd uitgereikt. 

Kunstneefjes in de Artoteek
11 juni t/m 7 juli 2010 
De Kunstneefjes, de Gorcumse kunstenaars en neven Ewoud de 
Kroon en Richard Korteland, exposeerden in de Artoteek. De 
fotobeelden die ze maken laten zich het best omschrijven als 
tableaux vivants: de twee verschijnen steevast in smetteloos witte 
pakken en met witte koffers in de meest uiteenlopende situaties.
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Grote Markt 17
4201 EB Gorinchem
Telefoon 0183 632 821
www.gorcumsmuseum.nl
Open:
di t/m za 10.00-17.00 uur
zo 11 .00-17.00 uur

Stadhuisplein 1 4205 AZ Gorinchem 0183 659 440
www.archiefgorinchem.nl
Open: ma t/m do 8.30-16.30 uur
do tot 21.00 uur (sept t/m juni), vrij 8.30-12.00 uur

Esther - een dagboek - 1942 - uitgesloten en weggevoerd 
17 april t/m 3 oktober 2010 
Het Joodse meisje Esther van Vriesland hield in de Tweede Wereldoorlog 
een dagboek bij, tot ze in 1942 werd opgepakt en in Auschwitz 
vermoord. Dit bijzondere dagboek was, 65 jaar na de bevrijding, de 
rode draad van een tentoonstelling over de vervolging van de Joden in 
Gorinchem.
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Documentaire “Een dijk aan de muur” 
27 april 2010 
Het museum vertoonde de documentaire “Een dijk aan de muur” over het 
waargebeurde verhaal van een Duitse soldaat en een Nederlandse vrouw. 
Hun kinderen onthullen nu het geheim van hun liefde.

Sytze van der Zee over zijn boek “Vogelvrij”  
3 mei 2010 
De journalist/auteur Sytze van der Zee vertelde in het museum over zijn nieuwe 
boek “Vogelvrij”. Dit boek is het resultaat van Van der Zees zoektocht naar de 
vraag: wie namen tijdens de Tweede Wereldoorlog deel aan de klopjacht op Joodse 
onderduikers? Wie verraadde hen eigenlijk? Het leidde tot een intrigerend boek.

Aankoop Peter Struycken
8 maart 2010 
Bij de veiling van de internationaal vermaarde  “BAT Artventure 
collection”  bij Sotheby´s in Amsterdam, heeft het Gorcums Museum een 
werk aangekocht van de Gorcumse kunstenaar Peter Struycken. 
Het gaat om Structuur X, 100 bij 100 cm, lak op perspex, uit 1967. De 
aanwinst is op de eerste verdieping van het museum te zien.
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Olaf Stevens - Drie werelden - porselein, glas en dessins 
24 april t/m 6 juni 2010 
Natuurlijke harmonie en universele schoonheid, maar wel in een vrolijk 
decor. Dat is waar de Gorcumse kunstenaar Olaf Stevens naar streeft. 
Getoond werd een overzicht van zijn werk door de jaren heen. Bovendien 
was hij als een echte “Artist in residence” zelf op gezette tijden in het 
museum aan het werk. 
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Voorwerp van de maand 
vanaf januari 2010 
Iedere maand laat conservator Jaap Hoekstra een bijzonder voorwerp 
zien uit de schatkamer van  het Gorcums Museum. In de hal van het 
museum kunnen de bezoekers het in het echt bekijken, maar ook op de 
website en sinds oktober 2010 verschijnt het voorwerp elke maand in de 
rubriek “Uit het museum” in AD Rivierenland.

Op deze manier toont het museum de rijkdom van zijn verzameling: 
in 2010 kwamen een reclamestandbeeld, een porseleinen 

rijstkom, een asbak van Andries Copier, een Groningse 
staartklok en nog veel 

meer in de schijnwerpers.
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Het Genie van Gorcum - Uit in Waterlinie Zuid 
19 juni t/m 5 september 2010 
In 2010 stond de Hollandse Waterlinie landelijk in de schijnwerpers. Gorinchem, het 
hart van het zuidelijke gedeelte van de linie, kon hier natuurlijk niet in achterblijven. 
Vandaar de spannende tentoonstelling Het Genie van Gorcum. Met de historie en de 
toekomst van het grootste monument van Nederland, met zijn forten, de garnizoenen, 
het militaire landschap en de genie. Dat alles onder het motto: “Laat je verrassen door 
de Hollandse Waterlinie!” Gedeputeerde Cultuur, erfgoed en kunsten van de provincie 
Zuid-Holland, dhr. Martin van Engelshoven-Huls, opende  de expositie.
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Met de fiets op excursie naar de Waterlinie  
1 augustus 2010 
Naar aanleiding van de tentoonstelling Het Genie 
van Gorcum organiseerde het museum een speciale 
fietstocht door het zuiden van de Hollandse Waterlinie. 
Waterliniedeskundige Chris Will nam de deelnemers 
mee naar de mooiste én gevaarlijkste plekjes van dit 
militaire erfgoed. 

Aanwinsten
Ook in 2010 verwierf het Gorcums Museum bijzondere 
voorwerpen die vertellen over de geschiedenis van 
Gorinchem. van dhr. Oudenaarde uit Groot-Ammers 
schonk een passtuk uit de bedrijfsschool van De Vries 
Robbé uit 1955. Van de Modelbouwclub Gorinchem 

kwam een prachtige maquette van het oude 
treinstation inclusief alle bijgebouwtjes.
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De polder in beeld en geluid 
11 september t/m 14 november 2010 
Zacht deinende klaprozen, de geur van hooi, een Hollandse 
wolkenlucht, donderend geruis van water alsof de polder leegloopt. 
In de tentoonstelling De polder in beeld en geluid laat het Gorcums 
Museum het landschap van de Alblasserwaard tot leven komen, want 
Nederlandse kunstenaars laten zien hoe zij geraakt worden door dit 
landschap.  Wethouder Arjen Rijsdijk opende de tentoonstelling.
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Outsider-art van Dirk Slob 
september en oktober 2010 
Dirk Slob, cliënt bij zorgverlener Syndion, heeft een passie 
voor molens, stations, plattegronden en landschappen uit zijn 
geboortestreek, de Alblasserwaard. Zijn polderschilderijen 
waren in te zien in de Artoteek Gorinchem.  

LaagLiggend Land 
najaar 2010 
De polder in beeld en geluid was onderdeel van de manifestatie 
LaagLiggend Land, een samenwerkingsproject van zeven musea in de 
Alblasserwaard dat de polder van alle kanten belicht. 

Poldertoer
30 oktober 2010 
Het Gorcums Museum organiseerde de bustocht ‘Poldertoer’ 
langs alle musea in de Alblasserwaard die meedoen met de 
manifestatie LaagLiggendLand. Een lange maar interessante 
dag! De 66 deelnemers waren verdeeld over twee bussen.
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PolderPeil
18 t/m 28 november 2010 
In De polder in beeld en geluid lieten Nederlandse kunstenaars het landschap van de 
Alblasserwaard tot leven komen, met geluiden, geuren, en beelden. De Gorcumse scholieren 
bezochten deze museumtentoonstelling en gingen daarna op school zelf aan de slag, soms onder 
leiding van een beeldend kunstenaar. Het Gorcums Museum liet in de tentoonstelling PolderPeil 
met veel plezier zien wat de leerlingen gemaakt hadden, en hoe zij door het polderlandschap 
werden geraakt. Wethouder Trix van der Torren opende de tentoonstelling.
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OPEnRAam-concert
4 september 2010 
Het Gorcums Museum was opnieuw het decor voor het OPEnRAam-
concert. Heel de stad zocht een plaats op de terrassen op de Grote 
Markt voor dit bijzondere spektakel vol dramatische en romantische 
scènes uit de opera en de klassieke muziek.  
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Kunst voor kids
september 2010 
Honderden leerlingen bezochten Gorcums Museum 
en Artoteek in het kader van het jaarlijkse Kunst voor 
Kids, een kennismaking met cultureel Gorinchem voor 
leerlingen van de brugklas.
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Open dag
6 november 2010 
Het Gorcums Museum en de Artoteek hielden op 
6 november een open dag. Er was een feestelijk 
programma, van poldermarkt tot demonstratie 
pottendraaien en van kunsttaart tot live muziek. 
Na vijven werd de dag afgesloten met een culturele 
afterparty, geopend door wethouder Trix van der 
Torren. De hele dag en de afterparty waren gratis 
toegankelijk.
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Nieuwe website
6 november 2010 
Een nieuwe website voor het Gorcums Museum: helemaal klaar voor het nieuwe 
decennium! Met filmpjes, een kijkje in de collectie en links naar Twitter en Facebook.
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    Met de groeten van Sint en Piet
    Het inpakpapier van Sinterklaas
    27 oktober t/m 5 december 2010 

Het Gorcums Museum was in de ban van de Goedheiligman, met 
bijzonder Sinterklaaspapier van verzamelaarster Madelein Duijvestijn en 
met een speurtocht voor de kleintjes. Op 13 november deed Sinterklaas 
bovendien zijn intocht in Gorinchem en vereerde daarbij het museummet 
een bezoek, waar hij vanaf het balkon naar de kinderen zwaaide. De 
hele dag mochten kinderen gratis het museum binnen en grabbelen in 
de grabbelton. Diezelfde middag hield Madelein een lezing over haar 
verzameling.
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HAKKAART - Het overzicht
11 december 2010 t/m 27 februari 2011 
Kunstenaar Fer Hakkaart werd zeventig jaar. Als onderdeel 
van een grotere manifestatie rond zijn werk brengt het 
Gorcums Museum de tentoon stelling HAKKAART - Het 
overzicht met Hakkaarts werk van 1962 tot nu. Het zijn 
vrolijke schilderijen met veel kleurrijke scènes uit het straat- 
en uitgaansleven van Hakkaarts geboortestad Leiden. De 
tentoonstelling werd in de Grote Kerk geopend door Roger 
van Boxtel.
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Kijken naar Hakkaart met je ogen dicht
december 2010 
Leg maar eens aan een ander uit wat het werk van Fer 
Hakkaart zo bijzonder maakt! Dat deden leerlingen 
van basisschool De Tamboerijn op de museumles bij de 
tentoonstelling Hakkaart - Het overzicht. Ze deden een 
blinddoekspelletje: twee leerlingen beschrijven de voorstelling 
van een kunstwerk aan een geblinddoekte klasgenoot, die 
daarna probeert een tekening te maken van hoe hij denkt 
dat het kunstwerk eruit ziet. Dat gaf verrassende resultaten!
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Schoolschaatsen
13 t/m 16 december 2010 
Ruim 800 basisschoolkinderen uit de 
groepen 4 en 5 kwamen schaatsen 
op het Winterfestijn, bezochten 
aansluitend de expositie ‘HAKKAART 
- Het overzicht’ en genoten daarna 
van een filmpje van tekenfilmhelden 
Tom & Jerry.

Aert van der Neer terug in Gorinchem
14 december 2010 
Lange tijd was er in Gorinchem geen schilderij aanwezig van de Gorcumse schilder Aert van 
der Neer, geboren 1603. Dankzij het particulier initiatief van de stichting FOWW en de stichting 
Gouden Eeuw Gorinchem is hij toch weer in Gorinchem te zien. Burgemeester IJssels onthulde 
in het Gorcums Museum een schilderij van Van der Neer uit 1643 onthuld. Het toont een een 
landschap met personen en vee bij een landhuis en werd recent gerestaureerd. Het Gorcums 
Museum heeft het schilderij in langdurig bruikleen gekregen.
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Nieuwe website Artoteek
februari 2011
Na het museum kreeg ook de Artoteek een 
nieuwe website met een frisse uitstraling.

Sociale media
december 2010
Het Gorcums Museum is ook te vinden 
op sociale media: twitter en facebook!
Op Youtube staan regelmatig nieuwe 
video’s uit het museum.



29

Een schedel is groter dan het heelal
12 maart t/m 24 april 2011 
Deze tentoonstelling liet nieuw werk zien van 
Niklas Anderberg en Marja de Raadt, twee 
Gorcumse kunstenaars met elk een eigen stijl. 

Groep 3 in het museum
31 maart 2011 
Groep 3 van basisschool De 
Tamboerijn kwam in het museum 
kijken naar de tentoonstelling Een 
schedel is groter dan het heelal. 
Samen met Marita Verlaan van het 
museum bekeken de kinderen de 
schilderijen en gingen daarna zelf 
aan de slag.
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De brug is open! Merwedebrug 50 jaar
16 maart t/m 24 april 2011 
De Merwedebrug bij Gorinchem bestaat in 2011 vijftig jaar! 
En daarom hield het Gorcums Museum, i.s.m. het Regionaal 
Archief Gorinchem, een tentoonstelling over de geschiedenis 
van deze belangrijke oeververbinding die de schakel vormt 
tussen Amsterdam en Antwerpen en Parijs.  

Opening en Legowedstrijd
De tentoonstelling is woensdag 16 maart geopend 
door Herman van Santen, voorzitter van de 
Stichting A27 en Jack Oostrum, wethouder van 
de gemeente Gorinchem. Die middag was er voor 
kinderen een wedstrijd bruggenbouwen met Lego in 
de hal van het museum. Een deskundige jury, onder 
leiding van de echte bruggenbouwer Jaap den 
Ouden van het Gorcumse staalbedrijf Mercon, koos 
de drie mooiste bruggen uit.
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Vernieuwde kinderspeurtocht
mei 2011 
Met de meivakantie voor de deur heeft het Gorcums 
Museum zijn kinderspeurtocht vernieuwd. De stripfiguren 
Pietje en Loesje nemen je nu mee op een reis door de 
geschiedenis van Gorinchem. De speurtocht door de eerste 
verdieping van het museum, met tekeningen van Roel 
Mulder, is gratis bij de museumbalie verkrijgbaar.
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Indië was ons Paradijs
6 mei t/m 19 juli 2011
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog 
kwamen honderdduizenden Indische 
Nederlanders naar ons land. In de 
tentoonstelling Indië was ons Paradijs 
volgt de fotografe Annelies Damen 
het spoor terug. In oktober vorig jaar 

maakte zij een reis naar Indonesië om op Java en 
Bali de plekken op te zoeken waar haar Oma Riek 

leefde, werkte en vakantie vierde.
Daarnaast was er een zaal met 
oude familiefoto’s en attributen, 
kleding, meubels en andere 
zaken uit het Indië van weleer. 
De tentoonstelling werd gecompleteerd met werken 
van Indische kunstenaars in Nederland en hedendaagse 
Indonesische kunstenaars.
De tentoonstelling werd geopend door de Indonesische 
ambassadeur in Nederland, dhr. Umar Hadi.
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Activiteiten rond Indië was ons Paradijs
Rond de tentoonstelling van Annelies Damen is er een 
aantal activiteiten gehouden:

De tentoonstelling Nederlands-Indië in de Tweede • 
Wereldoorlog was van 5 april t/m 17 mei 2011 te zien in 
de Openbare Bibliotheek Gorinchem.
Op de dag van de opening, was er een “Kumpulan”, • 
een Indische feestavond, in De Nieuwe Doelen. 
Lezing “Zending met een lach en een traan” over de • 
geschiedenis van de zending in Indonesië door ds. J. Buitenhuis, 
emeritus predikant, op zondag 8 mei.
Op 21 mei 2011 organiseerde Historische Vereniging Oud-Gorcum • 
een excursie naar Museum Bronbeek en het Openluchtmuseum in 
Arnhem.
Op 29 mei 2011 een lezing door Frans Luidinga, auteur van een boek • 
over het schip Willem Ruys, over de repatriëring in de jaren veertig 
en vijftig.
Op woensdagmiddag 8 juni voor kinderen het wajangpoppenspel • 
‘De avonturen van Kantjil het dwerghertje’ met workshop.
Diezelfde avond vertelde David Povel over krissen in de lezing ‘Kris, • 
lotus en juweel’.
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Griezelen in Gorinchem
22 juni t/m 4 september 2011 
Deze zomer krijg je de bibbers op de 
zolder van het Gorcums Museum... 
Met de tentoonstelling Griezelen in 
Gorinchem waan je je even in een reizend 
rariteitenkabinet zoals je ze in vroeger 
tijden op de kermis zag. Abnormaliteiten 
van de natuur op sterk water, verdroogde 
mummies, obscure ziekten... En bij elke 
rariteit hoort een verhaal. 

Nachtrondleidingen
Echt lekker griezelen is het met de 
nachtrondleidingen die gastconservator 
Roy Grünewald op de donderdagen 
14, 21, 28 juli en 25 augustus houdt. Een 
geheimzinnige ontvangst met bloedwijn en 
gruwelijke hapjes, een rondleiding in het 
halfduister en met gespannen zenuwen... 
Aanvang: een half uur vòòr middernacht. 
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Crazy Design -
De wereld van hergebruik
2 juli t/m 28 augustus juli 2011
Twintig ontwerpers die van oude dingen 
nieuwe maken, in de tentoonstelling 
Crazy Design - de wereld van hergebruik. 
Te zien van 2 juli t/m 28 augustus 
2011 in het Gorcums Museum. 
Lampen, tafels, kleding, kasten, 
pennenbakjes en nog veel 
meer, gemaakt van oude LP’s, 
melkpakken, kabels, boeken en 
koffiedik... Dat is hergebruik! 
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Gin gezeur, wij varen deur
Hele zomer 2011
In de hal van het Gorcums Museum: de 
geschiedenis van het Gorcumse veer, 
dat eeuwenlang de schakel was tussen 
noord- en zuid-Nederland, en dat ook 
nu niet weg te denken is uit de regio. Met 
scheepsmodellen, filmbeelden, foto’s... en 
gin gezeur.
 

Combi veerboot en Gorcums 
Museum
In de zomer van 2011 heeft het Gorcums 
Museum een gezamenlijke actie met de 
Veerdientst Gorinchem: 1 euro korting op 
het toegangskaartje voor het museum 
met ticket van de veerdienst of liggeld 
Lingehaven.
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Het geheugen van Gorinchem
1 juli 2011
De historische zaal van het Gorcums Museum wordt 
vernieuwd, met ‘Het geheugen van Gorinchem’! De nieuwe 
opstelling tegen de achterwand is een interactieve reis 
door de tijd, voor iedereen van vijf tot vijfennegentig jaar. 
Vergelijk vroeger en nu, aan de hand van de uitgebreide 
collectie van het Gorcums Museum!
 



38

Binnenkort in het Gorcums Museum
Najaar 2011: De aard van de stad van Aart over de 
stedenbouwkundige ontwikkeling van Gorinchem, naar 
aanleiding van het 40-jarig jubileum van architect Aart van Eck.

Winter 2011-2012: Nieuwe Haagse School: het bruisend 
kunstleven van de jaren vijftig en zestig in Den Haag.

Zomer 2012: De martelaren van Gorcum. De in 1572 vermoorde 
Gorcumse geestelijken zijn internationaal bekend. Op de expositie 
wordt hun verhaal indringend verteld - een verhaal over 
tolerantie en intolerantie. 

Medio 2012: 100 jaar trouwen in Gorinchem. Een 
terugblik op een eeuw huwelijken op het Gorcumse stadhuis, 
naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het Gorcums 
Museum.
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