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Erfgoedfestival gaat tweede maand in

Overal in Gelderland staan ook de komende maand nog de geschiedenis en het 
erfgoed van Gelderland in de belangstelling. Het erfgoedfestival ‘Over de Grenzen 
van Gelderland’ gaat zoijn tweede maand in en eindigt op 22 juli. In het kader van dit 
festival gaf HetHuisDoesburg na het minizine ‘Ode aan de Brug’ de ‘Ode aan 
Doesburgse Grensverleggers’ uit, over de leden van de 18e eeuwse Doesburgse 
familie Gordon. Dit tweede miniboekje is populair; een maand na verschijnen is een 
groot deel van de oplage al  verspreid. Exemplaren zijn nog gratis verkrijgbaar bij de 
VVV, De Waag, Het Arsenaal, cafetaria Reinders en Boek & Buro in Doesburg.  

Het levenswerk van Robert Jacob Gordon, die in september van dit jaar 275 jaar 
geleden in Doesburg werd geboren, maakt deel uit van de collectie van het 
Rijksmuseum in Amsterdam. De verzameling omvat meer dan vierhonderd 
tekeningen. Rob Foget van Boek & Buro: ‘Vorig jaar maakte uitgeverij Bekking & Blitz 
een groot aantal uitgaven onder de titel ‘From the Gordon African Collection’. Daar 
waren notitiebloks bij en wenskaarten, maar ook servetten, zakdoeken en rugzakjes. 
De serie is heel herkenbaar omdat de tekeningen van Gordon er in collagevorm op 
staan afgebeeld.’ 

De Gordon-serie wordt vooralgeleverd aan museumwinkels en was afgelopen jaar 
een van de best verkochte items. Foget: ‘Wat bij ons in de winkel opvalt is dat 
Doesburgers vallen op die wenskaarten zonder eigenlijk te weten dat dit het werk is 
van een geboren Doesburger. Persoonlijk kan ik me geen toepasselijker kaart 
voorstellen. Wij hebben trouwens bij ons in de winkel verschillende boeken over de 
Gordons, waaronde het boek dat de bekende Herman Staring heeft geschreven.; 

Voor HetHuisDoesburg luidt de 275-jarige geboortedag in september het voorlopige 
einde in van de activiteiten rondom de familie Gordon. Dat betekent niet dat de 
research niet verder gaat. Er zijn goede contacten met andere historische 
verenigingen en organisaties. Wie de ontwikkelingen wil blijven volgen kan dat doen 
op www.gordonindoesburg.nl.
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Kijk voor meer informatie op www.hethuisdoesburg.nl of bel 06 34244543

http://www.gordonindoesburg.nl/

