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Robert Jacob Gordon in Doesburg

De Doesburgse historische vereniging HetHuisDoesburg opent gedurende de periode van de 
tentoonstelling Goede Hoop Zuid Afrika en Nederland vanaf 1600 een popup-museum in De Waag 
in Doesburg over de jonge jaren van Robert Jacob Gordon, diens daden en denkbeelden en 
Doesburgse familie, ook in latere eeuwen. Dit museum toont ook de geschiedenis van de Schotse 
Brigade in Doesburg en het leven in de 18e-eeuwse frontierstad, waar de vestingwerken van Menno
van Coehoorn net zijn aangelegd.

Vrijwilligers van HetHuisDoesburg zijn onder professionele leiding al enige maanden aan het 
graven in de archieven om meer te weten te komen over de Doesburgse jaren van Gordon. Deze 
toonde een voor zijn tijd atypische interesse in de natuur, de talen, de volkeren en de gebruiken van 
Zuid-Afrika. Het onderzoeksteam hoopt meer te weten te komen over hoe Gordon aan zijn 
denkbeelden kwam. Het in Doesburg uitgegeven boek over Gordon van Herman Staring is 
gedurende de tentoonstelling te koop in de museumwinkel in Amsterdam.

Veel interesse

Doesburg, Gordon’s geboortestad, is ook op een aantal andere manieren betrokken. Zo bezoekt 
burgemeester Van der Meijs op donderdag 16 februari op uitnodiging van het Rijksmuseum de 
officiële opening in Amsterdam in het gezelschap van de twaalfjarige nationale museuminspecteur 
Ivo van der Veen, ook uit Doesburg. In de periode daarna krijgen zes Doesburgers een zeer 
exclusieve VIP-rondleiding in Amsterdam. Het Rijksmuseum nodigde ook een Doesburgse 
schoolklas uit om de tentoonstelling te bezoeken met de Museumbus. Voor deze activiteiten is veel 
media-interesse van lokale en regionale media tot zelfs vanuit Zuid-Afrika. Het Rijksmuseum 
ondersteunt HetHuisDoesburg op veel gebieden met materiaal, informatie en publiciteit.

De Doesburgse activiteiten zijn te volgen op de website gordonindoesburg.nl en op facebook.
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Kijk voor meer informatie op www.gordonindoesburg.nl of bel 06 34244543


