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Het lustrumjaar is aangebroken, we bestaan novem-
ber dit jaar 175 jaar! Een fantastische leeftijd voor
een vereniging waar nog van alles gebeurt. Met ons
lustrum viert uiteraard ook het Dordrechts museum
zijn 175 jaar bestaan en dat krijgt natuurlijk ook
extra aandacht. De Schouman tentoonstelling Een
koninklijk paradijs is net geopend en later dit jaar
zal er een mooie tentoonstelling over Jongkind vol-
gen. 

Jasper Meijer

Deze bijzondere verjaardag kan natuurlijk niet zonder

een cadeau. Daarom hebben we samen met de Stich-

ting Bedrijfsvrienden het initiatief genomen om geld

in te zamelen, waarmee we de andere prachtige behangsels van

Aert Schouman bij ons thuis in Dordt kunnen houden. Deze

behangsels zijn speciaal ontworpen voor het huis aan de Voor-

straat 125. Daar zijn ze op een goed moment weggehaald en via

Den Haag in Engeland beland. Gelukkig heeft het museum ze

daar weer gevonden en bleken ze zo goed als compleet te zijn.

Houd De herder
bij de schapenkoppen
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De huidige eigenaar wil meewerken om het complete werk 

Il Pastor Fido, ‘de trouwe herder’ in Dordrecht te laten hangen. 

Het zou toch geweldig zijn als we aan we het eind van de

Schouman tentoonstelling bekend kunnen maken dat de wer-

ken inderdaad in Dordrecht kunnen blijven. Helpt u mee om

dit mogelijk te maken? Stimuleer vrienden, familie, buren en

kennissen om een bijdrage te leveren zodat het een echt ca-

deau wordt van ons allemaal. 

Uw donatie is t.n.v. Stichting Thuis in Dordt, 
bankrekening  NL 28 RABO 03 16 32 06 25

Via de website www.thuisinDordt.nl kunt u alle informatie

vinden hoe u een bijdrage kunt leveren. Like de FB pagina

‘Houd de herder bij de schapenkoppen.’

Mocht u op andere manieren willen helpen, wordt dan vrijwil-

liger voor het cadeau: er is veel werk te verzetten van ambassa-

deur voor het cadeau tijdens de tentoonstelling tot

administratieve taken. Laat het ons weten via info@vereniging-

dordrechtsmuseum.nl.

16 februari vond de af-
trap plaats van de actie
‘houd de herder bij de
schapenkoppen’
Wethouder Piet Sleeking
overhandigde de eerste
donatie aan VDM voor-
zitter Jasper Meijer en de
voorzitter van de Stich-
ting Bedrijfsvrienden
Ben Knüppe.
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Als eigenaar en als beheerder van
een groeiende collectie had de
Vereniging Dordrechts Museum
een bepalende invloed op de rich-
ting waarin het Museum zich ont-
wikkelde. Opeenvolgende
besturen en vrijwilligers, altijd
kunstliefhebbers en vaak ook zelf
verzamelaars, lieten hun eigen
voorkeuren doorklinken in de
keuzes die zij maakten. In dit len-
tebericht zetten we enkelen van
hen in het zonnetje.

Marijke van Vliet

De vorige keer noemden we al de eerste

voorzitter, Jantzon van Erffrenten, die

aan de Dordtse schilder Willem de Klerk

de opdracht gaf een schilderij te maken

dat het begin van de nieuwe verzameling

zou worden.  Zijn opvolger, Herman de

Kat, speelde een belangrijke rol in het

opbouwen van de relatie met Ary Schef-

fer. Diens schilderijen trokken in de 19e

eeuw talrijke bezoekers naar Dordrecht

en dankzij het fonds dat zijn naam

draagt, kan VDM nog steeds jonge kun-

stenaars ondersteunen.

Een andere belangrijke erflater zou

Leendert Dupper blijken. Rijk geworden

in de suiker kon hij als verzamelaar naar

hartenlust zijn liefde voor de kunst uitle-

ven. Hij begon als lid van de Raad van

Toezicht en trad later toe tot het bestuur

van VDM. Zijn hele collectie moderne

kunst schonk hij aan VDM, naast een

flink bedrag bestemd voor het aankopen

van kunstwerken. Daarmee versterkte hij

de financiële basis van de Vereniging

aanzienlijk. De ‘oude’ schilderijen uit

Duppers collectie gingen via de Staat

naar het Rijksmuseum in Amsterdam.

Hidde Nijland bestuurde VDM van 1907

tot 1915. Zijn kapitaal vergaarde hij in de

houthandel. Het stelde hem in staat zijn

huis in de Prinsenstraat van boven tot

onder te vullen met kunst. Hij had een

brede belangstelling en verzamelde

naast moderne kunst ook kunstnijver-

heid (o.a. de goudleerkamer die nu in

Huis Van Gijn te bewonderen is), Hinde-

loper en Zuid-Afrikaanse kunst. Zijn be-

langstelling oversteeg de grenzen van het

Eiland van Dordrecht. Hij schonk het

Dordrechts Museum enkele schilderijen,

maar het grootste deel van zijn collectie

verdween naar elders: naar Den Haag,

naar het Kröller-Möller en het Hindelo-

per Museum en naar Pretoria in Zuid-

Afrika.

Ook Hidde Nijlands opvolger, notaris

W.H. van Bilderbeek, dacht ver buiten de

grenzen van Dordrecht. Hij liet zijn huis

Cronenburch aan de Wijnstraat met in-

houd na aan de Staat, onder de bepaling

dat zijn collectie in Dordrecht te bezichti-

gen zou blijven. Als Rijksmuseum Van

Bilderbeek-Lamaison bracht de Staat na

de dood van Van Bilderbeeks weduwe de

verzameling onder bij het Dordrechts

Museum.  Het echtpaar schonk ook geld

in de vorm van aandelen in de staats-

schuld, met de rente waarvan schilde-

rijen van erkende levende Hollandse

Meesters moesten worden aangekocht.  

Na deze groten uit de geschiedenis van

VDM en Dordrechts Museum bleven

leden van VDM het Museum en de kunst

in de stad bevorderen met genereuze gif-

ten, groot of klein. We genieten er alle-

maal nog van mee. Het meest recent

konden we aandacht besteden aan het

legaat Roetie Dekkers. Enkelen stichtten

een Fonds op Naam. Iedereen kan naar

vermogen bijdragen. En bij de viering

van het 175-jarig jubileum van VDM en

het Museum, doet de Vereniging natuur-

lijk graag een beroep op al haar leden

mee te werken aan de actie Houd de her-

der bij de Schapenkoppen, waarover meer

elders in dit blad!

VDM en Dordrechts Museum:

175 jaar kunst voor de stad

deel 2

Leendert Duppert Wz
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Jubileum 
Tentoonstelling
‘Een koninklijk paradijs – Aert Schouman en
de verbeelding van de natuur’
9 februari 7 september 207

De tentoonstelling werd 18 februari fees-
telijk geopend door koningin Maxima.
Een video met de samenvatting kunt u
vinden op de Facebookpagina van het
Dordrechts museum en ook op de FB
pagina van ‘houd de herder bij de scha-
penkoppen’. Na de opening in de Augus-
tijnerkerk werd aandacht gevraagd voor
onze publieksactie door beide voorzit-
ters.
U heeft inmiddels de uitnodiging ont-
vangen voor de exclusieve bezichtiging
op 21 februari en zeer velen van u heb-
ben hiervan gebruik gemaakt.
In deze grote tentoonstelling staat de
weergave van dieren en planten centraal.
Hoogtepunt is de unieke kans de ka-
merschildering uit Huis ten Bosch met
eigen ogen te kunnen aanschouwen.
Aert Schouman (1710-1792) behoort tot de
belangrijkste Nederlandse kunstenaars
van de ‘Zilveren Eeuw’. Als dierenschil-
der is hij internationaal bekend. Hij is
befaamd om zijn aquarellen van ‘in- en
uitlandsche’ vogels, zoogdieren en plan-
ten, en zijn vogelbehangsels. Hoogte-
punt vormt de complete
kamerbeschildering met de menagerie
van prins Willem V, die Schouman ver-
vaardigde voor het Stadhouderlijk Kwar-
tier in Den Haag. Deze werd later in
Huis ten Bosch geplaatst. Alle kwalitei-

De activiteiten rond 
175 jaar VDM

In het kader van de 
viering van het 

175-jarig bestaan van
de Vereniging 

Dordrechts Museum
worden er in 2017 
allerlei activiteiten 

georganiseerd.

Lustrumboek
Het lustrumboek over 175 jaar VDM
en Dordrechts Museum wordt, in te-

genstelling tot een eerder bericht, uitge-
reikt aan de leden tijdens het

feestweekend.

ten van Schouman als dierenschilder
komen samen in deze indrukwekkende
reeks ‘behangsels’ niet alleen van artis-
tiek, maar ook van cultuur- en natuur-
historische belang. De unieke
gelegenheid doet zich voor dat deze
grote schilderingen na een uitvoerige
restauratie en vóór de terugplaatsing in
Huis ten Bosch eenmalig in het Dor-
drechts Museum getoond kunnen wor-
den. 

Koningin Maxima
wordt door conser-
vator Sander Paarl-
berg rondgeleid op
de tentoonstelling.
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Jubileum- 
wandeling 
175 jaar VDM

Een van de activiteiten rond de
viering van het 175- jarig bestaan
zijn de wandelingendie in de
maanden mei tot en met septem-
ber worden georganiseerd. 

De wandelingen leiden langs historische
plekken in het centrum van Dordrecht
die betrekking hebben op beoefenaars
van de schilderkunst die in Dordrecht
geboren zijnen/of er gewerkt hebben. Te
denken valt aan Schalcken, Schouman,
Scheffer,  Cuyp en vele anderen.

Gidsen van het Gilde verzorgen de wan-
delingen. De juiste data zullen zo spoe-
dig mogelijk op de site gepubliceerd
worden.  Ook de wekelijkse advertentie
van het Dordrechts Museum in de lokale
weekbladen zal informatie over de wan-
delingen bevatten.

De prijs van deelname aan de wandelin-
gen bedraagt € 5,00, waarvan € 2,50 ten
goede zal komen aan de inzamelingsac-
tie Houd de herder bij de schapenkoppen. In
het kader van het lustrum is de fundrai-
singactie gestart om de zeven doeken
van Aert Schouman met als titel Il Pastor
Fido en momenteel te zien in het mu-
seum, ook daadwerkelijk voor Dordrecht
te behouden. 

Zodra de data en startpunten bekend
zijn, kunt u deze op de site vinden.

24, 25 en 26 november
2017

U heeft het vast al
gelezen, in 2017
wordt Vereniging
Dordrecht Museum
175 jaar. Het belooft
voor de jarige Ver-
eniging en het jarige
Dordrechts Museum
een bijzonder jaar te
worden.
De lustrumcommis-
sie belast met de or-
ganisatie van het
35ste lustrum draait
inmiddels op volle
kracht. In subgroe-
pen wordt gewerkt
aan de invulling van
het Lustrumjaar
2017.
Ons plan is om op
verschillende dagde-
len een programma
te maken voor ver-
schillende doelgroe-
pen. Om dit te
kunnen realiseren
hebben we uw hulp
nodig.

Vrijdag 24 november
2017 is er een bijzon-
dere ontmoeting
voor leden die al 
35 jaar of langer lid

zijn van VDM.  Onze ledenadministratie heeft deze
leden in kaart gebracht en zij krijgen een persoon-
lijke uitnodiging voor deze bijeenkomst.  

Verzoek
Bent u al 35 jaar (of langer) lid en heeft u bij dit Len-
tebericht geen persoonlijke uitnodiging ontvangen?
Meldt u zich dan vóór 1 april 2017 via de website van
VDM (www.verenigingdordrechtsmuseum), door-
klikken naar de activiteiten van het lustrum.

Het feestweekend

Een weekend met
vrienden
in prachtige ruimten
met lusten
voor alle zintuigen 
telken kere.

Aanwezigheid vraagt men
speels
met taal en met daden
U bent er!
Doet mee!

We zien 
een enkele os
midden in de bloemenwei
als een rots in zee

Vrijdag, zaterdag en zondag 
24, 25 en 26 november 2017.
Op de VDM site de verhalen
uw keuzes
uw aanmelding
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In het kader van het 175 jarig bestaan organiseert
de vereniging een reis naar Frankijk. We kunnen u
melden: “Op reis naar Jongkind en zijn vrienden”
gaat door. Verheug u met ons op een cultureel zeer
interessante reis. Johan Barthold Jongkind (1819-
1891) is immers een sleutelfiguur in de schilder-
kunst van de 19de eeuw en pionier van het
impressionisme.

Jubileumreis naar 
Frankrijk
21-24 september

Na de aftrap van de Frankrijkreis in het
winterbericht 2016 is het aanmelden
voor de reis zeer voorspoedig verlopen.
Binnen twaalf uur was het maximale
aantal bereikt. Er zijn inmiddels 47 in-
schrijvingen. De reis is definitief bij reis-
bureau De Jong Intra Vakanties geboekt.
Ook de verdere voorbereidingen zijn in
volle gang. 
      Op 21 maart a.s. om 19.30 uur organi-
seren we een informatieve avond voor
alle mensen die zich hebben aangemeld.
Zij hebben over de opzet van de avond al
separaat bericht gekregen. Op de agenda
staat informatie over het programma,
over de locaties die we bezoeken en de
dagelijkse programmering. We vertellen
wat men vooraf ter voorbereiding kan
gaan lezen. Een aantal praktische zaken
van het reisplan vullen we deze avond
samen in. Voor de touroperator is het
van belang de juiste gegevens te bezitten. 
      Deze avond staat ook in het teken
van onderlinge kennismaking. De leden
van de werkgroep Frankrijkreis zullen
aanwezig zijn, Miriam van Riel namens
de reisorganisatie en natuurlijk een ver-
tegenwoordiging van het VDM bestuur.
Art & Dining helpt ons om alvast in de
stemming te komen. De deelnemers van
de reis kunnen op eigen kosten een dag-
schotel gebruiken, die bestaat uit coq au
vin, vergezeld van een glas beaujolais
primeur of frisdrank en een kopje koffie
toe. Om de prijs hoeft u deelname aan
de maaltijd niet te laten. Voor de eerste
ontmoeting met medereizigers is het een
goede start. Gaat u niet mee op reis,
maar bent u toch benieuwd: wees wel-
kom. 

In de zomer volgt een presentatie over
Jongkind en zijn vrienden. Deze zomer-
avond zal toegankelijk zijn voor alle
leden van de Vereniging en de aankondi-
ging leest u in een kwartaalbericht, op de
VDM website en onze Facebookpagina.

Claude Monet, Sainte Adresse Le Havre
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De Scheffer 2017

Er is recent een ‘Save the date’ ver-

stuurd voor De Scheffer 2017. De
officiële uitnodigingen komen in

het voorjaar, maar de kunstenaars
kunnen zich alvast inschrijven.

Deadline inschrijving: 15 juni. De

winnaar van De Scheffer wordt 
29 oktober 2017 bekend gemaakt.

De prijs bestaat uit de aankoop
van het kunstwerk en een ten-

toonstelling van het werk van de

kunstenaar.

De vakjury selecteert de winnende kun-

stenaar. Dit jaar echter willen wij de

VDM leden betrekken bij de keuze van

het aan te kopen kunstwerk van de win-

nende kunstenaar. Hierbij wordt ge-

dacht aan een gesprek op zaal met de

kunstenaar en/of een discussie avond

met inleiding. Over de definitieve vorm

volgt meer in het Herfstbericht.

De werken die  na 1975 zijn aangekocht

via het Schefferfonds (aankoop en De

Scheffer) zijn compleet in beeld, nu ook

digitaal, dankzij het fantastische werk

van Suzanne Harleman en Leon Geutjes

van het Dordrechts museum. Ook is

dank verschuldigd aan Peter Schoon die

beiden de tijd gaf dit in kaart te brengen.

Het laat ook weer zien hoe we als VDM

bijdragen aan de opbouw van de collec-

tie en van welk belang het Schefferlegaat

is.

Van het bestuur

Bericht van de secretaris
Vooraankondiging ALV woensdag 14 juni 2017

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats

op woensdag 

14 juni vanaf 19.30 uur in de Zaal van het Dordrechts Museum.

De definitieve uitnodiging en de agenda worden zoals gebrui-

kelijk in het Zomerbericht gepubliceerd, maar noteert u datum

en tijd alvast in uw agenda. 

E-mailadressen 
In de communicatie met de leden neemt het e-mailverkeer een

steeds belangrijker plaats in. Vergeet u dus bij wijziging van uw

e-mailadres niet ook uw secretaris te informeren (loes@vereni-

gingdordrechtsmuseum.nl)? Daarmee voorkomt u dat u be-

langrijke informatie mist.

Extra bijdrage bij de contributie: dank!

Ook dit jaar waren er weer leden die tegelijk met hun contribu-

tie een extra bijdrage overmaakten. Wij zijn hier heel blij mee.

Op deze manier sponsort u uw vereniging en voorkomt u

(mede) dat we interen op het Schefferfonds. Daardoor blijven

we in staat de collectie van het Dordrechts Museum met kwali-

tatief hoogwaardige kunst te versterken.  Veel dank voor uw

gift!



Vacature 
Penningmeester VDM

John Reijnders is sinds 2006 pen-
ningmeester van VDM en heeft de
financiën van VDM, waaronder
het Marjolin-Scheffer legaat,
zorgvuldig beheerd. Hij wil na 12
jaar trouwe dienst in 2018 graag
het stokje overdragen.

Profielschets:

Algemeen: De penningmeester is primair

verantwoordelijk voor het financiële be-

leid van de  vereniging en heeft hiervoor,

na mandaat van de overige bestuursle-

den, totale bevoegdheid voor wat van be-

lang is voor de  vereniging. 

Taakomschrijving: de penningmeester is

verantwoordelijk voor de financiën van

de vereniging, de liquiditeit en financie-

ring, stelt jaarlijks de begroting op en

doet voorstellen voor de hoogte van de

contributie en eventuele vergoeding

voor de bestuursleden. Hij/zij is verant-

woordelijk voor het financieel jaarver-

slag en verantwoordt het financiële

beleid naar de leden. Hij/zij is het  finan-

ciële geweten van de vereniging 

Persoonlijke eigenschappen: de pen-

ningmeester is integer, heeft cijfermatig

inzicht, analytisch vermogen, kan goed

organiseren en is op samenwerking ge-

richt.                                  

Achtergronden: aantoonbare bestuurs-

ervaring en  aantoonbare financieel-ad-

ministratieve kennis, ervaring met het

opstellen van een begroting en inzicht in

jaarrekeningen. Tevens ervaring met

vermogensbeheer. Affiniteit met cultuur

is een pré. 

Circa 4 uur per week beschikbaar.    

Nadere inlichtingen: John Reijnders e-

mail: jmreijnders1994@kpnplanet.n

Vrijwilligers gezocht
voor de leden- en 
financiële administratie

Bij de leden- en financiële administratie

is behoefte aan versterking. Wij zijn op

zoek naar een enthousiast lid dat het

team, bestaande uit  Jos Faaij, Nico

Mookhoek, Herman van Berkel en Dick

Timmermans (van links naar rechts op

de foto hieronder) wil komen versterken.

Degene die wij zoeken is geïnteresseerd

in en/of handig met digitale systemen.

Naast ondersteuning van het bestaande

team is de hoofdtaak beheer, onderhoud

en ontwikkeling van onze administra-

tieve systemen.  

De werkgroep leden- en financiële ad-

ministratie komt elke woensdagmorgen

bijeen in de eigen werkruimte met PC en

printer in het museum. De werkgroep

houdt het ledenbestand bij, zorgt voor

de verzending van de ledenpasjes, voert

incasso’s uit en voert de boekhouding

van de vereniging. Daarnaast  wordt

hulp geboden voor de adressering  van

brieven en kwartaalberichten. 

Voor de administratie wordt gebruik ge-

maakt  van geautomatiseerde systemen,

met name Davilex en natuurlijk MS

Word en Excel.  

Hebt u interesse of wilt u nadere infor-

matie? Neem dan contact op met uw se-

cretaris, Loes Arlman – Rosier, via

loes@verenigingdordrechtsmuseum.nl.

Vrijwilligers 
Actie Cadeau 175

Wordt vrijwilliger voor de actie

‘Houd de herder bij de scha-

penkoppen,’ het cadeau voor

ons jubilerende museum. Er is

veel werk te verzetten rond de

actie: van ambassadeur voor

het cadeau tijdens de tentoon-

stelling ‘Een koninklijk Para-

dijs’ tot administratieve taken.

Nadere informatie: info@ver-

enigingdordrechtsmuseum.nl
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VDM Vrijwilligers gezocht
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Overige Berichten

VDM en social media
De website van VDM (www.vereniging-
dordrechtmuseum.nl)  informeert u over
alles wat er in uw vereniging gebeurt.  
De informatie over alle activiteiten rond
het jubileumjaar  wordt regelmatig bij-
gewerkt en u vindt er steeds de laatste
stand van zaken. 
Ook de activiteiten staan op de website,

u kunt hier ook direct inschrijven. Met
één druk op de knop verzekert u zich
van een interessante lezing, bezoek of
rondleiding van uw keuze. 

Op de Facebookpagina worden
foto’s, nieuwtjes en wetens-
waardigheden geplaatst. Altijd

leuk om op de hoogte te blijven. Wist u
dat u heel gemakkelijk van de website
naar de Facebookpagina gaat? Rechtsbo-
ven in het zwarte vlak kunt u het Face-
booklogo aanklikken 

Ambassadeurs voor VDM en DM
Wilt u de bijgevoegde nieuwe VDM fol-
der en de flyer ‘houd de herder bij de
schapenkoppen’ uitdelen aan familie,
vrienden en buren?

Sponsoren VDM wij zijn dankbaar
voor de bijdragen van de sponsoren van
VDM, en hebben daarom besloten om
hun logo te vermelden in onze kwartaal-
berichten.

De Nationale Museumweek:
3 t/m 9 april. 
De Nationale Museumweek zet de
musea en hun collecties in de schijnwer-
pers. De vereniging wil zo veel mogelijk
Nederlanders kennis laten maken met
prachtige museumcollecties, met ons
aller museumschatten: ons échte goud!
Het beoogde resultaat is meer waarde-
ring voor museale collecties bij het grote
publiek. De afgelopen week hebben mu-
seumkaarthouders in groten getale ge-
stemd op het eerste gouden pronkstuk
van de Nationale Museumweek 2017. De
Letterbak van het Onderwijsmuseum in
Dordrecht kreeg de meeste van de 22.599
stemmen. Op de tweede plaats eindigde
de Roerkop van het Maritiem Museum
in Rotterdam, op de voet gevolgd door de
Delftsblauwe vaas uit Museum Het Prin-
senhof te Delft.

Dordrechts Museum
zoekt Vrijwilligers

Vrijwilliger gezocht voor de col-
lectie-afbeeldingen

Het Dordrechts Museum zoekt een
vrijwilliger die de komende maanden
structureel één dag per week be-
schikbaar is en ons kan helpen de
collectie-afbeeldingen beter te behe-
ren. 

Werkzaamheden
–    Het samenbrengen van alle col-

lectie-afbeeldingen op één plek. 
–    Afbeeldingen sorteren en zono-

dig bewerken op hoge en lage re-
soluties.

–    Oude van recente afbeeldingen
onderscheiden en sorteren 

–    Eénduidige nummering en sorte-
ring afbeeldingen regelen.

Wat moet je kunnen
–    Secuur en nauwkeurig werken
–    Zelfstandig werken
–    Goede computervaardigheden

hebben.
–    Bij voorkeur ervaring met digitale

bestandformats, registratie en
sortering van beeldmateriaal.

–    Digitale beelden kunnen bewer-
ken

–    Affiniteit hebben met de collectie
van het Dordrechts Museum

Bij belangstelling graag contact op-
nemen met Leon Geutjes, registrator
Dordrechts Museum, 078 – 770 52 39
of l.geutjes@dordrecht.nl.

Dordrechts Museum zoekt vrij-
willigers voor de Schouman 
tentoonstelling
Afgelopen weekend heeft Koningin
Máxima in het Dordrechts Museum
de bijzondere tentoonstelling ' Een
Koninklijk Paradijs' geopend. Het
mooiste werk van dierenschilder
Aert Schouman (1710-1792) komt
samen in een feestelijke tentoonstel-
ling voor kunst- en natuurliefheb-
bers. Absoluut hoogtepunt vormt een

complete kamerbeschildering uit
Huis ten Bosch. Deze is in het Dor-
drechts Museum nog één keer te be-
wonderen, voordat ze weer binnen
de muren van het woonpaleis van ko-
ning Willem-Alexander en koningin
Máxima verdwijnt.  
Om het verblijf van de bezoekers zo
gastvrij mogelijk te laten verlopen,
zoekt het Dordrechts Museum voor
deze periode extra enthousiaste vrij-
willigers. De toekomstige vrijwilli-
gers zijn multifunctioneel inzetbaar,
maar vervullen met name de rol van
gastvrouw / -heer, verzorgen de uit-
gifte van audiotours of begeleiden
kinderactiviteiten. In verband met de
continuïteit  vragen wij van onze me-
dewerkers een minimale beschik-
baarheid van één dagdeel per week
(vakanties uitgezonderd).

Extra voordelen
Het Dordrechts Museum biedt vrij-
willigers – naast een leerzame, inspi-
rerende werkomgeving –,  enkele
leuke voordelen. Zo krijgt u gratis
toegang tot de drie musea: Het Dor-
drechts Museum, Huis Van Gijn en
Het Hof van Nederland. Daarnaast
ontvangt u attenties rond de feestda-
gen en worden er voor u speciale ac-
tiviteiten georganiseerd. Ook krijgt u
20% korting in de museumwinkels.

Aanmelding
Heeft u belangstelling? Stuur dan
een bericht aan Mandy den Hollan-
der, floormanager, via mc.den.hol-
lander@dordrecht.nl. Graag horen
wij alvast naar welk soort werkzaam-
heden uw voorkeur uitgaat.
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De tentoonstelling onder de titel ‘Konink-
lijk paradijs’ is bij het verschijnen van dit
bericht al geopend door koningin
Maxima. Ongetwijfeld bent u al in de ge-
legenheid geweest de tentoonstelling te
bezoeken. Toch willen ook wij nog een
keer extra aandacht besteden aan deze
voor Dordrecht zo belangrijke kunste-
naar.                                                                                                                                              

Schouman is vooral bekend om zijn
liefde voor het uitbeelden van exotische
dieren. Internationaal verwierf hij hier-
mee grote bekendheid. Daarnaast schil-
derde hij ook mythologische en bijbelse
figuren. Zijn ‘behangsels’, ofwel de ka-
merschilderingen die hij maakte zijn
zeer indrukwekkend, zoals die uit Huis
ten Bosch, die bij wijze van uitzondering
aan het publiek getoond worden. De res-
tauratie van deze werken en de werk-
zaamheden aan het paleis in Den Haag
maakten het mogelijk deze tijdelijk
onder te brengen in het Dordrechts Mu-
seum.      

Sander Paarlberg, conservator van het
museum en samensteller van deze ten-
toonstelling, geeft speciaal voor de leden
van VDM een lezing over de ‘making-of ’
van de tentoonstelling en zijn persoon-
lijke bewondering voor deze schilder.  
Hierna hebt u volop de gelegenheid de
tentoonstelling (nog eens) te bezoeken
en we sluiten de middag af  met een ge-
zellige en aangeklede borrel, dat wil zeg-
gen een paar consumpties begeleid door
hapjes die passen bij het thema of de on-
derwerpen van Schouman.
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Dat gaat naar Den Bosch toe… 
Excursie donderdag  april 207

De voorjaarsexcursie gaat, zoals u in het
winterbericht al las, naar Den Bosch. In-
middels is het hele programma ingevuld,
inclusief de datum en prijs, zodat u zich
definitief aan kunt melden

We bezoeken daar het Provinciehuis dat
architectonisch zonder meer de moeite
waard is, maar daarnaast ook fraaie
kunstwerken, kostbare wandtapijten en
heel speciale deuren die toegang geven
tot de Statenzaal, herbergt. We krijgen
daar, gesterkt door koffie met… een
rondleiding. Mocht er onverhoopt een
Statenvergadering roet in het eten
gooien dan hebben wij in Den Bosch een
aantrekkelijk alternatief, maar voorlopig
gaan we daar niet van uit.

Gesterkt door een lekkere lunch bezoe-
ken we vervolgens Würth, een firma die
onder andere bevestigingsmaterialen

maakt, maar
bovendien
een heel
mooie kunst-
collectie in
huis heeft. Al
in de zestiger
jaren begon
Reinhold
Würth met
het verzame-
len van kunst.

Het accent lag daarbij op eigentijdse
kunst en inmiddels is de collectie uitge-
groeid tot ruim 17.000 kunstwerken uit
de 20ste en 21ste eeuw. 

De firma toont deze sinds 1994 ook aan
het publiek. De tentoonstelling die wij
gaan bezoeken heeft als titel Stille Dia-
loog. De getoonde stillevens laten de
transformatie zien die deze kunstvorm
de laatste decennia heeft ondergaan.
Dus niet de vazen met bloemen of an-

dere arrangementen, maar stillevens die
een dialoog met de toeschouwer aan-
gaan.

De getoonde werken komen uit de eigen
collectie en zijn onder meer van Buffet,
Christo, Jacobsen en vele anderen. Ook
hier zult u niet alleen onder de indruk
zijn van de kunst, maar ook van het im-
posante gebouw.
Op de terugweg maken we nog een korte
stop om de inwendige mens te verster-
ken.

Kitty van Hoorn - Van Dam
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Schilderen naar Van Gogh
Workshop vrijdag 2 mei

Dit jaar is het 140 jaar geleden dat Vin-
cent van Gogh korte tijd in Dordrecht
verbleef. In het kader hiervan organi-
seert VDM voor haar leden de schilder-
workshop ‘Schilderen naar van Gogh’.
Onder deskundige leiding van schilder-
docent Diane Claessen treedt u in zijn
magische voetsporen.  Hoe schilderde
van Gogh? 

Ervaar hoe van Gogh zijn bijzondere
schilderstijlen heeft ontwikkeld. 
Via een Powerpoint presentatie bekijken
we zijn onderwerpkeuze,  schildertech-
niek  en kleurgebruik. Daarna gaat u vol
inspiratie aan de slag; aan de hand van
beeldmateriaal (op de cursus aanwezig)
schildert u uw eigen Van Gogh met
acrylverf op doek. Speciale schildererva-
ring is niet noodzakelijk.

U kunt zelf ook beeldmateriaal meene-
men om naar te schilderen, een zelf ge-
maakte foto of afbeelding van een boom
met bloesem, een portret, een (Dordts)
stadsgezicht of landschap.

Meld u zich snel aan, er is ruimte voor 25
personen.

Algemene Leden
Vergadering
Woensdag  juni 207

Dordrechts 
Museum

Activiteiten/
exposities&activiteiten
www.dordrechtsmuseum.nl

Rondleiding avondwandeling: 
In de voetsporen van Van Gogh
       3 maart

Instap rondleiding 5 maart

Thema rondleiding 11 maart

Lezing: Museumcollege 12 maart

Workshop edelsmeden 17 maart

Open atelierroute 18-19 maart

Boekenweeklezing 26 maart

Workshop: Schilderen met goud
       31 maart

Lezing in de ban van de ring. In Het
Hof van Nederland 21 april

Rondleiding: Hof tour 12 maart

Van Gijn en zijn prenten 19 maart

Voorjaars filmfestival: 
filmcollectie In Huis van Gijn
       25-26 maart 
Voorjaarsschoonmaak: Aan 
de slag in Van Gijn 3 maart
Van Gijn en zijn prenten 19 maart

Exposities 
Aert Schouman: Koninlijk paradijs
       t/m 17 september

Het Oudste Goud van de wereld,
schatten uit Varna
       t/m 28 april 2017

Wout van Heusden, graficus & kunst-
schilder
       t/m 7 mei 2017

Jongkind en de Impressionisten
       29 oktober 2017 t/m 28 mei 2018
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Inschrijven Activiteiten VDM

Zondag 12 maart 2017 Lezing: Schouman nader bekeken

Dordrechts museum, auditorium. Aanvang 14.30 uur; 

Deelname € 10,-. 

Aanmelden via de website o.v.v ‘Lezing Schouman’ 

Donderdag 6 april 2017 Dagexcursie naar het 
Provinciehuis en Würth.
Deelnemers: 50 max. Vertrektijd 9.00 uur. Deelname € 49,-. 

Aanmelden via de website o.v.v ‘excursie’en lidnummer

Vrijdag 12 mei 2017 Workshop Schilderen naar Van Gogh, 

deelnemers: 25 max, In het Energiehuis; 13.30-16.30; Deelname € 29,50. 

Aanmelden via de site o.v.v ‘Workshop schilderen’ en uw lidmaatschaps-

nummer.

Woensdag 14 juni 2017 Algemene Ledenvergadering.
in Dordrechts museum, auditorium. Aanvang 19.30

Inschrijven Activiteiten VDM 175

Mei- september 2017 Jubileumwandelingen 
VDM 175 jaar in Dordrecht
Personen: VDM en niet VDM leden;  Deelname € 5,- inclusief do-

natie voor het cadeau.  Nadere informatie op de website en via Fa-

cebook.

21-24 september 2017 Frankrijkreis volgeboekt, 

eventueel plaatsing op de wachtlijst.

Feestweekend 24, 25 en 26 november 2017 
Plaats: Art& Dining, alle ruimtes.

Vrijdag 24 november voor leden die al lang lid zijn. 

receptie voor relaties die ons graag willen feliciteren.

Zaterdag 25 november het verjaardagsfeest
Alle VDM leden: walking dinner en feesten.

Zondag 26 november kunst in ons Dordrechts Museum. 
U wordt geïnformeerd in de komende kwartaalberichten, regelmatig op de

website en Facebook 

|  Inschrijven Activiteit VDM
www.verenigingdordrechtsmuseum.nl/activiteiten

| Inschrijven Activiteit VDM 175
www.verenigingdordrechtsmuseum.nl/175jaarVDM

|  Betalen:  NL16  INGB 00 03 39 58 96

|  Vermelding: naam van de activiteit, en uw lidnummer

|  Op de VDM pas staat uw lidnummer, en of het enkele dan wel een 

duo-pas is. 
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