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In dit bulletin bedanken wij u voor de sympathieke reacties op onze Nieuwjaarskaart en voor 
de moeite die u nam en nog steeds neemt om het registratienummer van uw schilderij(en) op 
te vragen en op het spanraam te zetten. Verder wijzen wij u op onze website en sporen wij u 
aan om u te melden voor “nieuws per e-mail” en kaarten te kopen voor “het goede doel”. Dat 
laatste ook omdat wij het goede doel zijn!

Dank 
Blij zijn we met alle bijzonder aardige reacties op de nieuwjaarskaart. De vele lovende woor-
den voor het werk van onze stichting, de aanmeldingen van nieuwe “Vrienden” en de financiële 
bijdragen van donateurs, zijn een stimulans om door te gaan met het werk dat nog steeds in 
omvang toeneemt. 
Een van onze doelstellingen is het vergroten van de bekendheid van de kunstschilder Christof-
fel Hendrik Dijkman. Nou, dat is gelukt: er zijn ruim 1100 schilderijen geregistreerd en er is 
“handel” ontstaan. Die handel maakt dat de waarde van Dijkman’s schilderijen stijgt, dat ze ge-
restaureerd worden en voor het nageslacht bewaard blijven. Maar ook dat de registratie ervan 
steeds belangrijker wordt. Als het registratienummer op het spanraam van het schilderij staat, 
is het traceerbaar en wordt aan- en verkoop meestal bij ons gemeld. Op die manier weten wij 
wie welk schilderij in zijn of haar bezit heeft en blijft het dus mogelijk om het in bruikleen te 
vragen voor een tentoonstelling, of om toestemming te vragen voor plaatsing op de website 
of reproductie op kaarten, kalenders en dergelijke. 

Het bestuur van de Stichting: doel, werk en middelen
Om efficiënter aan onze doelstellingen te kunnen werken is inmid-
dels een dagelijks bestuur gevormd. Daarin zitten Margot van Dam, 
Marion Feddema, Bea Wever en Ronald Wijnands. Marjan Sjollema 
blijft deel uitmaken van het algemeen bestuur, zodat zij garant kan 
blijven staan voor de toekomst. Voorlopig ziet zij namelijk geen kans 
om vaker dan één keer per jaar te vergaderen en daadwerkelijk voor 
de stichting aan de slag te gaan. Margot is nu voorzitter/secretaris, 
Bea Wever is penningmeester geworden en Marion en Ronald zijn 
gewoon lid gebleven. Bea blijft net als Marion, hand- en spandiensten 
verrichten. En Ronald is begonnen om in het westen en midden van 
het land bij derden  foto’s van schilderijen van Dijkman te maken. 

Daar zijn we heel blij mee want een aantal van die mensen wacht al heel lang op onze foto-
graaf.  Verder is Ronald met Jasper Roques (ook een achterkleinzoon van Dijkman) bezig met 
het opzetten van een digitale oeuvrecatalogus. Vooral Margot zal hier straks blij mee zijn, net 
als met allerlei andere vormen van praktische hulp van “Vrienden van Christoffel” zoals: Rob 
Grienberger, Math Heuvels, Ted Reckman en Hub Limpens. Ook ons erelid Wim van der Velden 
en oud-burgemeester Leers willen ons blijven helpen! 
Het werk is inmiddels zo omvangrijk dat wij het niet meer redden zonder hulp. En wij waar-
deren het bijzonder dat de donateurs - ook  zonder acceptgirokaart - trouw hun bijdrage 
overmaken. Want onze Informatiebulletins en Nieuwjaarskaarten kosten geld! 
Helaas moeten wij ons bulletin nog steeds naar zo’n 370 mensen per post versturen. Maar ge-
lukkig neemt het aantal e-mail adressen toe, zodat wij het bulletin geleidelijk naar steeds meer 
mensen per elektronische post kunnen versturen. Sommigen laten het zelfs naar een van de 
kinderen of naar de buren sturen. Dat scheelt niet alleen in kosten, maar ook in werk!  

v.l.n.r. Bea, Margot, Marion, Ronald 
en op de voorgrond Marjon



Minitentoonstellingen op onze website onder “Impressies”
Begin dit jaar zijn we gestopt met bemiddeling bij aan- en verkoop. Deze activiteit kostte 
veel tijd en moeite en bracht nauwelijks iets op. Via Marktplaats verloopt aan- en verkoop 
beter en sneller. De ruimte die daardoor vrij kwam op onze website zijn we gaan gebruiken 
voor minitentoonstellingen van schilderijen van Dijkman. Kijk dus af en toe op de website, 
en als u zelf geen toegang hebt tot het Internet, kijk dan eens bij familie, buren of vrienden 
op www.christoffeldijkman.nl en als uw schilderij erop staat, kunt u meteen het registratie-
nummer met een permanent marker op het spanraam zetten!

Anderen over Dijkman
Op onze website staan ook verhalen van anderen over Dijkman. Dat is teveel tekst om in ons 
bulletin op te nemen, maar voor onderstaand gedichtje van Cor Stevens maken we graag een 
uitzondering.

Omarmde stilte 
Een serie schilderijen is Borgharen,
waar je ook aan terugdenkt,
steeds is daar een beeld van schilder Dijkman,
die de stilte deelt met dorstige penselen.

Als ik naar het huis van Moeder kijk
ruik ik snaren van seringen
en loopt die kleine jongen
in shorts weer op het erf.

Kijk, een zwartgerokte oude Oma,
haar glimlach weer van stal gehaald,
ze werpt een blik in wispelturige wolken,
heeft haar hand gevuld met snoepjes.

Dijkman in Maastricht en omgeving nog steeds geliefd! 
Bij de opening van de Dijkman-tentoonstelling in februari 2008 in het 
Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) zei ook (de inmiddels 
helaas vertrokken) burgemeester Leers dat Dijkman bij Maastricht 
hoort. En hij gaf daarbij aan dat, als Maastricht ooit Culturele hoofdstad 
van Europa wordt, ook Dijkman daarin een plaats moet krijgen. De 
vlotte verkoop van de kaarten die de stichting Art Card for Charity 
(ACC) heeft uitgebracht van schilderijen van Dijkman, bevestigt de stelling van 
de heer Leers en laat zien hoe geliefd Dijkman in Maastricht nog steeds is. 
Ook omdat wij 10% van de opbrengst krijgen, zijn wij de kopers natuurlijk zeer 
erkentelijk en roepen wij u in dit bulletin op om nog wat kaarten te kopen. 
Het zijn unieke kunstkaarten en voor de meest uiteenlopende gelegenheden 
te gebruiken. Gevouwen tot 11,5 x 17,5 cm (zonder tekst op de bin-
nenkant) kosten ze mét bijpassende envelop € 2,00 per stuk en drie 
voor € 5,50. 
Ga om kaarten voor het goede doel te  kopen of te bestellen naar  
www.artcardcharity.nl voor de verkoopadressen, of bestel ze via e-mail 
op info-acc@planet.nl of bel 06-55756655. (N.B. Als u de kaarten toe-
gestuurd wilt krijgen, komen er natuurlijk verzendkosten bij.)

Meldt u aan als “Vriend” en/of voor “Nieuws per e-mail” via www.christoffeldijkman.nl of  schrijf of bel 
naar het secretariaat, Heerbaan 171, 6566 EK Millingen a/d Rijn (Nederland), telefoon 0031(0)481431508. 
Ook kleine bedragen zijn welkom op rekeningnummer 134420721.

Huis van de familie Claassens, Borgharen (774)


