
 

 

  

Opening op zondag 7 april, 16 uur 

‘Vrij spel’, expositie van Victor Dumoulin in het Marikenhuis 

 

Vic Dumoulin (80) schildert al vanaf zijn kinderjaren, daartoe geïnspireerd door zijn vader. Na zijn 
middelbare school werkte hij een tijd in de zaak van zijn vader, een handel in bouwmaterialen. “Daar was 
ik niet gelukkig. Dus ging ik op advies van mijn toenmalige vriendin tandheelkunde studeren.” Victor werd 
orthodontist, had een eigen praktijk en werkte ook in het Radboudumc. 

 

Victor:  “Schilderen deed ik toen niet veel meer. Daar begon ik pas zo’n twintig jaar geleden weer mee. 
Aanvankelijk veel portretten, de laatste jaren meer intuïtief en vrij. Oorzaak: een herseninfarct, waardoor ik 
nog maar weinig zie.”  

Daarnaast lijdt Victor sinds een paar jaar aan Prosopagnosia, gezichtsblindheid. Hij heeft problemen bij 
het herkennen van gezichten. En of dat nog niet genoeg is, hij had ook darm- en prostaatkanker. “Daarvan 
ben ik inmiddels genezen verklaard, ik ben gelukkig al jaren ‘schoon’”.  

Al met al redenen genoeg om bij de pakken te gaan neerzitten, maar nee hoor. Victor heeft nog volop 
energie, als hij niet achter de schildersezel staat is hij wel te vinden op de golfbaan. Dat hij een liefhebber is 
van vrouwelijk schoon bewijzen zijn vroegere werken. “Tegenwoordig schilder ik vanwege mijn beperkingen 
meer vanuit mijn gevoel, intuïtief en vrij.”  

Kortom, Victor is een positief ingestelde, kleurrijke man die het leven neemt zoals het komt en probeert te 
genieten waar het nog kan. Vandaar ook de titel van zijn expositie, ‘Vrij spel’. Het symboliseert niet alleen 
het speelse van zijn werk, maar ook zijn karakter.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zintuiglijke_gezichtsherkenning


 

                    

Nieuwsgierig geworden?  

De expositie duurt tot 3 juli en u kunt deze bezoeken  

tijdens de openingsuren van het Marikenhuis  

(ma 13-16 u, di t/m do 9.30-16.00 uur). Vrij entree. 
 

Het Marikenhuis ligt aan de Slotemaker de Bruïneweg 163 in Nijmegen. 

 

  
ONTMOETINGSPLEK VOOR IEDEREEN GERAAKT DOOR KANKER 


