
galeries een gesprek over hedendaagse
kunst, verzamelen, behouden en betalen.
Samen met het Dordrechts Museum, ja dat
bestaat dan ook 175 jaar, en de Stichting
Bedrijfsvrienden, al 22 jaar (en het vrienden-
tal kan vast nog veel groter worden), maken
we er iets moois van. Geloof ons maar: 
2017 kan een onvergetelijk jaar worden.

Maar eerst wacht u iets anders, namelijk
2016. Dordrechts Museum heeft krachtige,
prachtige tentoonstellingen in voorbereiding.
Uw vereniging heeft al veel aanleunende
activiteiten bedacht. Van verleiden met
kaarslicht tot glanzen in glas, van munten
en schilderijen, van Traciers en goud en de
atlas van Simon van Gijn. Het bestuur hoopt
u komend jaar regelmatig te mogen ontmoe-
ten.
Misschien met de mensen die u enthousiast
maakt met de nieuwe folder om ook lid van
VDM te worden?

Uw bestuur wenst u al het geluk 
van de wereld voor 2016. 
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Winterbericht 2015

Op het moment van verschijnen van dit
winterbericht bestaat onze vereniging
173 jaar. Groot feest dus over twee jaar
als we onze 175e verjaardag, of het 35e
lustrum of het bijna tweede eeuwfeest
gaan vieren.
Het bestuur stelde een werkgroep in die
plannen aan het bedenken is. Zij kreeg de
opdracht mee om een globaal plan te ont-
wikkelen, een draaiboek en een tijdschema
op te stellen, de omvang van activiteiten te
definiëren, de doelgroep en mogelijke sub-
groepen te bedenken, op basis hiervan loca-
ties vast te stellen (voor het lustrum week-
end eind november 2017 is Art & Dining al
vastgelegd); een begroting en een globaal
publiciteitsplan te maken. Ons speciale
lustrumlogo vindt u op berichtgeving en de
site. Dat is al klaar.
Een feest, boek, kunstenaarswandeling door
Dordrecht, Scheffer tentoonstelling, muziek,
speciaal voor jong of oud, excursie naar een
stad waar veel Dordtse kunstenaar te zien
zijn, samen met Pictura en andere organisa-
ties in de stad, met jonge kunstenaars en
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Berichten van het
bestuur

Dit is een succesvol jaar voor Joost Krijnen: op
vrijdag 16 oktober 2015 opende het Dordrechts
Museum een tentoonstelling over zijn werk, als
onderdeel van de Schefferprijs, nadat hij een week
eerder al de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst
uit handen van Koning Willem Alexander had mogen ont-
vangen. Alle reden dus om in DM eens te komen kijken
naar wat eerbiedwaardige jury’s zo de moeite waard heb-
ben gevonden om het in het bijzonder met prijzen te
bekronen en zo onder de aandacht van een breed
publiek te brengen.

Uit het Juryrapport van De Scheffer:
‘De kwaliteit van het tekenwerk van Joost Krijnen nodigt
uit tot kijken en weer opnieuw kijken. Daarnaast is er de
manier waarop Krijnen schilderkunst, tekenen en instal-
latiekunst laat samengaan. Juist dit laatste aspect was
belangrijk om hem de prijs toe te kennen. Het
Dordrechts Museum is een museum waarin vijf eeuwen
schilderkunst wordt getoond. Dan is het interessant om
een kunstenaar te laten zien die de grenzen van het
medium verkent en oprekt.’ 

Schefferwinnaar 2015: 
Joost Krijnen 

Ledenpassen voor 2016 

De nieuwe ledenpassen zijn gedrukt en liggen klaar voor
verzending. Zo spoedig mogelijk nadat de mensen van
de leden- en financiële administratie hebben geconsta-
teerd dat uw contributie binnen is, gaan de pas-
jes de deur uit. Op de pas staat
uw lidnummer en of het
om een enkele dan wel
een duopas gaat. Uw
huidige pasje blijft gel-
dig tot 1 februari 2016. 

Opzegging lidmaatschap
Wij kunnen het ons niet
voorstellen, maar het kan
zijn dat u overweegt uw
lidmaatschap op te zeggen.
Denkt u er dan aan dat dit
op grond van de statuten
vóór 31 december moet
gebeuren? 

E-mailadressen 
In de communicatie met de
leden neemt het e-mailverkeer
een steeds belangrijker plaats
in. Vergeet u dus bij een wijziging van uw e-mailadres
niet ook uw secretaris te informeren loes@vereniging-
dordrechtsmuseum.nl Daarmee voorkomt u dat u
belangrijke informatie mist. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bestuurswisseling

Bestuursleden van VDM worden benoemd voor een peri-
ode van vier jaar. Daarna zijn zij nog maximaal twee
maal herbenoembaar, telkens voor een periode van vier
jaar. In juni 2016 zit de termijn van uw voorzitter erop
en zal zij de voorzittershamer overdragen. Het bestuur is
momenteel bezig geschikte kandidaten te zoeken en ver-
volgens te polsen. Uiteindelijk beslist de Algemene
LedenVergadering over de benoeming van de voorzitter.
Binnen het bestuur wordt ook nagedacht over de verde-
ling van de bestuurstaken en het aantal bestuursleden
dat nodig is. In overleg met de nieuw te benoemen voor-
zitter willen we hierover volgend voorjaar definitieve
besluiten nemen. Uiteraard beslist de Algemene
LedenVergadering ook over de eventuele benoeming van
nieuwe bestuursleden. 

Nieuw lid kascommissie
Tijdens de Algemene ledenvergadering van 17 juni jl. is
in de plaats van Valentine de Waard een nieuw lid van de
Kascommissie benoemd. Met enige gene moet uw
bestuur bekennen dat de naam van het nieuwe lid niet is
genoteerd. Wil degene die als nieuw Kascommissielid is
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benoemd, zich bekend maken bij de secretaris loes@ver-
enigingdordrechts-museum.nl 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Contributie 2016

2015 was een goed jaar, bijna alle leden betaalden op
tijd hun contributie. Het ledenbestand bleef ongeveer
gelijk. Uw bijdrage is een essentieel deel van onze
inkomsten. Voor het komende jaar 2016 vragen wij weer
uw aandacht om tot betaling van de contributie over te
gaan. In dit winterbericht zit een speciale bijlage waarin
geïnformeerd wordt over de betalingsmogelijkheden.

Zoals u allen weet, moet er ook in de culturele sector
zwaar worden bezuinigd en dat geldt ook voor
Dordrechts Museum. Met uw VDM pas heeft u nu nog
toegang tot Huis van Gijn, Het Hof van Nederland en het
Dordrechts Museum en krijg u het blad “Culthure” toege-
zonden. Dit alles voor nu voor een kleine prijs. Extra
middelen zijn nodig om samen met het Dordrechts
Museum een schitterend jaar te maken waarin we ons
175 jarig bestaan vieren. U hoort nader.
Jaarlijks dagen we als bestuur u uit om na te denken
over een schenking. Een extra bedragje voor bijv. het
Schefferfonds is altijd welkom. Schenken op andere
wijze is ook mogelijk.
Ter informatie, elke schenking als particulier aan VDM is
voor 1,25 x het schenkingsbedrag aftrekbaar van de
Inkomsten Belasting.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Compliment

Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers.  Ze
verzetten bergen werk en krijgen daar niet voor betaald.
De taken en verantwoordelijkheden van die vrijwilligers
verschillen per werkgroep. Onze vereniging is groten-
deels afhankelijk van de inzet van vrijwillige medewer-
kers, zij zijn onmisbaar. Gebaseerd op het werkplan
‘betrekken en betrokken houden’ is het bestuur met hen
actief uw vereniging zo goed mogelijk te laten functione-
ren. Alle werkgroepen zijn van belang om het vereni-
gingswiel te laten draaien. Zo maken we samen een
mooie vereniging.
Namens het bestuur en de leden daarom veel dank voor
jullie inzet.
Wie het zijn?
Ans van Baal, Herman van Berkel, Nele Caluwaerts, Jos
Faay, Edmond Jaspar, Cor van de Leer, Joes van Lenten,
Nine Molenaar, Nico Mookhoek, Riet Molendijk, Ellen
Nederlof, Henk Nieboer, Peter van den Nieuwendijk,
Theun Okkerse, Marianne Rosendahl, Joan van Strien,
Len Stronk, Lilian Spoor, Dick Timmermans, Ruud en
Loes Tonino, Trudy Verbiest, Marijke van Vliet en Ada
van de Vijver.

De website

Op de website kennen we bij de rubriek ‘kunst in beeld’
mogelijkheden om door te klikken op specifieke onder-
werpen: De Scheffer, seizoen bericht, verslag activiteit en
uitgelicht. Allen worden steeds uitgebreid door uw of
onze berichten. Bij ‘uitgelicht’ plaatst de werkgroep
public relations regelmatig een informatief stukje over
een bijzonder werk of gebeurtenis. Zo bouwen we
samen aan de inhoud van de site. Mocht u een voor allen
interessant en kort bericht hebben: laat het weten. 

Hieronder leest u een voorbeeld. 

Een parel in ere hersteld

Het Hof van
Nederland is onze
nieuwe Dordtse
publiekstrekker.
Allerlei aspecten van
de Dordtse geschie-
denis komen er aan
de orde en vele
mooie voorwerpen
zijn uit het depot
bevrijd en worden in
een heel mooie
opstelling zichtbaar
gemaakt. Een aanra-
der voor wie er nog
niet aan toe is geko-
men het Hofcomplex
in zijn nieuwe hoe-
danigheid te bezoe-
ken. 
Voor de leden van
VDM is er een bij-
zonder aantrekkings-
punt: het schoor-
steenstuk in de
entreehal van het
museum. Menigeen
loopt er misschien
aan voorbij, maar na
het lezen van dit artikel hopelijk niet meer. Het schilderij bleef
jaren lang voor het oog van het publiek verborgen. Nu is het na
een zorgvuldige restauratie teruggebracht op de plaats waar-
voor het gemaakt werd (in situ). Het is van de hand van de later
in de 19de eeuw beroemd geworden zeeschilder Johannes
Christianus Schotel (1787-1838). Deze was lid van de
Hervormde Kerk en bekleedde verscheidene malen de functie
van diaken of ouderling. 

In de periode 1817-1822 trad Schotel op als diaken van de
Grote Kerk, waarbij hij verantwoordelijk werd voor de armen
van de 9de wijk. Er was veel armoede in die tijd en bij gebrek
aan een sociale dienst vervulden deze kerkelijke ambtsdragers
(samen met die van de Lutherse en Rooms-Katholieke kerken)
hun taak voor alle armen van de stad, verdeeld over tien wij-
ken. De diakenen van de Grote Kerk waren met zijn tienen. Als
elfde was een boekhouder bij het geheel betrokken.
In 1819 werd de vergaderzaal van de diakenen, de huidige
entreehal van het Hof van Nederland, opgeknapt en Schotel,
toen nog aan het begin van zijn carrière en nog niet zo
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ActiviteitenUit het bestuur

beroemd als later, droeg daaraan bij door een symbolisch werk
te maken: op de achtergrond zien we een schip dat vergaat. In
de zee dobberen mensen, die aan het verdrinken zijn. Op de
voorgrond proberen elf mannen in een reddingsboot zoveel
mogelijk mensen uit het water te trekken en in de boot te hij-
sen.
Onder het geheel is een spreuk aangebracht, een tekst van 
ds. Tydeman, destijds een van de predikanten in Dordrecht. De
tekst luidt: 
‘Redt moedt en deugd den mensch, trots zee, orkaan en dood,
Hier zorgt het armbestuur voor d’armen in hun nood.’
Schotel maakte later nog veel meer zeegezichten. In het
Dordrechts Museum hangt Het stranden van de Delphine voor
de kust van Zandvoort in 1822, een werk dat hij maakte voor
de Dordtse reder en koopman Jacobus de Voogd, wiens neefje
omkwam bij die schipbreuk. Ook De Voogd komt voor op de
lijst van diakenen. Het toont maar weer eens aan hoezeer door
elkaar lopende netwerken een kunstenaar vooruit kunnen hel-
pen!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VDM adopteert kunstkamer 

De werkgroep public relations stelde het bestuur
voor een kamer in het poppenhuis van Van Gijn te
adopteren. Zo laten we zien dat we actief betrok-
ken zijn bij de musea en maken we kinderen blij
en ouders attent op de vereniging.
Het poppenhuis dat voor de kinderafdeling van het
Albert Schweitzer ziekenhuis wordt gebouwd, is verrijkt
met echte kunst. 16 november, in het bijzijn van alle
vrijwilligers van VDM, hebben we de kamer officieel
geadopteerd. De werkgroep vroeg de Schefferprijs win-
naar Joost Krijnen – die op dit moment in het Dordrechts
Museum exposeert - speciaal voor deze gelegenheid een

werk in mini-
atuur te
maken. Het
werden er
twee! Joost,
heel veel
dank voor
deze extra
Scheffers.
Met een flink
aantal vrijwil-
ligers werkte
de Vereniging
deze week

aan de inrichting van een kunst- en woonkamer.
Nog steeds bouwt Huis Van Gijn samen met de bezoe-
kers aan een groot Dordts poppenhuis. U kunt nog mee
doen of materialen inleveren. Het eindresultaat, een
speelhuis van ruim twee meter hoog, wordt in februari
geschonken aan de kinderafdeling van de Albert
Schweitzer ziekenhuis. Was een poppenhuis in de tijd
van Simon van Gijn nog vooral een hobby voor welge-
stelde dames, de kinderen in het ziekenhuis mogen er
anno nu ook echt mee gaan spelen!

Schefferprijs winnaar 
Joost Krijnen maakt speciaal 
twee miniatuurwerken

Kerstconcert

Goede tradities moet je in ere houden. Op tweede kerst-
dag, donderdag 26 december om 12.00 uur is er in De
Zaal van het Dordrechts Museum het traditionele kerst-
concert. Hierbij nodigt het bestuur de leden ook dit jaar
weer uit om in de sfeer van ons Museum op de Tweede
kerstdag te komen genieten van de mooie muziek. Dit
jaar met een andere muziekgroep dan voorheen, het
Sextet Noël. 

De Zaal in het Dordrechts
Museum gaat om 11.45 uur
open, maar van te voren bent
u natuurlijk al welkom voor
een kopje koffie (op eigen
kosten). We hebben ruimte
voor 120 mensen in de zaal.
Als iedereen zit beginnen we
om 12.00 uur met het concert
dat tot ongeveer 13.15 uur zal
duren. Daarna sluiten we af
met een kerstdrankje in de
Lounge aangebonden door het
bestuur. 
Bij Art & Dining kunt u desgewenst lunchen. 

Sextet Noël
Ons traditionele kerstconcert wordt verzorgd door het
Sextet Noël, een gelegenheidscombinatie van zes zan-
gers die (op één na) deel uitmaken van het Vocaal
Ensemble Gaudio. Dit grotere ensemble, dat dit jaar 20
jaar bestaat, verzorgt jaarlijks een programma dat geïn-
spireerd is op de Engelse Ceremony of Lessons and
Carols, onder de titel ‘Kerst gezongen en gezegd’.
Speciaal voor ons brengt het Sextet Noël een daarvan
afgeleid vocaal programma, bestaande uit vertrouwde en
nieuwere composities in verschillende talen. We zien uit
naar een sfeervolle ontmoeting.

Meldt u voor het concert aan via de website. Het is van
belang te weten hoeveel leden we bij het concert mogen
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verwachten. Gezien de vaak grote belangstelling moeten
we hier zeggen: echt alleen voor leden. De toegang is
gratis. Wilt u wel uw VDM of museumpas bij de entree
laten zien? De ruimte in de zaal is weliswaar beperkt,
maar als er veel belangstelling is, kunnen we altijd de
deuren open zetten. Heel passend bij de kerstgedachte!
We hopen velen van u te ontmoeten.

U kunt zich aanmelden tot 18 december via de website
www.verenigingdordrechtsmuseum.nl/kerstconcert.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lezing over en bezoek aan de 
Kaiyo Maru

Op 23 januari om 11.00 uur geeft de heer Robert Tromp
op de educatiezolder van het Hof van Nederland een
lezing over Kaiyo Maru, het in Dordrecht gebouwde
Japanse oorlogsschip.
In november was het precies 150 jaar geleden dat de
Kaiyo Maru, het grootste houten oorlogsschip ooit in
Nederland gebouwd, onder grote belangstelling in
Dordrecht te water werd gelaten. 
Hoe bijzonder was het dat Japan juist ons land uitkoos
voor dit prestigieuze project – het schip werd in die tijd
beschouwd als het meest geavanceerde ter wereld –en
bovendien aan een Dordtse werf deze eervolle opdracht
gaf. Het schip ging een belangrijke rol spelen in de
Japanse binnenlandse politiek en niet alleen dat, de 14
Japanners die de bouw begeleidden en de westerse tech-
nieken bestudeerden, gingen een belangrijke rol spelen
in de modernisering van Japan.

De heer Tromp stuit tijdens zijn reizen door Japan op het
verhaal van de Kaiyo Maru, raakt erdoor geïntrigeerd en
begint een speurtocht langs de diverse Japanse musea
die herinneringen bewaren aan ´onze´ Kaiyo Maru. Hij
wordt de initiator van de expositie over dit schip die in
Het Hof van Nederland te zien is en zal ons laten delen
in zijn fascinatie voor dit onderwerp en het gehele ver-
haal erachter vertellen.
Mis het niet! U bent van harte uitgenodigd deze interes-
sante lezing bij te wonen. Schrijft u bijtijds in, want er is

plaats voor maximaal 60 deelnemers. We starten bij
Coffeelicious op de eerste verdieping met een kop koffie
of thee vergezeld van petit fours. Na de lezing gaan we
de tentoonstelling bezoeken. Deze tentoonstelling ver-
telt de verhalen over de bouw van dit legendarische
schip in Dordrecht, over de Japanners die in Dordrecht
verbleven, de reis van het schip naar Japan en de onder-
gang. U ziet onder andere kimono's, zwaarden en het
gereedschap waarmee het schip is gebouwd.

Aanmelding: via de site www.verenigingdordrechtsmu-
seum/activiteiten en door overboeking van E6,– op
rekeningnummer NL 16 INGB 0003395896 met vermel-
ding van uw lidmaatschapsnummer en de activiteit. 
Vol = vol.
Nota bene: De zolder is vanaf de eerste verdieping alleen
bereikbaar via een trap!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Schalcken en 
dineren 
bij kaarslicht

Een avond rond de
kunstenaar van het
verleiden. Speciaal
voor onze leden en
hun introducés orga-
niseren wij op 2
maart een exclusief
diner bij kaarslicht. In
de sfeer van
Schalcken, de kunste-
naar van het verlei-
den, willen wij op
onze beurt u in ver-
leiding brengen. Hoe
we dat doen? Dat blijft een verrassing.

Voorafgaand aan de avond vragen wij de tentoonstelling
te bezoeken. Dit kan op ieder door u gekozen moment.
U krijgt dan een duidelijk beeld van de sfeer waarin wij
u later die avond willen brengen. De kunst van
Schalcken is pure verleidingskunst. Zijn kaarslichtscènes
zijn geraffineerd en intiem, prikkelende onderwerpen én
een verbluffende techniek maken de schilderijen van
Schalcken onweerstaanbaar.

Vanaf 17.00 uur bent u welkom in De Zaal waar u nog
meer verleid wordt en in de sfeer gebracht door een ‘zin-
nen prikkelende’ lezing door Sander Paarlberg, conservator
oude kunst. Hij beschrijft ons tot in detail het leven van
Schalcken en zijn tijdgenoten en geeft een toelichting op
zijn werk. Werk dat u al bewonderde op de tentoonstelling
met titel: ‘Schalcken, kunstenaar van het verleiden’.

Godefridus Schalcken is een van de grote Hollandse
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meesters van de late 17de eeuw. In zijn eigen tijd een
internationale beroemdheid, later een ‘vergeten’ kunste-
naar. Schalcken behoort tot de grote Hollandse meesters
en was in zijn tijd beroemd om zijn portretten, maar
meer nog om zijn schilderijen met kaarslicht. Daarbij
had hij een duidelijke voorkeur voor ´schalkse´ dames
bij wie je je als toeschouwer bijna een voyeur gaat voe-
len.
In samenwerking met het Wallraf- Richartz Museum in
Keulen zet het Dordrechts Museum hem opnieuw in de
schijnwerpers. Maar liefst 80 internationaal bekende
schilderijen worden getoond. Daarnaast tekeningen,
archiefstukken en documenten. Reden te meer om
Paarlberg te vragen ons meer te vertellen over deze
semi-stadgenoot. Geboren in Made studeerde hij in
Dordrecht bij Samuel van Hoogstraten, vervolgens in
Leiden bij Gerard Dou om daarna weer een tijd terug te
keren naar Dordrecht. Zijn laatste levensjaren werkte hij
in Dordrecht.

Na de lezing wordt u in de lounge verrast met een glas
prosecco, bij uitstek een feestelijke start van de avond.
Vervolgens gaan we genieten van een tongstrelend vier-
gangen diner, verzorgd door Art & Dining en passend bij
deze gelegenheid.
Het diner vindt, hoe kan het anders, plaats bij kaarslicht.
Aan grote ronde tafels gaan we allereerst genieten van
een kleurrijk palet van diverse voorgerechtjes. Het
hoofdgerecht bestaat uit een combinatie van vlees en
vis. Het dessert omvat een zeer toepasselijk en verleide-
lijk toetje dat natuurlijk chocola bevat. Daarna kunnen
we bij een kopje koffie met friandises nog gezellig nata-
felen.
Proef de smaakverschillen tussen zout en zoet, tussen
tintelend en strelend, maar bovenal laat de culinaire
geneugten u verwennen. Bij het diner krijgt u twee gla-
zen wijn en er staan karaffen water op de tafels. Kortom:
geef u onmiddellijk op en laat u verleiden door deze
tongstrelende gerechten.

Wij hopen er samen met u een feestelijke en sfeerrijke
avond van te maken. Aarzel dus niet u op te geven en
met ons uw licht op te steken over en bij Schalcken.
Vindt u het fijn om feestelijk gekleed te komen? Doe dat,
het past in de sfeer van het verleiden. 
We beginnen die middag om 17.00 uur in De Zaal met
de lezing. Van de bubbels geniet u in de Lounge om aan-
sluitend om 18.30 uur bij Art & Dining te beginnen met
het diner.

U kunt zich aanmelden via de site. Uw aanmelding is pas
geldig na betaling van E45,– op rekening
NL 16 INGB 0003 395896. Vergeet u niet uw lidnummer
en de naam van de activiteit te vermelden?
Uiterlijk half februari hopen wij uw aanmelding in ons
bezit te hebben.

Op de site van de heemkundekring Made en Drimmelen:
www.heemkundekring-made-en-drimmelen.nl vindt u een

link naar de activiteiten die in de geboorteplaats van
Schalcken, Made, ontplooid worden en die beslist een
bezoekje aan die plaats waard zijn.
Sander Paarlberg heeft de heemkundekring aldaar bena-
derd en gevraagd of zij een bijdrage wil leveren om deze
tentoonstelling onder de aandacht te brengen.
Ga op eigen gelegenheid eens kijken.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uit liefde voor de stad

Een lezing over Vereniging Rembrandt en stedelijke
musea

Op 12 april houdt drs. Peter Schoon, directeur
Dordrechts Museum, om 16.00 uur in De Zaal van het
museum een lezing over het Stedelijk Kunstbezit met de
titel ‘uit liefde voor de stad’. U bent welkom vanaf 15.00
uur om vooraf eerst de bijbehorende tentoonstelling te
bekijken.
Op de tentoonstel-
ling, die 20 maart
geopend wordt, staat
het belang van stede-
lijke collecties cen-
traal. Het is een plei-
dooi voor onze stede-
lijke musea. Drie ste-
den, drie verzamelin-
gen. Variërend van
kunst tot historische
objecten en vaak bij
elkaar gebracht op
initiatief van inwo-
ners. In een tijd waar-
in stedelijk kunstbezit onder druk staat laat ‘uit liefde
voor de stad’ zien wat het belang is van stedelijke collec-
ties. Aan de hand van verrassende voorwerpen uit de
collecties van de Lakenhal Leiden, Deventer Museum en
het Dordrechts Museum ontdekken we hun waarde voor
de toekomst.
De tentoonstelling wordt voorbereid in samenwerking
met Peter Hecht, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de
Universiteit Utrecht en fellow van de Vereniging
Rembrandt.

In de negentiende eeuw ontstonden de stedelijke musea
zoals wij die nu nog kennen. Net zoals bij onze vereni-
ging in 1842 namen burgers het initiatief. Zij verzamel-
den, organiseerden tentoonstellingen, deden schenkin-
gen en wisten de stedelijke overheid ervan te overtuigen
dat een rijk verleden het waard is om gekend en ook
gezien te worden. De bewoners van deze steden kunnen
er trots op zijn en hebben iets bijzonders om aan hun
bezoekers te laten zien en ook de plaatselijke kunste-
naars hebben baat bij een stedelijk museum. Zo blijft het
verleden leven. 
De kern van dit alles is nog altijd zinvol en actueel, maar
de tijd verandert en wij veranderen mee. Het verande-
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rende cultuurbeleid van nu bedreigt het bestaan van
sommige stedelijke musea.

Peter Schoon is naast zijn directeurschap in Dordrecht al
vele jaren actief binnen de Vereniging Rembrandt. Eerst
als lid van de Raad van Adviseurs en sinds 2011 als
bestuurslid van de Vereniging. Zijn betrokkenheid bij de
missie “het ondersteunen van het belang van Nederlands
openbaar kunstbezit” is algemeen bekend en wordt zeer
gewaardeerd. Hij vertelt boeiend over het belang van de
Vereniging Rembrandt, maar ook over de verbinding
naar ons museum. Het traject van aanvraag voor een bij-
drage uit het fonds, de weg naar besluitvorming om te
steunen en de specifieke expertise (bij Schoon 17e – 19e
eeuw en modern/hedendaags) passeren de revue.
Veel werken in Nederland zijn aangekocht met steun van
de Vereniging Rembrandt. Ook de Dordtse musea heb-
ben de afgelopen decennia meermaals op steun mogen
rekenen. De collectie Dordrecht wordt daardoor steeds
completer en mooier. We herinneren ons allemaal nog de
actie “Geef Dordrecht zijn gezicht terug” waar met steun
van onder andere de Vereniging Rembrandt het schilderij
van Jan van Goyen terug naar Dordrecht kwam.

U kunt zich via de site aanmelden en uw bijdrage van 
E5,– storten op rekening NL 16 INGB 0003395896 t.n.v.
Vereniging Dordrechts Museum. Vergeet u niet hierbij
ook uw lidnummer en de activiteit te vermelden.
Na afloop kunt u bij Art & Dining op eigen kosten de
daghap eten.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Voorjaarsexcursie

In het voorjaar van 2016, te weten in mei, nemen we u
mee voor een excursie. Wij gaan samen naar Schiedam
waar in het Stedelijk Museum twee tentoonstellingen te
zien zijn: Ik hou van Holland met een zeer gevarieerd
aanbod van kunst van Hollandse meesters na 1945 met
daarnaast een overzichtstentoonstelling van werken uit
de eigen collectie.
’s Middags gaan we (na een goede lunch) naar het Depot
in Rijswijk, waar de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed een deel van de nationale kunstcollectie beheert
en zichtbaar maakt voor het publiek. Deze kunstcollectie
bevat ongeveer 140.000 kunstwerken. De helft daarvan
is uitgeleend, de andere helft bevindt zich in het depot.
Kijk maar eens bij “Lang Leve de collectie” welke werken
ons museum daar geleend heeft.
De voor deze excursie geplande datum is 19 mei 2016.
Nadere gegevens over tijd, kosten en exacte invulling
kunt u t.z.t. lezen op de site en in het volgende seizoen-
bericht. 
Noteert u voorlopig alvast deze datum.

Casper Faassen en Ronald Giphart
eren Dordrecht met hun werk!

Sinds de opening van de tentoonstelling Lang leve de
Collectie! heeft het Dordrechts Museum er tijdelijk nog
een Gezicht op Dordrecht bij. Naast het 17de-eeuwse ori-
gineel van meester-schilder Jan van Goyen prijkt een
hedendaagse 3D-vertaling van de Dordtse skyline. 
Tijdens het werkproces gebruikte kunstenaar, fotograaf
en schilder Casper Faassen Van Goyens Gezicht als inspi-
ratiebron. Hij werkt met eigentijdse technieken. 
Speciaal voor Faassens Gezicht op Dordrecht schreef
schrijver en geboren Dordtenaar Ronald Giphart een son-
net, hij geeft daarmee een ode aan zijn geboortestad.
U leest het sonnet op onze website bij kunst in beeld.

In recent werk heeft Faassen voorkeur voor traditionele
ontwerpen van schilders uit de Gouden Eeuw. In dat
kader hebben werken van Jan van Goyen hem op het
spoor gezet van diverse stadsgezichten, waaronder ook
Haarlem en Leiden. De luchten, waterpartijen, vluchtige
transparante schilderstijl en herkenbare profielen van de
stad verwerkt hij met fotografie, schildertechnieken en
materiaalkeuzes tot zijn idioom. Een nieuw beeld tussen
bestaande beelden. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kerst in Huis Van Gijn

Huis Van Gijn pakt uit! Vanaf half december verkeert het
hele museum in bijzondere kerstsfeer. Treed binnen in
de nostalgische wereld van Van Gijn en beleef hoe
Kerstmis rond 1900 werd gevierd.
Het huis is zowel binnen als buiten rijkelijk versierd. De
kerstbomen hangen vol met antieke ballen, de tafel in de
eetkamer is extra feestelijk gedekt en op het fornuis van
weleer worden voorbereidingen getroffen voor het kerst-
diner.

Wist u dat sinds kort drie leden van VDM zeer actief zor-
gen voor de tuin van Huis van Gijn?
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Praktisch

Kerst in Huis Van Gijn, 8 december 2015 t/m 6 januari
2016, óók geopend op 26, 27 en 31 december van
11:00 tot 17:00 uur, gesloten op 25 december en 
1 januari.
Gratis toegang en activiteiten gedurende de Dordtse
Kerstmarkt, 11 & 12 december van 11:00 – 21:00 uur,
13 december 11:00-17:00 uur.
Huis Van Gijn, Nieuwe Haven 28. Kijk voor meer informa-
tie op www.huisvangijn.nl

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Het Dordrechts Museum experimenteert in
de tentoonstelling Nieuwe Aanwinsten Moderne en
Hedendaagse Kunst met ongewone combinaties
van oude en nieuwe schilderkunst. Verrassende
duo’s, die uitdagen om verschillen en overeenkomsten te
ontdekken. 
Zagen ‘oude’ kunstenaars iets anders dan kunstenaars

van nu? 
Kijken we zelf anders? Kijk
en vergelijk.
Bij Lang Leve de Collectie!
verscheen een speciale uit-
gave van het museumtijd-
schrift Culthure. U ontving
een exemplaar, misschien
een aardig idee om een
vriend of bekende in de
december periode ook een
exemplaar te schenken?
De special schenkt aandacht
aan belangrijke aanwinsten
in de tentoonstelling en aan
het verzamelen en presente-

ren van moderne en hedendaagse kunst in het
Dordrechts Museum en andere musea zoals het
Rijksmuseum. Daarnaast is er aandacht voor Nieuwe
gezichten op Dordrecht en De Scheffer 2015. Op vertoon
van uw VDM pas kunt u in de museumwinkel van het
Dordrechts Museum deze special aanschaffen voor de
speciale prijs van E5,–. (De adviesprijs is E6,95.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dordtse Historische kalender

Dordrecht is een stad vol geschiedenis en verhalen.
Op de Dordtse historische kalender (DHK) is te zien
welke gedenkwaardige momenten er in de stadsgeschie-
denis zijn. Hoogte- en dieptepunten, grote en kleine jubi-
lea: de DHK laat ze in één oogopslag zien. Deze digitale
kalender stimuleert het historisch geheugen.
Geschiedenis leeft en is een verhaal van ons allemaal!
Weet u bijzondere momenten uit de geschiedenis van de
vereniging, van Dordtse schilders of verhalen uit de
stad: meldt deze dan bij het Regionaal Archief.
www.regionaalarchiefdordrecht.nl/dhk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Art & Dining even anders.
Middagje uit met een hoog jazzgehalte? Geniet met
‘small bigband’ ToBe Jazzed van jazz en jazz gerelateer-
de muziek. Het repertoire biedt standards als Killer Joe
en Watermelon Man, maar ook Kalimba en Back on the
Drums van DJ Maestro. ToBe Jazzed is voortdurend op
zoek naar een groovy manier van spelen. Net even
anders dan anders. Er mag dus gedanst worden! Doe
mee op 20 december of 31 januari. Toegang gratis,
13.00 – 16.30 uur.

De nieuwe folder die u in dit winterbericht aantreft is
gesponsord door Art & Dining. Wij zijn daar heel blij
mee. Na afloop van de activiteiten in het Dordrechts
Museum zorgen zij altijd dat we gezellig elkaar kunnen
ontmoeten. En dat Art & Dining ons kan verleiden, dat
maakt u mee op 2 maart bij het kaarslicht diner.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De agenda

26 december Kerstconcert met het Sextet Noël
23 januari Lezing over en bezoek aan de Kaiyo

Maru
2 maart Schalcken en dineren bij kaarslicht
12 april Lezing over Vereniging Rembrandt en

stedelijke musea
19 mei Excursie naar Schiedam en Rijswijk
15 juni Algemene Ledenvergadering.

Recept Appelbaignees 
Moeder Van Gijn

Uit één van de receptenschriftjes van Cornelia
Johanna Van Gijn-Hooghwinkel (1822-1885)
½ maatje blom, 2 eijeren iets dunder beslaan dan
voor een tullenbandje 
De appelen eenigen tijd vooruit geschild de klok-
huizen er uit gedaan met lagen gelegd waar op
gestooten kanneel en suiker gestrooid wordt in
boter en reuzel gebakken tot bovenstaande is
men ½ lb. boter even zoo reuzel benodigd. Het
beslag moet goed gerezen zijn als men begind te
bakken. Men neemt als dan een schijfje appelen
hetwelk men door het beslag haalt en vervolgens
in de vetpot laat vallen.


