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22 augustus 2017 
 
Beste mensen 
 
 
We gaan op reis! 
Het is bijna zover, over een maand gaan we met elkaar naar Frankrijk om te genieten van Jongkind en 
zijn vrienden. 
 
Het is 1842 als vijf kunstliefhebbers en -verzamelaars onder aanvoering van J.C. Jantzon van 
Erffrenten van Capelle, zich inzetten voor het duurzaam bewaren van de werken van oude en levende 
meesters. Daarmee wilden zij jonge kunstenaars inspireren tot navolging. Vereniging Dordrechts 
Museum wordt statutair opgericht en er wordt  een begin gemaakt met het samen met anderen 
genieten van schilderijen.  
 
Het is 2017, VDM is na 175 jaar een bloeiende vereniging met 1142 leden Zij viert dit jaar met 
verschillende activiteiten haar 35e lustrum. 
De laatste jaren, zijn we steden gaan bezoeken die een relatie hebben met kunstvoorwerpen of 
schilders uit onze stad. We volgden Ary Scheffer in Parijs, gingen op zoek naar Aelbert Cuyp rond 
Londen, bezochten Sint Peterburg om te genieten van de kunstvoorwerpen en schilderijen van Willem 
II. Onze jubileumreis gaat naar Frankrijk. 
 
Het gaat goed met de voorbereidingen; alle afspraken met musea, hotels, restaurants zijn definitief 
gemaakt en vastgelegd.  
Op 21 maart hebben we u ter voorbereiding geïnformeerd over de keuzes van de musea en andere 
cultuurhistorische locaties.  
Op 22 augustus nam Drs. Jup de Groot ons mee naar Jongkind en vertelde over de vele boeiende 
aspecten van het oeuvre van Jongkind  
Op 28 oktober opent ons Dordrechts Museum zijn feesttentoonstelling waar schilderijen van Jongkind 
en zijn Franse vrienden zoals Monet, Boudin en Daubigny, uit museale en particuliere verzamelingen 
in binnen- en buitenland worden getoond.  
U gaat in september als voorproefje in Frankrijk kijken. 
 
Het programma is knap gevuld; samen willen we zo veel mogelijk bekijken en beleven, zwervend door 
een klein stukje Frankrijk. Natuurlijk is er ook ruimte voor ‘ontspanning’. Wel is het van belang – in de 
eerste plaats voor uw eigen plezier – dat u goed ter been en gezond bent. 
 
Over de hotelkeuze leest u elders in dit boekje. 
Het programma, met accent op kunst en cultuur, is met adviezen van Jup de Groot, Sander Paarlberg, 
Gerrit Willems en Peter Schoon opgesteld. Waar mogelijk zorgden zij voor een introductie in de 
musea. 
 
Met de Jong Intra Vakanties is een volledig draaiboek ontwikkeld, zodat we de juiste routes rijden en 
overal op tijd aanwezig zijn. Een touroperator waar de werkgroep vertrouwen in heeft.  
 
We gaan samen veel mooie dingen zien en zien uit naar een mooie reis. 
 
De werkgroep jubileumreis 2017 
Lia van de Kerkhof, Jos Faaij, Reinder Eggens en Geesken Bloemendal – ter Horst. 
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Een reiswens van de voorzitter  

Geachte reiziger, 

De jubileumreis “In de voetsporen van Jongkind en zijn vrienden” zal een bijzondere ervaring worden. 
Sommigen van u zijn al vrienden, anderen zullen het waarschijnlijk tijdens deze reis worden. 
Samen met stadsgenoten, vrienden, genieten van kunst is iets dat 175 jaar geleden ook plaats vond 
en waar onze vereniging uit is voortgekomen. Het is de basis van de vereniging en daarmee de basis 
van “ons” museum. Het Dordrechts Museum, het culturele geheugen van de Dordtse samenleving, 
daar waar 6 eeuwen historie hangt.  
 
Ons museum is niet een statische entiteit, het moet leven en meebewegen met zijn tijd. We moeten er 
continu aan bouwen om het ons museum te laten zijn en laten blijven. Deze reis helpt daar bij en 
bouwt mee aan het bewustzijn van onze historie. Wij zijn namelijk zelf de historie van de toekomst.  

 
We kunnen de toekomst beïnvloeden door trots te zijn op wat we nu hebben en wat er nu gecreëerd 
wordt. Niet alleen voor de toekomst maar nu al kunnen we kunst gebruiken om elkaar beter te 
begrijpen. Hoe dat moet vraagt om ervaring, die volgens mij al ruim aanwezig is binnen deze 
vereniging, maar die extra gevoed zal worden door de gemeenschappelijke beleving van deze reis.  
 
Het zou dus geweldig zijn indien u na deze reis uw ervaringen zou willen delen met alle leden van 
onze vereniging. Daarmee kunnen we elkaar inspireren om nog meer te zien en te voelen van wat 
Jongkind en zijn vrienden met hun werken wilden overbrengen. 

Treed in de voetsporen van Jongkind en geniet van de kunst en van het samen zijn. Ik wens u een 
inspirerende, boeiende en leerzame reis toe. Verras ons met uw verhalen! 

 
Jasper Meijer 
Voorzitter Vereniging Dordrechts Museum 
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DAGPROGRAMMA  

Lustrumreis van de Vereniging Dordrechts Museum 

Jongkind en zijn vrienden van 21 tot en met 24 september 2017 

 

Donderdag 21 september 2017 

 

08.30 uur Vertrek per bus vanaf het Halmaheiraplein te Dordrecht. 

  We hebben twee maal een tussenstop en de lunch in de bus.  

16.00 uur Aankomst in Parijs, waar wij al direct één van de hoogtepunten  van de reis zullen 

beleven: welkom door de directeur Ger Luijten, in het achttiende-eeuwse Hôtel Turgot 

van de Fondation Custodia met een rondleiding en uiteenzetting over de collectie Frits 

Lugt. Dankzij ons erelid Jup de Groot wordt de ontvangst afgerond met een glas wijn 

in de binnentuin. 

18.00 uur Transfer naar het Hotel Résidence Europe. Na het inchecken hebben we even tijd 

voor onszelf.  

19.30 uur Transfer vanaf het hotel naar het restaurant 

20.00 uur Diner in Brasserie Les Noces de Jeannette  

22.00 uur Transfer vanaf het restaurant naar het hotel 

 

(Ter informatie: bij alle maaltijden tijdens onze reis zijn water, één glaasje wijn, thee en koffie inclusief 

en de andere drankjes voor eigen rekening. Kosten wijn/bier/frisdrank ca. € 5, - per glas.) 

 

Vrijdag 22 september 2017 

 

8.00 uur Vertrek na een vroeg ontbijt en uitcheck. 

9.00 uur Bezoek aan Musée de l ’Orangerie met het prachtige panorama van Claude Monet 

van de vijver met waterlelies in verschillende seizoenen. 

10.30 uur In Musée Marmottan treffen we een belangrijke collectie van (post)impressionisten. 

12.30 uur Lunch in Le grand Bistro Muette, vervolgd door de busreis naar Giverny. 

14.45 uur In Giverny bezoeken we de Fondation Claude Monet met het woonhuis en de tuinen.

 Wij zien natuurlijk ook de befaamde waterlelievijver en Japanse brug. Wellicht kan op 

eigen gelegenheid nog het Musée des Impressionismes worden bezocht.  

18.30 uur Na het oversteken van de Pont de Normandie aankomst in hotel Le Cheval Blanc in 

Honfleur. 

19.30uur Diner in Honfleur op eigen gelegenheid en kosten.  

Het centrum heeft talrijke mooie straatjes en leuke eetgelegenheden, waaruit u zelf 

kunt kiezen. Voor degenen die graag met elkaar dineren heeft de werkgroep twee 

restaurants gereserveerd. te weten in restaurant L’Absinthe (25 personen) of 

restaurant l’ Endroit (20 pers). Wel voor de reis even aanmelden. 

 

Zaterdag 23 september 2017 

 

09.00 uur Na het ontbijt gelegenheid voor het ontdekken van Honfleur op eigen gelegenheid of 

in groepjes. Er is markt, woonhuis/museum Satie, strand etc. Een wandelroute is 

beschikbaar. Bij slecht weer nemen we de bus naar St. Siméon en La Chapelle Côte-

de-Grâce en de dorpjes Villerville en Trouville 

12.00 uur Lunch in Crêperie Le Cidrerie. Een galette met een glaasje cider, appel- of 

perensap staat voor ons klaar. 

14.00 uur ’s Middags bezoeken we het aan zee gelegen Musée André Malraux in Le Havre met 

een zeer mooie collectie (pre)impressionisten. 

16.30 uur Retour naar Honfleur. Onderweg komen we diverse ‘schilderplekken’ van Jongkind, 

Boudin en Monet tegen. Inspirerende plaatsen vanwege hun licht, lucht, water & wind. 

19.30 uur We wandelen voor ons diner naar Restaurant La Grenouille Honfleur 

  

 

 



6   

  

Zondag 24 september 2017 

 

08.45 uur Uitchecken uit het hotel (koffers in de bus). 

09.15 uur We gaan te voet naar Musée Boudin in Honfleur.  Dit kleine museum herbergt een 

mooie collectie Boudins en ook werk van Jongkind. Speciaal voor ons gaat het 

museum een half uur eerder open zodat we rustig kunnen kijken. 

11.30 uur De terugreis naar Nederland begint, maar er valt nog veel te genieten.  

 We hebben een tussenstop in Amiens, waar we de prachtige kathedraal zien. De 

Notre-Dame, beschermd als werelderfgoed, is de hoogste van de grote gotische 

kerken uit de 13e eeuw en is de grootste kathedraal van Frankrijk. 

 We lopen door de straatjes en over de kade. 

 Helemaal in de sfeer gebruiken we de afscheidslunch bij Brasserie Jules.  

  Na een tweede tussenstop om even onze benen weer te strekken vervoert de  

  chauffeur ons terug naar Dordrecht 

20.30 uur Dit is het moment waarop we ongeveer hopen terug te zijn op het Halmaheiraplein. 

 

 

 
Jongkind 1886 Gezicht op Groothoofd met maanlicht DM 

 

De volgorde van het dagprogramma is onder voorbehoud van de laatste wijzigingen ter 

plaatse. 
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JONGKIND EN ZIJN VRIENDEN 

Onze jubileumreis voert ons mee in het spoor van Johan Barthold Jongkind en zijn vrienden. Maar wie 
was Jongkind eigenlijk, en wie waren zijn vrienden? En waar loopt het spoor? Hieronder een korte 
uiteenzetting, gebaseerd op publicaties van deskundigen, maar zonder wetenschappelijke pretenties.  

Jeugdjaren 

Er wordt wel gezegd dat Johan-Barthold Jongkind een aangeboren talent voor vriendschap had dat in 
zijn hele leven een rol heeft gespeeld. Misschien is dit talent wel versterkt door het feit dat hij in 1819 
werd geboren als achtste kind in een gezin van tien. Zijn vader was douaneambtenaar in Lattrop in 
Overijssel, maar Johan-Barthold groeide op in Vlaardingen en Maassluis, beide steden gelegen aan 
de Maas. Op aanmoediging van zijn moeder ging hij in 1836 naar de Teekenacademie in Den Haag. 
Hij woonde daar ook op kamers. Omdat op de academie geen les werd gegeven in het schilderen met 
olieverf werd hij tegelijk ook leerling in het atelier van de romantische landschapsschilder Andreas 
Schelfhout (1787-1870), waar wel met olieverf werd geschilderd. Schelfhout moedigde zijn leerlingen 
aan in de open lucht te werken en de gemaakte schetsen en aquarellen uit te werken in het atelier. 
Hijzelf schilderde graag winterlandschappen, ijsgezichten en strandgenoegens. Ook Jongkind werkte 
op deze wijze en zijn in de buitenlucht gemaakte schetstekeningen vormden vrijwel altijd de basis van 
zijn schilderijen. 

Met zijn huisgenoot en medeleerling Charles Rochussen 
(1814-1894), die een vriend voor het leven is geworden, 
maakte Jongkind vanuit Den Haag lange wandelingen, onder 
andere naar zijn moeder in Maassluis en zijn zus in 
Klaaswaal. Onderweg maakte hij in zwart krijt schetsen van 
polderlandschappen en boerderijen. Een aantal van die 
schetsboeken met vroege tekeningen wordt bewaard in het 
Louvre. Vanaf ongeveer 1843 begon Jongkinds werk wat 
bekendheid te krijgen. In dat jaar zond hij voor het eerst een 
schilderij in voor een expositie bij het toen pas opgerichte Arti 
et Amicitiae in Amsterdam, namelijk “Molen aan een vaart”. 

Jongkind 1843 landschap met brug en hooiwagen 

Via Schelfhout en Rochussen, die goede contacten hadden bij het hof, kreeg Jongkind daar een 
introductie. Dat leidde in 1843 tot een jaarlijkse studiebeurs van de prins van Oranje, de latere Koning 
Willem III. Toen eind 1845 tegenover Paleis Noordeinde in Den Haag het bronzen ruiterstandbeeld 
van Willem de Zwijger werd onthuld was de Franse romantische schilder Eugène Isabey (1803-1886) 
een van de genodigden. Hij vroeg Schelfhout of hij nog een talentvolle leerling kende die bij hem in 
Parijs in opleiding kon komen en Schelfhout noemde meteen Jongkind. Na een bezoek aan het atelier 
van Jongkind was Isabey graag bereid hem als leerling verder op te leiden. En in maart 1846 vertrok 
Jongkind, 27 jaar oud, naar Parijs. 

Parijs 

Tussen Jongkind en zijn leermeester ontstond een hartelijke persoonlijke vriendschap ondanks het feit 
dat hij al snel afstand nam van het romantische werk van Isabey en een heel eigen wijze van 
schilderen ontwikkelde. Hierbij gaf hij de werkelijkheid weer op realistische wijze zonder de 
romantische toevoegingen van zijn leermeesters Schelfhout en Isabey.  

Parijs, dat zich in die tijd ontwikkelde tot het centrum van de Europese kunstwereld, moet op Jongkind 
een overweldigende indruk hebben gemaakt. Schrijvers, dichters, intellectuelen en schilders werden 
aangetrokken tot het bruisende, universele en inspirerende klimaat, waarin de Wereldtentoonstelling 
die in 1855 in Parijs zou worden gehouden haar schaduw vooruit wierp. Jongkind woonde en werkte 
in Montmartre, de kunstenaarswijk rondom de Place Pigalle, met zijn vele kunsthandels, ateliers en 
kunstenaarscafés.  
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Al snel vond hij aansluiting bij een groep vernieuwende jonge kunstenaars, onder wie de 
Nederlanders Martinus Kuytenbrouwer en Jozef Israëls. Met zijn vriend Kuytenbrouwer vond hij korte 
tijd later een nieuw onderkomen op Montmartre. Hij leerde Franse schilders als Couture, Troyon, 
Charles Daubigny, Théodore Rousseau en Félix Ziem kennen met wie hij goed bevriend raakte en in 
café’s en bij kunstwinkels vele gesprekken voerde. Een aantal van hen zou tot de kerngroep van de 
School van Barbizon gaan behoren. Zij vonden allen hun inspiratie in landschap en natuur, die op 
volledig realistische wijze werden weergegeven. Zij noemden zich dan ook de Realisten. 

 
Jongkind zelf heeft nooit in Barbizon geschilderd, maar 
vond zijn landschap in de stad Parijs zelf. 
De kades van de Seine, een omgeving waarin het water 
een grote rol speelt, werden zijn favoriete onderwerpen. 
Zijn talent ontwikkelde zich razendsnel, getuige bij 
voorbeeld het levendige, heldere en met gevoel voor 
detail geschilderde “Notre-Dame vu du quai de 
Montebello” uit 1849, dat doet denken aan het werk van 
Camille Corot, die Jongkind zeer bewonderde. 

 
 

Notre Dame vu du quai de Montebello, Jongkind 1849 

 
 

De  Fondation Custodia in Parijs verwierf in 2012 
een prachtig schilderij van Jongkind uit ca 1849: een 
“Gezicht op de Seine met het Louvre en de 
Tuilerieën”. Jongkind zat ter hoogte van het station 
d'Orsay, dat de Fransen hebben omgebouwd tot een 
museum: Musée d'Orsay. De kunstenaar plaatste 
zijn schildersezel op een paar honderd meter van de 
plaats waar nu de Fondation Custodia is gevestigd. 
 
 
Normandië 
 
Een jaar na zijn aankomst in Parijs ging Jongkind in de maanden juli en augustus 1847 samen met 
Isabey naar Normandië en Bretagne, waarbij ze stranden en rotsen afstroopten en grote aantallen 
aquarellen en olieverfschetsen maakten. Isabey had al in 1824 een atelier in Honfleur, waar hij vaak 
verbleef in de ferme Saint Simeon. 
Voor Jongkind was het Normandische kustlandschap tegelijk vertrouwd (het water en de brede 
stranden) en nieuw (de hoge, steile rotswanden). Hij zou altijd gefascineerd blijven door dit landschap 
en keerde er in 1850 en 1851 terug, waarbij hij grote olieverfschilderijen maakte in Le Havre, Étretat, 
Yport, Fécamp en Saint-Valéry-en-Caux. Ook in de jaren daarna zou hij er nog vele malen komen. 
Isabey werkte nog in de romantische traditie, maar Jongkind was van jongs af aan een realist. Zijn 
Normandische havengezichten onderscheidden zich door hun rechtstreekse weergave van de 
werkelijkheid. Zijn stijl werd losser en vrijer en het kleurgebruik lichter en vrolijker. 
 

 
 

Jongkind, gezicht op de haven van Harfleur 1850                              Jongkind, Saint-Valéry-en-Caux 1852 
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Terug in Parijs stuurde hij voor de Salon van 1851 een “Gezicht op de haven van Harfleur” in, dat 
direct werd aangekocht door de Franse staat (Musée de Picardie Amiens). 

In 1852 werd een van zijn inzendingen op de Salon bekroond met een gouden medaille: het grote 
doek “Saint-Valéry-en-Caux, soleil couchant” (Museum Kröller-Müller).  

Eind 1852 besloot de Koning Jongkinds stipendium in 1853 in te trekken om een volgende student 
een kans te geven. Voor Jongkind kwam dit totaal onverwacht en hij zag hierin een grote afwijzing en 
vermoedde een complot tegen hem. Hij moest nu zelf voor zijn levensonderhoud zorgen, wat hem 
maar matig afging, mede gezien zijn toenemend alcoholgebruik en depressieve klachten. Hij stuurde 
drie Parijse stadsgezichten in naar de Wereldtentoonstelling van 1855, die zeer goed werden 
ontvangen door de kunstcritici. Maar hij kreeg kritiek van zijn Nederlandse vrienden omdat hij deelnam 
aan de Franse Sectie. En hij was ook teleurgesteld dat hij met deze inzendingen geen medaille of 
eervolle vermelding verdiende.  

Rotterdam en omgeving 

Toen even later zijn moeder stierf, de depressie zich verdiepte en zijn schulden onhoudbaar werden 
vluchtte Jongkind  in november 1855 naar Nederland, waar hij gedurende vijf jaar in Rotterdam zou 
blijven wonen. Zijn Parijse vrienden misten hem en organiseerden een veiling van de ruim honderd 

schilderijen en tekeningen die hij op zijn adres 
in Montmartre had achtergelaten. Met de 
opbrengst, aangevuld met giften, werden de 
schulden voor het grootste deel afbetaald. In 
de volgende eenzame jaren werkte Jongkind 
hard in de omgeving van Rotterdam en 
schilderde hij molens, polders, jaagpaden, 
havens en bedrijvigheid in onder meer 
Overschie, Klaaswaal en Dordrecht (zie 
hiernaast: De oude Hoofdpoort te Rotterdam, 
1859). Zijn werk stuurde hij naar de 
kunsthandelaren Beugniet en Pierre-Firmin 
Martin in Parijs, waar het gretig aftrek vond. 

Maar Jongkind miste zijn Parijse vrienden en artistieke omgeving. In juli 1857 was hij zo ver dat hij een 
maand naar Parijs kon gaan. Hij ontmoette daar zijn oude vrienden en maakte ook nieuwe, zoals Félix 
Cals (1810-1889) en Gustave Courbet (1819-1877), die net zijn spraakmakende “Demoiselles du bord 
de la Seine” had ingezonden voor de Salon van 1857. Beiden zouden tientallen jaren goede vrienden 
van hem blijven.  

Het verblijf in Parijs tussen zijn hartelijke vrienden deed Jongkind goed 
en gesterkt keerde hij terug naar Rotterdam. Daar kreeg hij bezoek van 
een aantal vrienden, zoals de tekenaar-fotograaf  Félix Nadar (1820-
1910), die in 1868 bijgaande foto van hem maakte. Hij bleef verlangen 
naar een terugkeer in Parijs. Zijn werken werd vrij goed verkocht, maar 
zijn financiële situatie bleef penibel, hetgeen hem verhinderde naar 
Parijs te komen. Hij smeekte zijn kunsthandelaar Martin om iets te 
verzinnen. Daarop organiseerden Martin, Félix Cals en de 
kunstverzamelaar graaf Doria op 7 april 1860 een verkoping van gratis 
door de kunstvrienden van Jongkind ter beschikking gestelde 
schilderijen en tekeningen in het veilinghuis Hôtel Drouot. Met de 
opbrengst daarvan zou zijn terugkeer naar Frankrijk worden 
gefinancierd. Het werd een succes: 86 artiesten en verzamelaars 
schonken werken voor de verkoop, onder wie Corot, Daubigny, Isabey 
en Ziem. De opbrengst was 6046 francs en 80 centimes (circa 22.000 
euro). Martin zou de de opbrengst beheren en deze in vaste toelagen 
uitkeren aan Jongkind. Félix Cals werd naar Rotterdam gestuurd om 
Jongkind terug te halen en nog geen drie weken later, op 27 april 1860, 
was hij terug in Parijs.  
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Nu brak een gelukkige tijd aan. Pierre-Firmin Martin zorgde voor financiële stabiliteit in Jongkinds 
leven en enkele weken na zijn terugkeer ontmoette hij in de winkel van Martin zijn levensgezellin, de 
tekenlerares Joséphine Borrhée-Fesser (1819-1891), geboren in Namen te België (en gelet op 
staatkundige twee-eenheid van Nederland en België dus met de Nederlandse nationaliteit). Joséphine 
zorgde voor de emotionele stabiliteit. Hij noemde haar zijn engelbewaarster. Zij betrokken een ver van 
de café’s van Montmartre gelegen appartement in de Rue de Chevreuse nr. 9 (nu nr. 5), dat zij tot hun 
dood toe zouden aanhouden. Madame Fessers echtgenoot, van wie zij gescheiden leefde, was kok 
op een kasteel in de buurt van Nevers en Jongkind en zij bezochten hem daar regelmatig. Rondom 
Nevers heeft Jongkind veel geschilderd.  

Jongkinds nachtstukken en zeegezichten waren zeer gewild en hij produceerde ze bij de vleet.’s 
Zomers werkte hij in Normandië en ‘s winters in Parijs. Hij reisde veel door Frankrijk, België en 
Nederland en was bijzonder productief met herhaaldelijk succes op de Salon. 

De zomers in Normandië  

In augustus 1862 reisde Jongkind opnieuw naar Normandië, nu samen met Madame Fesser. Zij 
verbleven in Le Havre en Sainte-Adresse. Hij had daar een grote productie van 15 tot 20 
waterverfschilderijen per dag. Waarschijnlijk heeft hij toen in Le Havre voor het eerst de jonge Claude 
Monet ontmoet (1840-1924). Deze kende Jongkinds naam en werk als zeegezichtenschilder al van 
een eerder verblijf in Parijs en was wellicht nieuwsgierig naar hem. 

Monet heeft Jongkind in september in contact bracht met zijn leermeester Eugène Boudin (1824-
1898). Boudin was zoon van een zeeman en had aanvankelijk een kunsthandel en lijstenmakerij in Le 
Havre. In 1847 besloot hij zelf schilder te worden. Hij kreeg lessen van Eugène Isabey en bereikte in 
korte tijd een hoog niveau. De zee, het strand en de havens waren zijn favoriete onderwerpen. Hij had 
in Honfleur een tijd een atelier naast dat van Isabey.  

Boudin nodigde Jongkind uit naar Trouville en naar Honfleur te komen. In een interview in 1900 vertelt 
Monet over zijn eerste ontmoeting met Jongkind: 

“Zijn schilderkunst was te nieuw en te artistiek om toen, in 1862, naar waarde geschat te worden. 
Niemand was zo bescheiden en teruggetrokken als hij. Hij was een eenvoudig iemand met een goed 
hart, zijn Frans was niet om aan te horen, en hij was erg verlegen. Die dag was hij erg spraakzaam. 
Hij vroeg mij of hij mijn schetsen mocht zien, nodigde mij uit om bij hem te komen werken, legde het 
hoe en waarom van zijn werkwijze uit, en rondde daarmee de lessen af, die ik al van Boudin had 
ontvangen”. 

Deze zomer, waarin Monet, Boudin en Jongkind samen schilderden, is cruciaal geweest voor de 
ontwikkeling van de moderne schilderkunst. Jongkind en Boudin lieten de jonge Monet zien hoe je 
vluchtige natuurverschijnselen als wisselingen in licht, lucht en atmosfeer kunt vastleggen en de 
daardoor veranderende kleurnuances in de natuur. En zij leerden hem wat schilderen naar de 
werkelijkheid inhoudt in plaats van later in het atelier een romantische of gehistoriseerde fantasie 
samen te stellen. Tientallen jaren later schreef Monet in een brief aan Gustave Geffroy: “Jongkind 
vormt samen met Corot de oorsprong van wat men het impressionisme noemt.”  
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In de jaren daarna heeft Jongkind nog vele zomermaanden aan de Normandische kust doorgebracht, 
vooral in Honfleur. Het waren zijn gloriejaren. Daar ontmoette hij zijn schildervrienden Cals, Courbet, 
Daubigny, Monet, Boudin, Sisley en de dichter Baudelaire en vele anderen in de beroemd geworden 
boerderij-herberg Saint Siméon langs de weg naar de Chapelle Côte de Grâce. Deze herberg werd 

geleid door Mère Toutin, die goedkoop onderdak en prima maaltijden aanbood (met heerlijke cider).  

Op 14 september 1864 zetten Jongkind en Monet hun ezels op de zelfde plaats en schilderden beiden  
de kapel Notre Dame Côte de Grâce. 

 
Maar bovenal was het uitzicht op de monding van de Seine beroemd door het uitzicht dat de 
bijhorende boomgaard bood. De herberg, het uitzicht, de kapel, de boomgaard met kegelende 
schildervrienden, het is allemaal op doek bewaard gebleven. Op 22 augustus 1892 schreef Monet aan 
Boudin:  “…Net als jij heb ik heel wat keren gedacht aan die eerste tijd, aan die heerlijke lessen van 
Courbet, in gezelschap van Jongkind. Het deed me dan ook veel genoegen te zien dat jij die 
herinnering hebt bewaard.”  
 

In 1865 werd de herberg verkocht aan de 
eigenaar van hotel Le Cheval Blanc, die mère 
Toutain ontsloeg. Dit was het einde van de 
zomerse bijeenkomsten van de stamgasten. 
Boudin bleef voor altijd in Deauville en 
Trouville, waar hij succesvolle strandscènes 
schilderde. Daubigny bezocht hem af en toe, 
maar bleef het grootste deel van zijn tijd in het 
vlakbij gelegen Villerville, waar hij het rustiger 
vond. Courbet raakte in de mode als 
portretschilder. Alleen Jongkind en Monet 
bleven samen schilderend trouw aan Honfleur. 
Zij verbleven dan in Hotel Le Cheval Blanc, 
dat ook ons onderkomen zal zijn.  

Jongkind 1863, haveningang Honfleur met rechts hotel Le Cheval Blanc 
 
De winters in Parijs 
 
In 1863 werd Jongkind geweigerd op de Salon de 
Paris, evenals zeer veel anderen. Het werk van 
Edouard Manet “Déjeuner sur l’Herbe” werd ook 
geweigerd….. Er werd toen een Salon des Refusés 
(geweigerden) gehouden, waarop Jongkind drie 
doeken tentoon stelde. Ook mevrouw Fesser 
exposeerde op deze Salon.  
Jongkind nam in een reeks van jaren daarna wel 
deel aan de Salons, maar in 1873 werd opnieuw een 
belangrijke inzending van hem afgewezen (Maanlicht 
boven de haven van Rotterdam).  

 

E. Manet 1873, Déjeuner sur l’Herbe 
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Daarmee was hij weer veroordeeld tot de Salon des Refusés, waar nog één schilderij van hem te zien 
was. Maar toen was voor hem de maat vol. Hij besloot niet meer te exposeren, ook niet op een 
tentoonstelling die zijn vrienden Realisten in 1874 organiseerden in de galerie van de tekenaar-
fotograaf Nadar. Deze vooruitstrevende kunstenaars verzetten zich tegen de overleefde opvattingen 
van de Salon-jury. Het was op die tentoonstelling in 1874 dat Claude Monet zijn “Impression, soleil 
levant”  toonde. Spottend schreef een journalist naar aanleiding van dit werk dat dit een expositie van 
‘Impressionisten’ was.  

De Dauphiné 

Jongkind was hierna de strijd beu en trok zich 
meer en meer terug. Hij verscheen nog maar 
weinig in het openbaar. Het contact met Monet 
ging verloren toen deze in 1878 naar Vetheuil en 
later naar Giverny verhuisde. Nadat madame 
Fessers echtgenoot in 1875 was overleden kregen 
zij en Jongkind steeds meer contact met haar zoon 
Jules en diens vrouw Pauline. In 1878 kocht Jules 
de villa Beau Séjour in La Côte-Saint-André in de 
Dauphiné. Hij bouwde daarbij een atelier met een 
glazen wand, dat voor Jongkind en zijn moeder 
werd ingericht. Beau Séjour werd voor beiden 
steeds meer een toevluchtsoord en vanaf 1887 
woonden ze permanent in La Côte-Saint-André, 
waar ze een rustig, werkzaam gezinsleven leidden.                                

Jongkind 1885 Villa Beau-Séjour 

 
In 1889 maakte Jongkind samen met Joséphine en de kleinkinderen nog de Wereldtentoonstelling in 
Parijs mee, waar de Eiffeltoren werd onthuld.  
 
Op het eind van zijn leven keerden de demonen terug, die Jongkind  vroeger al hadden achtervolgd. 
Na een attaque was hij gedeeltelijk verlamd. Eind januari 1891 werd hij opgenomen in het 
psychiatrische ziekenhuis in Saint-Egrève, vlakbij Grenoble, waar hij stierf op 9 februari 1891. De dood 
van Joséphine Fesser volgde kort daarop, op 23 november 1891. Beiden zijn zij aan zij  begraven op 
het kerkhof van La Côte-Saint-André . 
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MUSEA 

1. Fondation Custodia Parijs 

De eerste plaats die wij op onze jubileumreis zullen aandoen, tegelijk één van de hoogtepunten van de 
reis, is de Fondation Custodia in Parijs, die de collectie van Frits Lugt beheert. De Fondation bevindt 
zich in het statige 18e eeuwse Hôtel Turgot in de Rue de Lille. Wij hebben het voorrecht daar ontvangen 
te worden door de directeur Ger Luiten, die een uiteenzetting zal geven over de bijzondere collectie 
Frits Lugt, die ook een aantal tekeningen, etsen en brieven van Jongkind bevat.  

Verzamelen zat Frits Lugt in het bloed; als jongen al legde hij een collectie aan en richtte hij zijn eigen 
museum in - het “Museum Lugtius, geopend als de directeur thuis is”. De grote 
Rembrandttentoonstelling, in 1898 in Amsterdam gehouden, opende zijn ogen voor het werk van de 
meester, die hem zijn leven lang zou blijven boeien. Een bekende vrucht van die belangstelling is zijn 
“Wandelingen met Rembrandt in en om Amsterdam” uit 1915. Nog voor hij zijn middelbare 
schoolopleiding voltooid had, kreeg Frits Lugt een aanstelling bij het veilinghuis Frederik Muller en Co. 
Het samenstellen van veilingcatalogi aldaar oefende zijn kennersoog en maakte hem ook bewust van 
het belang van een gedegen herkomstonderzoek. 
 
In 1915 verliet Lugt het veilinghuis. Dankzij zijn huwelijk met Johanna Klever (1888-1969) was hij nu 
financieel onafhankelijk; gezamenlijk konden zij zich richten op het aanleggen van een eigen 
verzameling. Hun aandacht ging in eerste instantie naar tekeningen, prenten en oude boeken, minder 
kostbaar dan schilderijen. In de loop van de jaren bracht het echtpaar Lugt een schitterende collectie 

van meer dan zevenduizend tekeningen en 
dertigduizend prenten bijeen, waarbij Lugt zich 
liet leiden door zijn geoefend kennersoog en 
gevoel voor kwaliteit. Daarnaast bevat de 
collectie circa driehonderd schilderijen, 
portretminiaturen en een grote verzameling 
kunstenaarsbrieven. Het echtpaar Lugt bracht 
de verzameling in 1947 onder in de Fondation 
Custodia in zijn prachtige pand, waarin tot eind 
2013 ook het Institut Néerlandais, een ander 
initiatief van Lugt, was gevestigd. Dit instituut 
was één van de eerste buitenlandse culturele 
instellingen in Parijs. Het werd wegens 
bezuinigingen door de minister van 
Buitenlandse Zaken gesloten.  

 

Website: http://www.fondationcustodia.fr/  

 
 

2. Musée de l’Orangerie, Parijs 

Het museum ligt in de Tuileriëen, de tuinen, die behoren bij het Louvre. Het is oorspronkelijk gebouwd 
als een echte orangerie met een grote glasgevel op het zuiden. In de eerste wereldoorlog werden er 
soldaten gehuisvest die op verlof waren na hun verblijf in de loopgraven. Na de wapenstilstand van 11 
november 1918 heeft Monet zijn enorme waterleliedoeken (Nymphéas), waar hij al sinds 1914 in zijn 
grote atelier in Giverny aan werkte, aan de Franse staat geschonken als een monument voor de 
vrede. In overleg met Monet zijn in de Orangerie twee ovaalvormige zalen gebouwd om de 8 
gigantische  schilderijen te huisvesten. Hij werkte eraan tot aan zijn dood in 1926.   

http://www.fondationcustodia.fr/
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Een jaar daarna zijn de werken naar de Orangerie overgebracht. Licht, de breking ervan en kleur 
spelen een grote rol in deze serie. De gewaagde kleuren van de meest recente doeken zouden het 
resultaat zijn van een oogziekte. De schilderijen zijn twee meter hoog en 91 meter lang als je ze 
aaneen zou zetten!  

Zaal met waterlelies van Monet 

Er zijn in het museum ook werken van andere bekende kunstenaars zoals Pierre-Auguste 
Renoir (Jeune Filles au Piano ), Paul Cézanne (Le Rocher rouge ), Pablo Picasso (La Grande 
Baigneuse ), Chaïm Soutine en Henri Rousseau en beelden van Auguste Rodin. 

Website: http://www.musee-orangerie.fr/en 
 

3. Musée Marmottan Monet, Parijs 

Het Museum Marmottan Monet is gevestigd in 
het negentiende-eeuwse huis (een stadspaleis) 
van de kunsthistoricus Paul Marmottan in Parijs. 
In 1932 schonk Marmottan het gebouw en zijn 
hele kunstverzameling aan de Academie des 
Beaux-arts. Die verzameling bestond 
voornamelijk uit middeleeuwse kunst (waaronder 
Vlaamse primitieven) en empire. Maar het meest 
bekend is het museum geworden door zijn 
verzameling werken van Monet, verkregen uit 
schenkingen en legaten. Zo kreeg het in 1957 elf 
werken van Monet van Victorine Donop de 
Monchy, waaronder het bekende Impression, 
soleil levant, het doek dat het impressionisme zijn naam gaf. Dit doek laat de opgaande zon zien bij Le 
Havre. En in 1966 heeft Monets zoon Michel 65 werken van zijn vader geschonken aan het museum.  
 
In het museum hangen ook veel late werken van Monet, geïnspireerd door zijn tuin in Giverny, zoals 
zijn bekende serie waterlelies, water, licht en reflectie.  Naast de werken van Monet bezit het museum 
een belangrijke collectie van impressionisten en postimpressionisten. Alle grote meesters zijn 
vertegenwoordigd met daarnaast een belangrijke verzameling van werken van minder bekende 
meesters. Het museum heeft daarmee een van de belangrijkste 
verzamelingen ter wereld van deze kunststromingen.    
 
Een week vóór ons bezoek wordt de tijdelijke expositie Monet-verzamelaar 
geopend: “Monet-collectionneur”. Claude Monet was niet alleen een 
beroemde impressionistische schilder, maar hij verzamelde ook een grote 
hoeveelheid werk van tijdgenoten als Delacroix, Corot, Boudin, Jongkind, 
Manet, Renoir, Caillebotte, Cézanne, Morisot, Pissarro, Rodin en Signac. 
Deze collectie is nu door museum Marmottan Monet gereconstrueerd met de 
steun van tal van grote musea en prestigieuze privé-collecties. Een unieke 
gelegenheid om te ontdekken wat er omging in hoofd en hart van de grootste 
schilder van het impressionisme! 
 
Website: http://www.marmottan.fr/uk/     

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pierre-Auguste_Renoir
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pierre-Auguste_Renoir
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_C%C3%A9zanne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AFm_Soutine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_Rousseau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin
http://www.musee-orangerie.fr/en
http://www.marmottan.fr/uk/
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4. Fondation Monet Giverny (tuin en huis van Monet) 
 

De tuin bestaat uit twee delen: een bloementuin, de Clos Normand, aan de voorkant van het huis en 
een Japans geïnspireerde watertuin aan de andere kant van de weg.  

 
De Clos Normand 
Toen Monet zich in 1883 vestigde in Giverny was het terrein, dat nu de tuin is een geleidelijk van het 
huis naar de weg aflopend stuk land met een boomgaard, omgeven door hoge stenen muren. Een 
pad deelde het terrein doormidden. Monet liet –op twee na- alle pijnbomen langs het pad omhakken. 
Van deze Clos Normand van ongeveer een hectare maakte hij een tuin vol perspectieven, 
symmetrieën en kleuren. Het terrein is verdeeld in borders met plantengroepen van verschillende 
hoogtes. Fruit- en sierbomen stijgen uit boven de klimrozen, stokrozen en kleurige eenjarigen. Monet 
mengde de gewoonste bloemen als klaprozen en margrieten met de meest zeldzame soorten. Het 
pad werd getransformeerd tot de Grande Allée, die werd overspannen door ijzeren bogen met 
klimrozen. Aan het eind van de zomer wordt 
de bodem van de Grande Allée bedekt door 
Oost-Indische kers. 

 
Monet hield niet van georganiseerde tuinen. 
Hij plantte de bloemen op kleur en liet ze 
daarna ongehinderd hun gang gaan. In de 
loop der jaren ontwikkelde hij een hartstocht 
voor plantkunde en wisselde hij planten uit 
met vrienden. Hij zocht altijd naar zeldzame 
variëteiten en betaalde veel geld voor jonge 
planten. “Al mijn geld gaat op aan de tuin” en 
“ik ben er gek van” zei hij.  

 

Claude Monet's Giverny property in summer - Photo Ariane Cauderlier 

De watertuin 
In 1893 kocht Monet een stuk land naast zijn eigen 
grondgebied aan de andere kant van de spoorlijn. Er stroomde 
een beekje doorheen, de Ru. Met toestemming van de 
prefectuur liet Monet zijn eerste kleine vijver graven hoewel de 
naburige boeren erop tegen waren, omdat ze vreesden dat de 
vreemde planten het water zouden vergiftigen. Later werd de 
vijver vergroot tot de huidige afmetingen. De watertuin zit vol 
gebogen lijnen en is geïnspireerd op Japanse tuinen die 
Monet kende van prenten. Hier is de beroemde Japanse brug 
te vinden die bedekt wordt door blauwe regen, evenals andere 
kleine bruggetjes, treurwilgen, een bamboebos en natuurlijk de 
beroemde waterlelies, die de hele zomer bloeien. De vijver en 
de omliggende begroeiing vormen een besloten gebied, los 
van het omringende landschap. Nooit eerder heeft een 
schilder op deze manier eerst zijn onderwerpen in de natuur 
gerealiseerd en ze daarna geschilderd. Zo schiep hij zijn 
werken twee keer…. Monet vond meer dan twintig jaar lang 
zijn inspiratie in deze watertuin. Na de serie Japanse 
bruggetjes begon hij aan de enorme schilderijen in de Orangerie. 

De restauratie  
Na de dood van Monet in 1926 erfde zijn zoon Michel het huis en de tuinen. Hij woonde elders en liet 
de zorg voor dit bezit over aan Monets stief- en schoondochter Blanche, die huis en tuin tot aan haar 
dood in 1947 beheerde. Daarna werd het bezit verwaarloosd. In 1966 stierf Michel Monet. In zijn 
testament benoemde Michel de Academie des Beaux-Arts tot zijn erfgenaam.  
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In 1977 werd Gérald van der Kemp aangesteld als curator van Giverny. Bij de reconstructie van de 
tuin in zijn oorspronkelijke opzet werd de hovenier Georges Truffaut ingezet, die vaak bij Monet 
dineerde. Het herstel van het huis en de tuin in hun vroegere glorie duurde bijna tien jaar. De ruiten 
van de kassen en de ramen van het huis lagen in scherven na de bombardementen van WO II. De 
houten vloeren en plafonds waren weggerot en een trap was ingestort. Er groeiden zelfs drie bomen 
in het grote atelier! De vijver moest opnieuw worden uitgegraven. In de Clos Normand moest een laag 
aarde worden verwijderd om het oorspronkelijke grondpeil te kunnen terugvinden. De tuin werd weer 
beplant met dezelfde soorten bloemen als die Monet in zijn tijd ontdekte. Het Japanse bruggetje was 
te zeer beschadigd om nog hersteld te kunnen worden. Het is opnieuw gemaakt van beukenhout, 
maar de blauwe regens zijn nog door Monet zelf geplant. Ook het huis werd aangepakt. De oude 
meubels en de Japanse prenten werden gerestaureerd. 
 
Website: http://fondation-monet.com/en/  
               http://giverny.org/gardens/  

Dit stuk is een vrije vertaling van de website van giverny.org 

 

5. Musée André Malraux (MuMa) Le Havre 
 

Het museum voor Schone Kunsten in Le Havre is in 1845 gebouwd en bevatte sinds begin 1900 een 
collectie schilderkunst en beeldhouwkunst, die een goed historisch overzicht bood van de Europese 
schilderkunst; vanaf 1900 werd deze collectie verrijkt met gedurfde moderne kunst.  

 
In september 1944 werd het museum, dat zich midden in de stad bevond, volledig verwoest door 
bombardementen. De sculptuur collectie, die in de oorlog in het museum was achtergebleven is bijna 
helemaal verloren gegaan. De naar een veilig plaats gebrachte schilderijen zijn gespaard gebleven. 
De gemeente Le Havre besloot in 1951 een nieuw gebouw te bouwen. Dat gebouw moest niet alleen 
maar een kader voor een collectie vormen, maar ook een constant artistieke omgeving bieden voor 
uitwisseling, reflectie en culturele educatie. De bedoeling was dat het museum het modernste van 
Europa zou worden. In 1952 is begonnen met de bouw op de huidige plaats aan het water bij de 
haveningang van Le Havre.  

 
De architectuur van het gebouw is een glazen kubus 
met staal en aluminium en heeft lichtbronnen van alle 
kanten, met inbegrip van het dak. Het gebouw heeft 
uitzicht op zee en is in harmonie met de maritieme 
omgeving. Het heeft modulaire ruimtes met 
verplaatsbare scheidingswanden en ademt 
transparantie en flexibiliteit uit. Het museum is 
geopend in 1961. Het is een cultureel baken, een 
signaal voor trans-Atlantische passagiers. Voor het 
museum staat een monumentale sculptuur van Henri-
Georges Adam: Le Signal.  
 
Tussen 1995 en 1999 is het gebouw 
geherstructureerd omdat het niet meer voldeed aan 
de veiligheidseisen, schade opliep door de ligging aan 
zee en omdat de collectie uit haar voegen groeide. 
Ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag, in 2011, 
is het museum van naam veranderd in museum voor 
moderne kunst André Malraux, afgekort MuMa ( "Mu" 
voor het museum, "Ma" voor Malraux).  Het museum 
heeft altijd een nauwe verbinding gezocht met de 
belangrijkste impressionistische werken van de 
Normandische kust en het licht blijft het belangrijkste 
aspect van zowel het gebouw als van de 

tentoonstellingen. De permanente tentoonstelling draait om werken uit de 17e tot 20e eeuw, terwijl de 
tijdelijke tentoonstellingen hieraan nog een extra verdieping toevoegen.   

http://fondation-monet.com/en/
http://giverny.org/gardens/
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Le Havre 1517-2017, 500 jaar bestaan 
In 2017 is het 500 jaar geleden dat Le Havre werd gesticht, de grootste stad van Normandië. Le 
Havre, ‘de haven’, heeft altijd een band met het water gehad. De stad werd gesticht door koning 
François I, die in 1517 een nieuwe uitweg zocht naar zee. Deze verjaardag zal tot diep in de herfst 
2017 niet onopgemerkt voorbijgaan. Le Havre gaat zijn haven én de uiterlijke schoonheid van de stad 
luisterrijk uitdragen. Tal van evenementen in het teken van theater, kunst, muziek, en film staan op 
stapel om van ‘1517-2017 Le Havre a 500 Ans’ een totaalspektakel te maken met een blik op het 
culturele waardevolle erfgoed van Le Havre en de rol van de belangrijkste containerhaven van 
Frankrijk.  

 
Impression(s) soleil - van 9 september tot 8 oktober 2017 
Toen Claude Monet eind 19de eeuw op verschillende doeken de zonsopgang schilderde met de 
haven van Le Havre als decor, werd daar nogal smalend op gereageerd met de omschrijving 
‘Impression soleil levant’. Wie had toen gedacht dat hiermee het impressionisme als schilderstijl was 
geboren? Het Musée Malraux in Le Havre heeft op het Musée d’Orsay in Parijs na, de grootste 
collectie impressionistische schilderijen.  

 
In het kader van de 500 jaar-viering vindt 
een uniek gebeuren plaats. Het originele 
‘Impression, soleil levant’ van Claude 
Monet keert tijdelijk terug naar de stad 
waar het meesterwerk is geschilderd in 
1872. Het werk krijgt een ereplaats naast 
tal van andere bekende werken waarin Le 
Havre als onderwerp werd gekozen om op 
doek te vereeuwigen.  Meer dan 30 
meesterwerken zijn op deze tijdelijke 
expositie te zijn, schilderijen van onder 
anderen Eugène Boudin, William Turner, 
Gustave Le Gray, Raoul Dufy e.a. 

Website: http://www.muma-lehavre.fr/en 

 

  

http://www.muma-lehavre.fr/en
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6. Musée Boudin in Honfleur 

Eugène Boudin richtte aan het einde van de 
19de eeuw de artistieke kring Les rencontres 
de Saint-Simeon op - de naam Saint-Siméon is 
een verwijzing naar de beroemde gelijknamige 
herberg. In 1868 gevolgd door het 
Gemeentemuseum van Honfleur, dat door hem 
en zijn vriend Alexandre Dubourg geopend 
werd en tot doel had dat hier schilders zouden 
kunnen tentoonstellen die hun inspiratie in de 
regio vonden. Eerst vond het museum 
onderdak in het stadhuis. In 1924 verhuisde het 
naar zijn huidige locatie, de kapel van het 
voormalige Augustijnenklooster. In 1974 kwam 
er een nieuw, modern gebouw van drie 
verdiepingen en in 1988 volgde nog een aanpalend gerenoveerd herenhuis. In deze tijd kreeg het 
museum de huidige naam: Eugène Boudin. 
 
Het bezit een zeer complete verzameling pre-impressionistische kunst van schilders die ooit in 
Honfleur hebben gewerkt (zoals ook Monet en Jongkind). De aan Boudin en zijn tijdgenoten gewijde 
zaal toont onder meer werken van zijn kunstenaarsvrienden. Het is ook een thematische rondleiding, 
die leidt van de romantiek via het symbolisme naar het vroeg-impressionisme  (Monet, Courbet, Cals). 
 
Een deel van de zaal is gereserveerd voor de werken van Boudin zelf; er hangen zo'n 92 etsen, 
voorstudies en doeken.  
 

 

 

 

Eugène Boudin, 1890, Etretat,  
Falaise d’Aval 
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HOTELS 

Hotel Résidence Europe  

52, Boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy La Garenne, Parijs. 

Tel:+33 1.47.37.13.10   

http://www.hotel-residence-europe.com/index.html  

Hotel Résidence Europe ligt vlakbij de Porte de Clichy, op 8 minuten lopen van metrostation Mairie de 
Clichy. De kamers hebben telefoon, tv, WiFi en een kluisje. Er is een binnenzwembad. 

 

 

 

 

Best Western Hotel Le Cheval Blanc 

2 Quai Des Passagers,  14600 Honfleur, Frankrijk 

 Tel+33 2 31 81 65 00 

https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Honfleur,Best-Western-Le-Cheval-Blanc,93593 

 

Het hotel ligt aan het water in het centrum van 
het stadje. Alle bezienswaardigheden, 
restaurants en winkels liggen op loopafstand. 
Het is een historisch hotel, dat vele malen is 
verbouwd. Niet alle kamers zijn hetzelfde wat 
betreft grootte en inrichting. 

Het hotel biedt tv, telefoon, kluisjes, internet 
en sauna. 

 

 

 

tel:+33
http://www.hotel-residence-europe.com/index.html
https://ostrovok.ru/rooms/best_western_le_cheval_blanc/?q=4818&guests=2&popup=map&sid=a4af673f-4a3a-4a53-ae3d-231103396814
https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Honfleur,Best-Western-Le-Cheval-Blanc,93593
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RESTAURANTS 

Restaurant Les Noces de Jeanette - Parijs 
Zeer sfeervol restaurant, gelegen op een steenworp afstand van Opera Garnier. Bij binnenkomst ziet u 
direct de combinatie van een authentieke setting op een unieke locatie. De naam komt van een 
bekende “opera comique”, die hulde brengt aan de Franse cultuur. Ook dit vindt u in het restaurant 
terug door middel van diverse opera posters. Geniet van deze typische Parijse bistro!  
 
Le grand Bistro Muette - Parijs 
Het restaurant is elegant klassiek, met een combinatie van stoffen en nobele materialen. Warme tinten 
zetten hier de toon. De chef definieert zijn keuken als ‘een keuken van waarheid, vrijgevigheid en 
beweging’, waarin hij gebruik maakt van regionale tradities in een modern jasje.  

                    Les Noces de Jeannette                                                                Le Grand Bistro Muette 

 
Crêperie Le Cidrerie - Honfleur 
Het zou een misdaad tegen de gastronomie zijn als u tijdens een 
bezoek aan Normandië niet van de beroemde cider en galetten 
(hartige pannenkoeken) heeft geproefd! Gelegen tussen de pittoreske 
haven van Honfleur en de houten Sainte-Catherine-kathedraal biedt 
La Cidrerie vriendelijke service en fantastische pannenkoeken.  
 
La Grenouille - Honfleur 
In bistro "La Grenouille", gelegen aan de vissershaven, wordt u 
gastvrij ontvangen. In een prettig decor geniet u van de lokale keuken: 
seafood, vis en uiteraard kikkerbillen (cuises des grenouilles). 
 
Brasserie Jules - Amiens 
Deze luxe brasserie heeft een interieur geinspireerd door Jules Verne. Het biedt u een hartelijke 
omgeving met houtwerk en rood fluweel. Privé ruimtes en een professionele service maken uw lunch 
tot een genot.  
 

      
                    La Grenouille                                                                              Brasserie Jules 
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STEDEN 

Parijs 
Wie heeft niet geslenterd langs de kades van de Seine, gevaren op het water of over de bruggen 
gelopen? De Seine is de levensader van Parijs. Het licht op het water, de bruggen, de twee eilanden 
en de historische gebouwen langs de oever vormt een uniek stadsgezicht. Het gedeelte van de Seine 
en de kades tussen de Pont de Sully en de Pont d’Iéna is door Unesco tot werelderfgoed verklaard.  
 
Tot de 14e eeuw had de Seine geen kades. De oevers liepen langzaam af naar het water en 
stadinwaarts lag het jaagpad, op enkele plaatsen onderbroken door havens. Ook stonden er molens 
langs de rivier en in wasplaatsen deden vrouwen de was. Al het vuil van de stad kwam in de rivier 
terecht, wat met grote regelmaat ziekten en epidemieën tot gevolg had. De levensomstandigheden 
waren daardoor erbarmelijk en de verpaupering ging snel. De oude arbeiderswijken vormden een 
revolutiehaard: tussen 1830 en 1848 kreeg de stad met zes grotere en kleinere volksopstanden te 
maken. De smalle straten in het centrum van de Franse hoofdstad waren eenvoudig te barricaderen 
en tegelijkertijd moeilijk toegankelijk voor de cavalerie.  

 

Aan het einde van 1848 trad Lodewijk Napoleon aan 
als de eerste gekozen president van Frankrijk. Het 
was zijn grote wens ook Parijs het aanzien te geven 
dat paste bij de hoofdstad van een machtig land. In 
1851 pleegde de president een geweldloze 
staatsgreep en liet zich een jaar later tot keizer 
Napoleon III kronen. Daarmee was de weg vrij om 
zijn ambitieuze plannen met Parijs te verwezenlijken. 
George-Eugène baron Haussmann kreeg in 1853 de 
opdracht tot stadsvernieuwing. Deze had weinig 

boodschap aan bestaande structuren en legde een duidelijke voorkeur aan de dag voor de rechte lijn. 
Het kwam erop neer dat over de oude plattegrond een geheel nieuwe kaart van Parijs werd gelegd, 
waarop dwars door bestaande wijken nieuwe, kaarsrechte “boulevards” (woord afgeleid van het 
Nederlandse "bolwerk") van soms tientallen meters breed waren getekend, uitmondend op 
monumentale pleinen. Er zijn twaalf boulevards aangelegd als een ster met de Arc de Triomphe uit 
1836 als middelpunt. Een nieuwe watervoorziening, een gigantisch rioleringssysteem, nieuwe 
bruggen, een ondergronds kanaal en allerlei openbare gebouwen horen bij de resultaten van de 
plannen van Haussmann en maakten Parijs tot de elegante stad, die wij nu kennen. Er werden in de 
19e eeuw 15 bruggen gebouwd om een verbinding te leggen tussen de nieuwe boulevards. Met 
tussenpozen is tot na de Eerste Wereldoorlog aan het nieuwe stratenplan gewerkt en pas in 1927 
werd het laatste stukje van de Boulevard Haussmann in gebruik genomen. 
 
Op het moment dat Jongkind in 1846 in de stad arriveerde 
bestond nog het oude Parijs met zijn middeleeuws 
stratenpatroon. Wel was toen al het verval van de Seine 
gereguleerd en waren er langzaam maar zeker 6 meter 
hoge muren langs de rivier verschenen om te verhinderen 
dat bij hoog water de stad overstroomde. Vanaf circa 1850 
lagen ‘bateaux-lavoirs’, speciale boten met wasfaciliteiten 
erop, langs de kanten van de rechteroever, die daar het 
geschiktst voor was. Zij deden dienst tot de jaren 30 van de 
20e eeuw, toen Parijs stromend water kreeg.   
   
Terwijl Jongkind in Parijs verbleef veranderde het centrum in een gigantische bouwput. Veel 
havenactiviteiten verdwenen van de kaden en Haussmann liet er bomen op planten om zo 
wandelpromenades te maken. Jongkind was gefascineerd door de kades en bruggen van de Seine, 
de havenactiviteiten die erop plaats vonden, de bateaux-lavoirs, dekschuiten en sleepboten, maar ook 
de grote bouwwerkzaamheden, die rondom deze kades plaats vonden. Hij heeft het allemaal 
vastgelegd op prachtige schilderijen, aquarellen en etsen. Bij voorbeeld “Wasboten bij de Pont Notre-
Dame” uit 1868 (Louvre) (hierboven links), “Le Pont de l ‘Estacade” uit 1853 (museum van  Angers) 
(hierboven rechts) en “Afbraak van de rue des Franc-Bourgeois St.Marcel” uit 1868 
(Gemeentemuseum Den Haag).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arc_de_Triomphe_(Parijs)


22   

  

Honfleur 

Honfleur is een juweeltje! In deze toeristische trekpleister van Normandië kunt u zich laten charmeren. 
Het is al eeuwenlang geliefd door kunstschilders. Door zijn pittoreske straatjes en zijn oude huizen is 
het in deze kleine havenstad heerlijk flaneren. De tijd is zorgzaam omgegaan met Honfleur en zo heeft 
het zijn rijke verleden kunnen bewaren. Het is om deze reden dan ook dat het een van de meest 
bezochte steden van Frankrijk is. Honfleur is internationaal bekend vanwege verschillende redenen : de 
charme van zijn smalle geplaveide straatjes, de prachtige gevels van de oude woningen, zijn kleine 
boetiekjes, maar ook de diversiteit van zijn monumenten en rijkdom van zijn historisch, cultureel en 
artistiek erfgoed. In Honfleur heerst een unieke en warme sfeer, typisch voor een kleine « grote » stad. 

We rijden Honfleur binnen over de Pont de Normandie. Deze in 1995 geopende tolbrug overspant de 
Seine, waar deze uitmondt in het Kanaal. Bij opening was hij de langste tuibrug van de wereld, maar 
in 1999 werd in Japan een nog langere brug gebouwd. Hij is met zijn ruim 2 km lengte wel de langste 
tuibrug van Europa. Aan de noordkant van de Seinebaai ligt Le Havre en aan de zuidkant Honfleur. 
Beide plaatsen spelen een grote rol in het leven van de schilders Jongkind, Monet en Boudin.  

Honfleur is een oud stadje dat al ten tijde van de Romeinen bestond. Er woonden daar toen Gallische 
stammen. In de middeleeuwen komt de naam Honfleur voor het eerst voor in de geschiedenisboekjes. 
Al in de twaalfde eeuw was Honfleur een belangrijke overslaghaven tussen Engeland en de stad 
Rouen. Het stadje groeide langzaamaan uit tot een belangrijke vissershaven die door zijn strategische 
ligging ook gebruikt werd als verdedigingsbolwerk om de ingang van de Seine te beschermen. Een 
vissershaven is Honfleur nog steeds. Er wordt vooral gevist op garnalen en sint-jacobsschelpen.  
 
Vandaag de dag staat Honfleur bekend om zijn prachtige authentieke oude haven. Bijna alle 
gebouwen in de stad zijn toegevoegd aan de Franse lijst van cultureel erfgoed. In het stadje zijn 
enkele kleine musea te vinden, waaronder het Boudinmuseum, dat wij gaan bezoeken.  

Zeker niet te missen is de kerk Sainte-Catherine. Deze prachtige 
kerk is de grootste houten kerk van Frankrijk. De kerk bestaat uit twee 
delen: de kerk zelf en de klokkentoren: Clocher Sainte-Cathérine. Zij 
dankt haar naam aan de populaire middeleeuwse heilige Catharina 
van Alexandrië. Deze wordt boven de deur van de klokkentoren 
afgebeeld met zwaard en wiel, dat volgens de legende brak toen men 
er haar op wilde doodfolteren. De oorspronkelijke kerk werd tijdens de 
Honderdjarige Oorlog vernield. In de 15e eeuw werd de kerk volledig 
geherconstrueerd door de plaatselijke scheepsbouwers van Honfleur, 
die het gebouw geheel uit hout optrokken.  
De kerk en de klokkentoren staan apart van elkaar. Ze worden 
gescheiden door een pleintje om het overslaan van brand te 
voorkomen. Het eerste schip van de kerk, dat in de tweede helft van 
de 15e eeuw tijdens de herconstructies werd gebouwd lijkt op een 
omgekeerde romp van een boot, en daarmee op de middeleeuwse 
staafkerken in Noorwegen. 
De klokkentoren werd pas later gebouwd en in de 16e eeuw werd er nog wat aan de kerk vertimmerd. 
Hierbij is de houten constructie niet het meest opvallend aan de kerk: dit zijn de steunbalken. Wanneer 
je de kerk in Honfleur bezoekt, zal het je onmiddellijk opvallen dat de steunbalken niet allemaal even 
hoog zijn. Omdat de eiken niet altijd even lang waren, staan sommige steunbalken op een stenen 
sokkel. De kerk en de klokkentoren zijn vaak geschilderd door Boudin en ook door Jongkind.   
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Boven het stadje rijst een prachtig houten vakwerkgebouw op dat uitkijkt over de monding van de 
Seine: de Ferme Saint-Simeon. In het begin van de negentiende eeuw was dit nu chique relais-
chateau een eenvoudige boerderij op een terrein van vier hectare van een oude leprakolonie met een 
kapel gewijd aan St. Simeon. In 1825 werd de boerderij gekocht door Pierre-Louis Toutain en 
omgebouwd tot een herberg voor locale klandizie. Een journalist van Le Figaro beschreef in 1865 de 
locatie als een echte boerderij met appelbomen, kippen, de zwarte ezel Manon en de koe Toinette op 
de mooiste locatie van de wereld. 
Mère Toutain, de vrouw van Pierre-Louis,  heeft de herberg beroemd gemaakt met haar culinaire en 
goedkope keuken. Daarmee trok zij een klantenkring zonder geld maar met veel smaak zoals 
schrijvers, muzikanten en schilders. Eugène Boudin, die in Honfleur is geboren, was de eerste er in 
1854 verblijf  hield. En hij nam er ook vrienden mee naar toe, die naar Honfleur waren gekomen om 
samen met hem te schilderen. Op hun beurt waren die verrukt van het uitzicht en het eten en namen 
ze hun intrek in de boerderij.  Achtereenvolgens logeerden schilders als Courbet, Cals, Daubigny, 
Monet en Jongkind bij mère Toutain, maar ook dichters als Charles Baudelaire. We zullen op onze 
zoektocht naar Jongkind en zijn vrienden vast beelden zien van de appelboomgaard, genietende 
gasten en kegelspelers. In 1865 werd het bedrijf verkocht aan de eigenaar van hotel Du Cheval Blanc, 
die na enkele jaren mère Toutain ontsloeg. Dit was het einde van de zomerse bijeenkomsten van de 
stamgasten. Alleen Jongkind en Monet bleven samen schilderend trouw aan Honfleur. Zij verbleven 
dan – ironisch genoeg- in Hotel du Cheval Blanc. 

Vlak bij de Ferme St.Simeon staat de kapel Notre 
Dame de Grâce. Deze kapel is tussen 1600 en 1650 
gebouwd door burgers en vissers van Honfleur op de 
fundamenten van een kapel die al vóór 1023 is 
gebouwd door de Normandische hertog Richard II. 
Richard II heeft de kapel gebouwd vanwege een 
belofte die hij had gedaan in een hevige storm waarin 
hij schipbreuk leed. De oude kapel is verdwenen door 
een rotsverschuiving. De kapel is altijd gewijd geweest 
aan Notre Dame de Grâce. Hij is vaak geschilderd 
door Jongkind en zijn vrienden. Er staat nu vlakbij een 
klokkenspel dat elk kwartier mooi speelt.  
 
 
Le Havre 

Toen de haven van Honfleur aan het dichtslibben was en er aan de monding van de Seine grote 
behoefte bestond aan een goede haven, heeft men - tijdens het bewind van koning François Ier 
(Frans I) - besloten om een nieuwe haven aan te leggen. Dat werd Le Havre, vanwege de strategische 
ligging. In 1517 werd de stad gesticht en zij viert dus in 2017 haar 500-jarig bestaan. Het ging de stad 
voor de wind en Le Havre groeide uit tot een grote industriestad met dokken die werkelijk tot in het 
centrum van de stad kwamen te liggen. Maar door de bombardementen tijdens de tweede 
wereldoorlog werd de bebouwing praktisch weggevaagd. Het verwoeste deel werd echter in hoog 
tempo herbouwd door de architect Auguste Perret, onder wiens leiding in de periode tussen 1945 tot 
1964 een Le Havre met een compleet nieuwe uitstraling ontstond. 
 
Zo historisch en kleurrijk als Honfleur is, zo modern en 
wit is Le Havre. De door Auguste Perret ontworpen 
wijk voor sociale woningbouw is een van de zeldzame 
moderne binnensteden die op de UNESCO 
werelderfgoedlijst staat. Vlak na de oorlog hoefden de 
bewoners van de elegante witte gebouwen geen  huur 
te betalen. De later door een leerling van Perret 
ontworpen Saint-Joseph kerk past in het concept en 
dat geldt ook voor het doorzichtige, witte gebouw van 
het MuMa (Andre Malraux Museum voor Moderne 
Kunst) uit 1961.  
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Gelegen aan de haven herbergt het na het musée d’Orsay de grootste collectie impressionistische 
schilderijen van Frankrijk. Een belangrijke schenking aan het museum deed de weduwe van de in Le 
Havre geboren Raoul Dufy. Maar ook Monet schonk drie van zijn topstukken aan de stad die zijn 
studie aan de academie in Parijs bekostigde.  

In Le Havre bracht hij zijn jeugd door. Zomers in het 
houten strandhuisje van zijn tante in Sainte-Adresse. 
De houten huisjes staan er nog steeds en het stuk 
strand heeft de bijnaam Nice Havrais gekregen: de 
Riviera van Le Havre.   

De metropole maritime heeft bijna 200.000 inwoners 
en komt daarmee in de top 15 grootste steden in 
Frankrijk. Le Havre is de haven van Parijs. En ook 
ontvangt de stad elk jaar meer dan 120 
cruiseschepen per jaar.  

 

Amiens 
 
Voor liefhebbers van geschiedenis, tuinliefhebbers en cultuurminnaars, maar ook voor rustzoekers is 
Amiens een nieuwe en leuke bestemming. Amiens heeft misschien wel meer te bieden dan je denkt. 
De kathedraal en het belfort maken deel uit van het werelderfgoed van de UNESCO. Je kunt een 
bezoek brengen aan de drijvende tuinen, het woonhuis van Jules Verne en aan de wijk Saint-Leu die 
aan het water grenst. Laat je verrassen door de grote veelzijdigheid van de hoofdstad van de Picardie. 
 
Het hoogtepunt van deze stad is de kathedraal. De Notre-Dame van 
Amiens of de Kathedrale basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Amiens is 
de grootste gotische kathedraal van Frankrijk. Het is tevens één van de 
beste voorbeelden van een gotische kerk; de stijl is in deze kerk bijzonder 
zuiver gebruikt. De bouw van de kerk startte in het begin van de dertiende 
eeuw en zou duren tot het einde van de veertiende eeuw. In de loop der 
eeuwen werden er verschillende uitbreidingen en restauraties gedaan. 
Met name de renovatie in de negentiende eeuw heeft een groot effect 
gehad op het huidige uiterlijk van de kathedraal. De Notre-Dame van 
Amiens kan tegenwoordig gratis bezocht worden. Als je door het gebouw 
heenloopt dan valt pas het immense karakter van de kathedraal op. Met 
name de hoogte van de gewelven, deze zijn gemiddeld 43 meter hoog. 
De hoogste toren van de Notre-Dame is 112,70 meter. Het maakt niet uit 
vanuit welke richting je Amiens binnen komt rijden, het eerste wat opvalt 
is deze immense kathedraal.  
 
Leuk om te weten is dat Emanuel Macron, sinds 14 mei jl de zittende president van Frankrijk, een 
dokterszoon is en geboren in Amiens. Bij zijn aantreden was hij 39 jaar oud en daarmee de jongste 
Franse president ooit. 
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ROUTE 
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CONTACTINFORMATIE 
 
Noodnummer De Jong Intra Vakanties 
+31 6 - 53 142 000 
+31 6 - 53 151 040 
 
Vereniging Dordrechts Museum 
Geesken Bloemendal-Ter Horst +31 641314029 
Reinder Eggens   +31 611171311 
Jos Faaij    +31 626185905 
Lia van de Kerkhof  +31 622471046 
 

 

J.B.  Jongkind,1863, gezicht op de haven van Honfleur DM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij wensen u een hele fijne reis! 
 
Miriam van Riel        
De Jong Intra Vakanties     
Telnr: +31 180-457746      
e-mail: mvr@dejongintra.nl  


