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Betreft: Aanvraag permanente openlucht expositie Gerard David (1455(60)-1523) Oudewater.  
 
Oudewater 19 november  2015 
 
Gegevens projectaanvraag: 
  
Contactpersoon:  
Jan Wouter van Wijngaarden, voorzitter. 
Postadres: Opweg 26 
3467 PG Hekendorp 
M: 06-44 54 06 46 
Tel:0182-50 24 26 
Email: janwoutervanwijngaarden @hetnet.nl 
Algemene email stichting Gerard David Oudewater: nog te ontwikkelen 
 
Rechtsvorm:  
Stichting. 
Jaar van oprichting: 1 november 2015 
Voorzitter: Jan Wouter van Wijngaarden 
Secretaris: Monika van Doorn 
Penningmeester: Drs. Jeanette Blake-Blonk 
Overige bestuursleden:  
Margot Stekelenburg 
Luuk Eijkelestam 
Otto Beaujon 
Gerard van Hooff 
 
Financieel: 
IBAN: NL18RABO0307893251 
t.n.v. Stichting Gerard David Oudewater 
Plaatsnaam: Oudewater 
Kamer van Koophandel nr: 644 67 139 
Contactpersoon: Jeanette Blake-Blonk, penningmeester. 
 
Structurele subsidie: geen 
Eenmalige subsidie: provincie Utrecht/ gemeente Oudewater draagt bij. 
Eerdere bijdragen : aanvragen nog lopend/ op te starten 
 
 
 
 
 
Gegevens Project: 
Achtergrond en idee ontwikkeling voor de Gerard David expositie. 
Oudewater is rijk aan geschiedenis evenals zovele andere stadjes en plaatsen in Nederland. 
Het stadje Oudewater heeft niet alleen een bijzonder rijke geschiedenis, zij heeft menig 
beroemde persoon uit de vaderlandse geschiedenis gehuisvest of voortgebracht. Onder de vele 
namen van beroemde figuren is er een vrijwel onbelicht gebleven. Gerard David, de Vlaams 
primitieve schilder uit de 15de eeuw.  
Zijn werk hangt in vele beroemde musea, w.o. Louvre in Parijs, Metropolitan in New York en 
gelukkig heeft het Mauritshuis in Den Haag ook nog een schilderstuk van zijn hand : 
‘Boslandschap’. Twee achter panelen van een triptiek ‘Nativity with Saint Gerome and 
Leonard and Donors’ (Metropolitan Museum of Art) 
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Wie is Gerard David? 
Gerard David is geboren in Oudewater omstreeks 1455. Het bewijs voor zijn geboorteplaats is 
terug te vinden op het epitaaf en zijn graf in de Onze Lieve Vrouwekerk in Brugge. 
Zijn opleiding krijgt hij naar alle waarschijnlijkheid in Haarlem, toentertijd het 
opleidingscentrum voor de schilderkunst in Holland. Hij werd beïnvloed door schilders als 
Bouts, Van Eijck, Memling, Van der Weijden en van der Goes. Na zijn verblijf in Italië heeft 
hij zich gevestigd in Brugge waar hij in 1484 lid wordt van het gilde van schilders en 
schrijnwerkers. Hij wordt 2de en 1ste assistent van de Dean van het gilde en uiteindelijk Dean 
van het gilde. Zijn opdrachten kreeg hij  vooral  van de Stad en de Klerikalen. In 1507 wordt 
David opgenomen in de religieuze broederschap van Onze Vrouwe van de Droge Boom. Hij 
doneert de ‘Virgins among the Virgins’ met configuratie van hemzelf en zijn vrouw , Cornelia 
Cnoop.  
 
Belang van de openluchtexpositie. 
Oudewater is een uniek stadje in het Groene Hart en ontvangt jaarlijks duizende toeristen uit 
binnen en buitenland. Het stadje staat vermeld als toeristische trekpleister in de Michelingids, 
Lonleyplanet e.a. gidsen. De  stad wordt met zijn bijzondere attracties door de jaren heen 
gebruikt voor documentaires door TV, Radio, film, schoolprojecten e.d. in de socialmedia 
wordt ons stadje veelvuldig besproken. Vooral de toeristen uit Israël, Italië, Duitsland, 
Zwitserland en USA bespreken en adviseren hun landgenoten vooral Oudewater te bezoeken. 
Omdat wij hun talen spreken, zo bijzonder vriendelijk zijn bij ontvangst en het heerlijk toeven 
is in dit bijzondere oude stadje met zijn rijke geschiedenis. De schilderachtige omgeving met 
de zwanen en de waterkipjes, de kronkelige groene lieflijke door knotwilgen omzoomde 
sloten en rivieren, goede campings, B&B’s, Hotel Abrona en de diverse goede restaurants 
geven de toerist uit binnen en buitenland een bijzondere verrassende dag in het Groene Hart. 
 
Oudewaternaren (geelbuiken) zijn trots op hun stad. En dat dragen zij voortdurend uit. Er is 
een bloeiend verenigingsleven waarbij vele vrijwilligers actief deelnemen aan het organiseren 
van evenementen en bijzondere vieringen. 
 
750 jaar Stad Oudewater  
De tijdelijke foto expositie van Gerard David zijn werken in het vieringsjaar 2014-2015 heeft 
niet alleen de beroemde schilder thuisgebracht. Veel Oudewaternaren hebben voor het eerst 
de gelegenheid gekregen kennis te maken met deze onderbelichte zeer beroemde burger van 
Oudewater. Een extra punt om trots te zijn op hun stad. Ook de Gerard Davidstraat heeft 
hiermee vernieuwde aandacht gekregen door middels van een nieuw straatnaambord en twee 
prachtige foto’s van zijn werk en zijn afbeelding op het nieuwe zorgcentrum. 
Voor de stad wordt met het permanent uitlichten van Gerard David een nieuw en een blijvend 
aandachtspunt voor de bevolking van Oudewater en haar bezoekend publiek.  
Wij kunnen inmiddels met trots mededelen dat de bevolking van Oudewater Gerard David op 
handen draagt. 
 
Historische waarde. 
Gerard David kan toegevoegd worden aan het collectief geheugen van de rijke historie die  
Oudewater kent. De fotocollectie van Gerard David schetst een prachtig beeld van de 
schilderkunst  in de 15/16de eeuw. Oudewater bestond toen ruim 200 jaar. Het geeft de 
houding en visie op het religieuze besef van de 15de/16de eeuwse burgers weer en de wijze van 
communiceren tussen het hogere, het Goddelijke bestaan en de kerkelijke macht, en het 
dagelijkse bestaan van de eenvoudige mens.  
De iconografie in de schilderkunst is uitgebreid te bestuderen in de afbeeldingen. 
Architectuur, planten en dierenrijk staan gezamenlijk afgebeeld in het teken van 
betekenisdragers binnen haar context. 
De mens staat centraal afgebeeld in haar religieuze context. Opdrachtgevers, stad, kerk en 
rijke burgers vinden hun verborgen plaats in de afbeeldingen. Directe boodschappen liggen nu 
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verborgen voor het hedendaagse publiek. En prachtige kans voor de stichting Gerard David 
Oudewater om het publiek kennis te laten nemen van de rijkdom van deze afbeeldingen. 
De collectie heeft een grote meerwaarde binnen het museale 16de eeuwse karakter van de stad 
Oudewater. Het materiaal is uitstekend te gebruiken voor educatie 
 
Sociaal economische waarde. 
De openluchtexpositie is zodanig opgezet dat hij voor iedereen, bewoners en bezoekers, 
toegankelijk is. 
De meerwaarde van deze culturele activiteit zal tot uitdrukking komen in hogere 
bezoekersaantallen in de stad. 
Het hogere bezoekersaantal draagt bij aan omzetvergroting voor de horeca en middenstand. 
De openluchtexpositie geeft een meerwaarde voor bezoekers van Oudewater, zo is gebleken 
uit het enthousiasme van de bevolking en haar bezoekend publiek. Zij zal er voor zorgen dat 
er nog meer gebruik gemaakt wordt van diverse horeca faciliteiten en overige middenstand. 
Ook de in Oudewater aanwezige musea zullen hierin participeren en aansluiten met hun eigen 
en onze activiteiten.  
 
Project 
Van Gerard Davids hand zijn 63 schilderstukken bekend die verspreid zijn over vele musea in 
de wereld. Van Albert van Ouwater slechts 1. In Nederland is alleen het boslandschap, 2 
panelen, in het Mauritshuis te bezichtigen. 
 
Voor de viering van het 750 jarig bestaan van Oudewater (stadsrechten 1265-2015) heeft de 
Gerard David commissie onder de vleugels van stichting 750 Oudewater, een openlucht 
expositie van fotowerken  verwezenlijkt van een groot deel van Gerard David (1455) zijn 
schilderwerken.  
 
Van tijdelijke naar permanente openlucht expositie 
Na het beëindigen van de het vieringsjaar en de opheffing van Stichting 750 jaar Oudewater is 
de openluchtexpositie beëindigd en daarmee de rechten op beeldverwerking. 
 
Voor het verwezenlijken van een permanente foto openluchtexpositie in Oudewater van de 
werken van Gerard David is het opstarten van de aanvragen van digitaal beeld , het afkopen 
van de rechten, het afdrukken op Dibont, het aanbrengen aan muren, het uitlichten van de 
werken en wat dies meer zij, nodig. 
Voor deze activiteiten is de stichting Gerard David opgericht per 1 november 2015.  
 
Doelstelling stichting:  
De Stichitng. Gerard David Oudewater stelt zich ten doel het erfgoed van de in Oudewater 
geboren schilder Gerard David uit te dragen door het organiseren van activiteiten op het 
gebied van educatie en kunstgenot, voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.  
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een collectie replica’s van 
schilderijen van Gerard David te beheren en streeft er naar die  voor belangstellenden 
toegankelijk te maken, rekening houdend met de rechten van de eigenaars van de 
oorspronkelijke werken. 
 
Tevens zal de stichting overige activiteiten ontplooien die in het verlengde liggen van het 
beheren van deze collectie. 
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst noch zullen haar feitelijke activiteiten 
daarop gericht zijn. 
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Expositie ruimten: 
Openbare ruimten:  
Stadhuis:  muur + museum zolder 
Kerken- Franciscus/Michaels kerk/Oud Katholieke kerk  
Huizen particulier 
 
Verwacht aantal bezoekers: 
Lezingen 5 x lezing:500 
Stadswandelingen: 1000 
Schoolkinderen: 1100 
Concert: speciaal event  750 
Carillon kerktoren: centrum stad bewoners en bezoekers: 20.000 
 
Eigen investering Stichting Gerard David Oudewater:  
De stichting bestaat uit vrijwilligers die om niet alle vrije tijd investeren in de verwezenlijking 
van de stichtingsactiviteiten. 
Naast aanvragen van fondsen, subsidies, en sponsoring vragen wij om materieel support bij 
gemeenten en bedrijven. De mogelijkheden van crowdfunding wordt niet uitgesloten 
(vrienden van Gerard David Oudewater) 
Ook de verkoop van merchandise stimuleren wij bij musea, T.I.P. hotel, B&B’s en horeca om 
bij te dragen aan het verwezenlijken van onze activiteiten.  
  
 
De openluchtexpositie in het vieringsjaar 750 jaar stad Oudewater is mede tot stand 
gekomen door: 
Schenking van gemeente Oudewater. 
Particuliere sponsoring. 
Vrijwilligers bijdrage. 
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Activiteitenlijst	stichting	Gerard	David	Oudewater	 			
 

1. - Oprichting Stichting Gerard David Oudewater- 
- Verzekeringen afsluiten  

             - Bankrekening openen 
             - Website, Facebookpagina en twitteraccount/ youtube filmpjes  ontwikkelen. 
             - Werven van vrijwilligers korps 
 

2. Permanente foto openlucht expositie in Oudewater van de werken van Gerard   
David: 

          -Aanvraag van beeldrechten voor 63 werken      
          -Afkopen beeldrecht fotowerk en brochure 
      
Materialen :     

- Dibont aanschaf         
- Digitale print      
- Bevestigingsbeugels aluminium      
- Afnemen oude digitale fotowerken       
- Ophanging fotowerken materiaal     

 
  

3. Completeren van de collectie werken. 16 werken willen wij nog naar Oudewater 
halen.  

 
 

4. Het aanlichten van enkele zeer  bijzondere fotowerken  
 
 

5.  Openlucht expositie: Boekje over Gerard David zijn werken.  
        Met aandacht voor Albert van Ouwater- 1 schilderstuk van bekend.  
        Routekaart met locaties van Gerard David werken.  
 

6. Speurtochten boekje: met bijzondere aandacht voor de iconografie in de 
schilderwerken. 

 
7.  Culturele educatie: 

               School: lespakket ontwikkelen voor basisscholen in Oudewater en omgeving. 
                             lesbrief basisscholen via website downloaden en aanvraag. 
 

8. Stadswandelingen: 
             Gidsverhaal voor volwassenen 
             Gidsverhaal voor basisscholen 
 

9. Lezingen:  
            Uitnodiging van gastsprekers w.o. Miegroet en Ainsworth 
 

10. Jaarlijkse Gerard David Dag. 
            Speciale gedenkdag met Gerard David gerelateerde activiteiten zoals: 
            Middeleeuws banket voor de bevolking van Oudewater. Zo kan de bevolking van         
            Oudewater de kleding van 750 stad jaarlijks blijven gebruiken. 
            Kook en bakwedstrijd georkestreerd door de chef-koks van de restaurants van     
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            Oudewater. 
            Bakwedstrijd voor kinderen. (zie 7,8 en 1) 
               Concerten: op de Gerard David dag 1 x per jaar middeleeuwse , 15de eeuwse muziek   
               in kerken en openbare ruimten 
               kamermuziek 
               carillonmuziek 
               speciaal concert event voor sponsoren en vrienden van Gerard David Oudewater 
 

11.  Blijvende herinnering: een gedenkplaat of beeld van Gerard David  
              mogelijk d.m.v. het uitschrijven van een ontwerp opdracht. 
             Schetsopdracht aan 3 kunstenaars  
             Opdracht aan kunstenaar. 
 

12. Kunstmuur: 
             Gezamenlijke activiteit schoolkinderen: kleitabletjes schilderen. 
             De kleitabletten worden afgebakken en geglazuurd. Samengevoegd tot een     
             kunstmuur. 
             Locatie kunstmuur stadskantoor 
 

13. Verkoop merchandise: 
             Ter ondersteuning van de activiteiten verkoop van    
             magneten/kaarten/vingerhoedjes/bekers/de merchandise verkooppunten: musea,   
             T.I.P., B&B’s, diverse winkels.  
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Onderzoek: 
 
Van Miegroet, H.J., Gerard David Antwerpen 1989. 
Met info voor reproducties van Davids werken. 
Mercator Meir 85, 2000 Antwerpen. www.mercatorfonds.be 
 
Prof.dr.Hans.J. Van Miegroet, Dept. Of Art History, Duke University, Box 90764(?) Durham, 
North Carolina 27708, Tel: (919)684 2224 &(919) 681 7887 
Email: HVM&ACPUB.DUKE.EDU 
 
Marian Ainsworth 
Gerard David : Purity of Vision in Age of Transition.1998 
 
Archeologisch materiaal: Ton van Broekhoven –Rotterdam Tel: 010-4199096 
Boymans van Beuningen. 
Dagelijks leven: Prof.dr. de Smidt, hoogleraar Leiden en UVA. Haarlem: 023-283811 
Cartografie en gesch.geografie:A.M.J. de Kraker, Zaamslag. 0115-564133  
krakeram@zeelandnet.nl 
 
Dhr. Van Miegroet komt 2 x per jaar naar België. Is bereid om een lezing te geven. 
Ms.paalberg@dordrecht.nl 
 
Till.holger.borchert@me.com. 
Lezing Till-Holger Borchert: voormalig curator Groeningenmuseum en Arendshuis, musea in 
Brugge, kunsthistoricus, specialisering 14de en 15de eeuwse schilderkunst. 
Grote exposities: Memling portretten in Brugge, Frick collection in New York en de Thyssen 
Bornemisza Museum in Madrid.-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
Budgettering 
 
Oprichtingskosten: 

- Notariële kosten  stichting Gerard David Oudewater   €  150 
- Administratieve kosten                                                                                 €  200 
- Vergaderkosten                                 €  200 
- Verzekeringen ; w.a./verlies/diefstal/molest/stormschade                           €  250 

 
Permanente buitenexpositie: 

- Aanvraag van beeldrechten voor 63 werken     € 5000 
- Afkopen beeldrecht fotowerk en brochure    € 7500 
- Dibont 50 m2                                                                                               € 5500 
- Digitale print arbeidsuren 35 a € 75 p/u     € 2625 
- Bevestigingsbeugels/materiaal  aluminium/                                        € 2500 
- Afnemen oude digitale fotowerken/ophanging nieuwe fotowerken € 2500 
- Afnemen/ophangen; arbeid  40 uur x € 75*                € 3000 
- Belichting van enkele fotowerken     € 4000 
- Onderhoud (techniek en schoonmaak)                                                         €   750 

 
Expositie binnenruimte: 

- expositie materiaal       €  500 
- zaalhuur per maand                        €  550 

 
PR/bezoekersinformatie 

- Bouwen en onderhouden van website                 € 5000 
- Folders  1000 stuks       €   150 
- Vertalingen folders        €   250 
- Wandelgids voor de buitenexposite   A5 formaat NL/ENG 

64 pag. Full Color (oplage 2000)                                         € 5000 
 
Educatie: 

- Materiaal educatie 1000 schoolkinderen 5 t/m 12 jaar     €  1500 
(Subsidie voor aangevraagd bij het Luciafonds) 

- Opzetten fotospeurtocht speciaal voor de kinderen                                     €    250 
 
Merchandising: 

- Opstartkosten                                                                                                € 1000 
 
Gerard David Dag: 

- Lezingen/sprekerskosten                                                       € 1000 
- Muziek openbare ruimte                                                                   € 1750 
- Organisatie                                                                                                    € 1000 
-  

Vaste herinnering: 
- Beeld of plaquette van Gerard David. 

Uitschrijven van opdracht 
Schetsopdracht aan drie kunstenaars a  € 1500                €  4500 
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Onvoorzien €   
                   €  2500 
 
Totaal budget                                                                                                   €  59.125,00 
 
 
 
 
*PM-post; vrijwilligers werk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


