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Herfstbericht 2017

€ 0

€ 212 000
stand op

22 aug

€ 300 000

eindbedrag

Nog even en we weten of we het museum blij kunnen
maken met de prachtige behangsels van Schouman.
De afgelopen maanden zijn er regelmatig donaties
binnen gekomen maar we zijn er nog niet. Dus heeft
u nog niet uw bijdrage geleverd dan is er nog een
laatste kans om ons museum weer een stukje mooier
en cultureel waardevoller te maken. Ga hiervoor naar
www.thuisindordt.nl/direct-doneren of attendeer 

familie, vrienden of  bedrijven op deze actie voor ons
jarige museum.

Jasper Meijer

In september wordt het ook spannend voor een groep leden

die naar Frankrijk gaan om in de voetsporen te treden van

Jongkind en zijn vrienden. Het wordt vast een prachtige 

lustrumreis en we kijken uit naar de verhalen waarmee deze

leden terug komen.

En dan is er natuurlijk het spannende lustrumweekend, drie

dagen activiteiten voor een ieder. We hebben extra aandacht

voor onze oudere leden en we zullen uiteraard feesten. Want er

zijn niet veel verenigingen die 175 jaar oud zijn.

Het wordt ook heel spannend hoe het lustrumboekje er uit

komt te zien. Er wordt al maanden hard gewerkt om alle 

historie van de vereniging op een gedegen en heldere manier

op te schrijven. 

Maak er een mooie spannende herfst van.

Het wordt een spannende herfst
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VDM en Dordrechts Museum:

175 jaar kunst voor de stad

deel 4

In de beginjaren stelde
de Vereniging 
Dordrechts Museum zich
tot taak de moderne
kunst te stimuleren en
levende, vooral begin-
nende kunstenaars te
ondersteunen. Al na 
enkele jaren zwichtte het
bestuur voor de schoon-
heid van de oude
Dordtse meesters en
begon het ook te inves-
teren in werk van oude
schilders als Cuyp, Van
Strij en Schotel. Dit 
beleid vond brede 
instemming, zeker toen
de ontwikkeling van de 
moderne schilderkunst
zo’n vaart kreeg, dat 
menigeen zich niet meer
kon vinden in alle nieu-
wigheden en zich liever
liet troosten door de 
vertrouwde beeldtaal
van vroeger eeuwen. 
Onbegrip uitte zich in
uitspraken als ‘Dat kan
mijn kleine zusje ook’ en
menigeen keerde zich af
van de nieuwste ontwik-
kelingen. 

Marijke van Vliet

Tegenwoordig is het

Dordrechts Museum,

daarin voluit 

gesteund door de vereniging,

weer helemaal een Museum

voor moderne kunst met een

collectie die zes eeuwen 

omspant. Jaarlijks groeit de

verzameling verder uit, mede

dank zij de aankopen uit het

Schefferfonds en de tweejaar-

lijkse Schefferprijs. Het 

presenteert nieuwe aankopen

naast de oude schatten, roept

op tot dialoog tussen oud en

nieuw en tot met nieuwe ogen 

kijken. Dat is nooit vanzelf-

sprekend, altijd weer een 

uitdaging. We zien dan ook

met spanning uit naar de 

bekendmaking van de 

winnaar van De Scheffer 2017

in september.

Tijdens de algemene leden-

vergadering in juni 2017 gaven

de jongeren van Take Part een

inkijkje in hun ontdekkings-

reis in het museum. Het 

project Take pArt stimuleert

jongeren (14-18 jaar) om in 

samenwerking met het 

museum hun visie en hun

creativiteit in te brengen. Hun

aanwezigheid en hun enthou-

siasme sloegen ook aan bij de

leden van de vereniging, die

graag zouden zien dat deze

jongeren ook binnen de 

vereniging een rol zouden

kunnen spelen. ‘Zouden ze

geen jeugdlid kunnen 

worden? De gemiddelde leef-

tijd van de leden van de 

Vereniging mag wel wat om-

laag!’ verzuchtten sommigen.

De presentatie van de scholie-

ren zorgde in elk geval voor

geanimeerde gesprekken.

Als sluitstuk van hun betrok-

kenheid bij Take pArt organi-

seren deze jongeren een 

tentoonstelling, die door het

Museum op de website als

volgt wordt aangekondigd:

Op 5 september geven jonge-

ren van Take pARt in het 

Dordrechts Museum een

rondleiding door de door hen

bedachte tentoonstelling Take

pART was here: het huis van

kunstenares mARTa. Dit huis,

met in alle vertrekken door

henzelf gekozen kunst uit het

depot, geeft een focus op 

kijken en beleving. De exposi-

tie is het resultaat van een

uniek project waaraan 14 tot

18 jarigen afgelopen jaar 

intensief hebben gewerkt.

Een jubileum vieren is terug-

blikken. Dat hebben we in

deze vier afleveringen gedaan.

We doen het ook met het 

jubileumboek, dat we tijdens

de viering van het jubileum in

november aan de leden

mogen aanbieden. Een jubi-

leum vieren is niet nostal-

gisch zwelgen in het verleden:

we overzien hoe de weg ge-

weest is die we in 175 jaar zijn

gegaan, om vervolgens met

beide benen in het heden 

stevig door te stappen naar de

toekomst. Daar zullen nieuwe

omstandigheden en nieuwe

uitdagingen om een antwoord

vragen. Spannend! Maar als

we het al 175 jaar volgehouden

hebben, mogen we ook de

toekomst weer met vertrou-

wen tegemoet gaan.
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Johan Barthold Jongkind
(1819-1891) is een sleutelfi-
guur in de Europese schilder-

kunst van de 19de eeuw. Hij was
een belangrijke schakel in de ont-
wikkeling van de moderne schil-
derkunst en met recht een pionier
van het impressionisme. Vanuit
de Hollandse, realistische traditie
gaf Jongkind de aanzet tot het 
impressionisme in Frankrijk. Hij
werd geboren in Nederland, maar
woonde het grootste deel van zijn
leven in Frankrijk. Daar raakte hij
bevriend met kunstenaars als
Monet, Sisley, Boudin, Daubigny
en Pissarro. Het Dordrechts 
Museum wijdt vanaf 29 oktober
een imposante tentoonstelling
aan het werk van Jongkind en 
bekende bevriende kunstenaars.

Eyeopener
Jongkind schilderde naast stadsgezichten

vooral kust- en rivierlandschappen. Zijn

rake observaties van de natuur en zijn 

directe, losse manier van schilderen

waren een eyeopener voor de Franse

kunstenaars. Vanuit de Hollandse, realis-

tische traditie gaf Jongkind mede aanzet

tot het impressionisme in Frankrijk.

Monet zei dat Jongkind hem had leren

kijken: ‘Hij zorgde voor de opvoeding van

mijn oog’. Manet noemde hem ‘de vader

van het moderne landschap’. Zijn werk

was zeer geliefd bij het Franse publiek.

Leerjaren van Jongkind
Jongkind werd in 1819 geboren in Over-

ijssel, in het grensdorp Lattrop. Zijn

vader was douanier. Jongkind kreeg zijn

opleiding aan de Tekenacademie van

Den Haag. Ook ontving hij lessen van

Andreas Schelfhout, één van de meesters

van het romantische landschap. Schelf-

hout spoorde zijn leerlingen aan om stu-

dies in de vrije natuur te maken, op het

strand en in de polders. Jongkind werd

door Charles Rochussen geïntroduceerd

bij het Hof, waar hij de opdracht kreeg

om aquarellen van de valkenjacht te

maken. In 1847, bij de onthulling van het

ruiterstandbeeld van Willem de Zwijger

op het Haagse Noordeinde werd Jong-

kind voorgesteld aan de Franse kunste-

naar Eugène Isabey, die hem aanbood

zijn opleiding te vervolgen op zijn atelier

in Parijs. In 1848 vertrok Jongkind naar

Frankrijk. Het zou zijn tweede vaderland

worden. Jongkind sloot vriendschap met

Franse kunstenaars als Boudin, Claude

Monet, Courbet en de schrijver Charles

Baudelaire. Hij raakte thuis in de kringen

van de Parijse avant-garde. 

Dordrecht
Geregeld keerde Jongkind terug naar 

Nederland waar hij de havens van 

Rotterdam en Dordrecht en het 

Hollandse polderlandschap schilderde.

Vooral zijn clair de lunes, landschappen

bij maanlicht, deden het in Frankrijk uit-

stekend. Jongkind vond Dordrecht de

mooiste stad van Nederland en spoorde

andere Franse kun-

stenaars aan om

ook naar het schil-

derachtige Dor-

drecht af te 

reizen. 

Het Dordrechts

Museum presen-

teert het werk van

Jongkind samen met werk van bevriende

kunstenaars, waaronder enkele belang-

rijke impressionisten, zoals Monet, 

Sisley, Boudin, Daubigny. Thema’s in de

tentoonstelling zijn Jongkinds beginjaren

in Den Haag, de jaren aan de Normandi-

sche kust en de periode in Parijs. De

schilderijen van Jongkinds geliefde 

Jubileum tentoonstelling

Jongkind en Vrienden 
29 oktober 207 t/m medio mei 208

Jongkind & 
vrienden, 
Monet, 
Boudin, 
Daubigny en 
anderen

Johan Barthold Jongkind, 
Le Canal Saint-Martin à Paris, 875, 
particuliere collectie
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Dordrecht en omgeving zijn 

natuurlijk ook te zien.

Een kleine selectie aquarellen

toont de virtuositeit van zijn

vlugge, rake penseelstreek. Veel

van de getoonde werken zijn voor

het eerst te zien in Nederland.

Op reis met Jongkind
Speciaal voor de tentoonstelling is

er een documentaire gemaakt over

Jongkind, die laat zien waar hij

woonde en werkte, wie zijn vrien-

den waren en hoe de Franse en 

Nederlandse kunstwereld eruit zag

in zijn tijd. De film is opgenomen

in Parijs, de Normandische kust,

Den Haag en Dordrecht.

Aan de hand van een multimedia-

tour met historisch beeldmateriaal

kunt u de wereld van Jongkind 

verkennen door de ogen van 

hedendaagse kunstenaars. 

Tijdens een speciale wandelroute

bezoekt u de mooiste plekjes van

Dordrecht belicht aan de hand van

de schilderijen van Jongkind, Bou-

din en vele anderen.

Bij de tentoonstelling verschijnt

een rijk geïllustreerde catalogus

van Uitgeverij THOTH die te koop

is in de museumwinkel.

Verstild Dordrecht
Bezoek ook de tentoonstelling 

Verstild Dordrecht - Op de drem-

pel van de 20ste eeuw die een

beeld van Dordrecht geeft aan de

vooravond van de industrialisatie. 

Originele foto's uit de jaren 1860 –

1900 tonen onder andere de ver-

stilde binnenstad, maar ook het

begin van de uitbreiding, zoals de

bouw van de spoorbrug. Het is de

periode waarin vele schilders Dor-

drecht bezochten omdat er nog

niet zo veel was veranderd sinds de

tijd van Aelbert Cuyp. Dwaal door

de stad in de tijd dat Jongkind er

zijn meesterwerken maakte. 

De Scheffer
2017

Al ruim een eeuw be-
heert VDM het Schef-
ferfonds, genoemd
naar de in Dordrecht
geboren schilder Ary
Scheffer (1795-1858),
die carrière maakte in
Parijs. 

Dankzij legaten

van Scheffer en

zijn familie aan

VDM kwam niet alleen

zijn volledige ateliernala-

tenschap naar Dordrecht,

maar kon door de vereni-

ging ook een stimule-

ringsfonds worden

opgericht. Hieruit worden

kunstaankopen gedaan en

wordt elke twee jaar De

Scheffer uitgereikt, een

prijs voor jonge kunste-

naars die bestaat uit de

aankoop van een werk en

een expositie in het 

Dordrechts Museum. Zo

komen verleden en 

toekomst samen en draagt

VDM actief bij aan de

doorgaande lijn in de 

collectie. 

Op 15 juni, de sluitings-

datum van de inschrijving

voor De Scheffer 2017,

hebben 110 jonge 

kunstenaars zich aange-

meld. De selectie voor de

genomineerden vond

plaats op 5 juli door de

professionele jury 

bestaande uit: 

Gerrit Willems, conserva-

tor moderne en heden-

daagse kunst Dordrechts

museum; 

Maria Schnyder, conser-

vator museum De Pont,

Tilburg; 

en de kunstenaars 

Ton Kraayeveld en Ada

van de Vijver-Hobijn. 

Er werd geselecteerd 

middels de criteria ver-

meld in het reglement van

De Scheffer 2017.

De vijf genomineerde 

kunstenaars zijn: 

Esmee Seebregts
(1991), Nijmegen

Sidyon Cucaroo
(1982), Amsterdam

Laurens Stok
(1988), Rotterdam

Raquel van Haver
(1989), Amsterdam

Wouter Paijmans
(1991), Amsterdam

Het atelierbezoek heeft

inmiddels plaats gevon-

den op 17 en 18 augustus;

op basis hiervan wordt de

winnaar van De Scheffer

2017 geselecteerd door de

professionele jury. In sep-

tember ontvangt het be-

stuur het voorstel van de

jury en besluit wie de win-

naar is. 

De winnaar krijgt een

overzichtstentoonstelling,

welke wordt geopend op

zondag 29 oktober. Er

wordt werk aangekocht

van de winnaar voor de

collectie van het 

Dordrechts Museum.

VDM leden worden be-

trokken bij de aankoop

van werk van de win-

nende kunstenaar. Let u

op mededelingen hierover

elders in dit blad en op

onze website als u hierbij

betrokken wilt worden.

Ook start gelijktijdig een

overzichtstentoonstelling

van eerdere De Scheffer

winnaars: Elspeth Diede-

rix (2005), Charlotte

Dumas (2008), Kim van

Norren (2011), Frank 

Ammerlaan (2013) en

Joost Krijnen (2015).
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Esmee Seebregts, Shades of Green, 206, eitempera op paneel, 50 x 200 cm

Laurens Stok 20 x50, oilpaint on canvas, 206

Wouter Paijmans, Foil framed, 207. 200x90x5. 
polyester, fibreglass, resin, pigment, charcoal, ink, enamel,
on canvas.

RaQuel van Haver, untitled

Sidyon Cucaroo, Ceyx and Alcyone
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Van het bestuur

Bericht van de 
secretaris
Loes Arlman-Rosier

Tussen 1 januari en 24 juli
hebben we 28 nieuwe leden
mogen begroeten. Het zijn de
dames en heren 
M.E. (Tineke) Voorbij-van der
Kooij, 
D. (Debbie) Rodermond-
Kamstra, 
C.J.M. (Caroline) Suykerbuyk
& N.H. (Nico) Rövekamp,
A.A.M. (Annemarie) Klijn-
smit, 
E.J. (Lies) Boonstoppel-Bos,
Barend & Madeleine 
Hylkema, 
J.M.(Annemarie) Kooijman, 
B. (Boukje) Meijers,  
E. (Ellen) & T.F. (Floris) Klink, 
G.M. (Gemma) Stadhouders-
de Graauw, 
B. (Bregje) Coenraad-Rohof, 
J.E. (Joke) van der Ouderaa,
E.N.M. (Eline) & 
F. (Floor) den Hartog-Schuur-
man, 
C.J. (Cily) Dekker-van Gaas-
beek, 
M.J. (Marianne) van der
Kamp, 
A. (Annemieke) de Graag,
J.C.M. de Mol, 
W. (Wilhelmina) Meijer,
M.M.H. Gosselink-van Putte,
J. (Jeannette) van der Vlies,
N.C. (Nelleke) Smits, 
S.M. de Kort, 
H.J.B. (Henk) van Wel, 
C.D. (Chris) den Hartog, 
W.C.M. (Willibrord) Weijmar
Schultz en 
G.J.S. Vriezendorp. 
Allemaal nogmaals hartelijk
welkom en tot spoedig ziens
in de Dordtse musea of bij
een van onze activiteiten!

Terugblik Algemene 
Ledenvergadering 
14 juni 2017
De Algemene Ledenvergade-
ring werd dit jaar volgens de
presentielijst bijgewoond
door 48 leden en 10 partners.
Er waren geen aanmerkingen
op het verslag van de vorige
ALV of op de jaarverslagen
van secretaris en penning-
meester. Henk Klok trad af als
lid van de Kascommissie; in
zijn plaats werd Jacky Bos 
benoemd. Zij en Willem 
Swijnenburg vormen de 
Kascommissie voor volgend
jaar. Het bestuur kondigde
aan volgend jaar met één jaar-
verslag te zullen komen,
waarin verslag wordt gedaan
van de activiteiten en het 
(financiële) beleid over het 
afgelopen kalenderjaar.    
Na een toelichting op de 
lustrumactiviteiten, de 
bijdrage van Peter Schoon en
de rondvraag volgde  een 
verrassende en inspirerende
presentatie van TakepArt, het
talentontwikkelingspro-
gramma van het Dordrechts
Museum voor jongeren tus-
sen 14 en 18 jaar. Zij volgen
een jaar lang een masterclass
waarbij ze op zoek gaan naar
hun eigen talent. Jongeren
willen niet alleen kijken naar
kunst, maar ook voelen, bele-
ven en doen. Het programma
is gestart in 2014. De jongeren
organiseerden in 2015 de ten-
toonstelling ‘Het huis van
mARTa’, in 2016 gevolgd door
‘Klikken met kunst’. Voor het
derde seizoen is al een plan
gemaakt met als thema ‘mode
+ identiteit’. 
Na afloop werd er in de tuin
onder het genot van een
drankje nog even nagepraat. 

Legaat mevrouw 
N.G. de Groot
Een tijdje geleden is mevrouw
N.G. de Groot overleden. Zij
was vele jaren lid van onze
vereniging. In haar testament
heeft zij ons bedacht met een
legaat van € 2.000,–. Het 
bestuur is blij verrast met dit
royale gebaar, waaruit blijkt
dat zij VDM zo’n warm hart
heeft toegedragen. In overleg
met het Dordrechts Museum
zoeken wij een goede bestem-
ming voor dit legaat. Wij hou-
den de familie op de hoogte
hoe wij dit bedrag zullen 
aanwenden.

Wijziging postadres
VDM
Ook uw vereniging ontvangt
steeds minder papieren post.
Daarom hebben we het abon-
nement op de aloude postbus
met ingang van 1 november
a.s. opgezegd. Vanaf die
datum is ons postadres:

Vereniging 
Dordrechts Museum
p/a Museumstraat 32
3311 XP Dordrecht

Bericht van de 
penningmeester
John Reijnders

Financieel verslag VDM,
Schefferfonds en Legaat
Scheffer eerste half jaar 2017
Het financieel jaarverslag 2016
van VDM, Schefferfonds en
Legaat Scheffer is op 28 april
2016 akkoord bevonden door
de kascommissie bestaande
uit de heren H.J. Klok en 
W. Swijnenburg en is ook
door de ledenvergadering 
gefiatteerd.
Inmiddels zijn we weer een
half jaar verder en zijn de
dames en heren van de 
lustrumcommissie druk bezig
met de voorbereidingen voor
het 175-jarigbestaan van
VDM. Hiervoor zullen 
budgettaire kaders worden 
gehanteerd zoals met het 
bestuur is overeengekomen.
Door middel van het huidige
financiële beleid, de beleggin-
gen en de ondersteuning van
enige sponsoren hopen we dit 
jubileum op een ‘VDM-waar-
dige’ wijze financieel te 
ondersteunen. Ik wil toch niet
nalaten erop te wijzen, dat
een extra financiële donatie
altijd welkom is en dat 
sponsoring een groot aan-
dachtspunt zal blijven. Als
vereniging willen we heel 
actief blijven met lezingen, 
excursies en activiteiten, maar
ook trachten een jonger 
publiek te laten kennismaken
met de hedendaagse kunst.
Zoals u weet zijn de kosten
voor een lidmaatschap van 
€ 45 geldig voor twee perso-
nen en toegang gevend tot het
Dordrechts Museum, het
Huis van Gijn, het Hof van
Nederland en soms ook een
uitnodiging voor de opening
van een tentoonstelling.
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Voor De Scheffer hebben
we in het jubileumjaar
een groter bedrag gere-
serveerd om een 
hedendaags kunstwerk
aan te kopen van een
beeldend kunstenaar,
passend binnen de 
collectie van het 
Dordrechts Museum.

Wij zijn zeer ingenomen
met een legaat van 
wijlen mevrouw N.G. de
Groot, dat zij aan de 
vereniging heeft nagela-
ten, waarvoor onze extra
dank

Oproep voor
steun bij de
financiële 
administratie
Bent u handig met het
programma Excel? De 
financiële administratie
kan wel enige steun 
gebruiken. U werkt dan
samen met Jos Faaij om
de ledenadministratie bij
te houden.
U kunt zich aanmelden
via e-mail info@vereni-
gingdordrechtsmu-
seum.nl of telefoon: 
078 614 77 18/ 
06 402 452 14

Onthulling bordje 
Jan Eijkelboomsteegje 
en feestelijk programma 

De Dordtse dichter Jan Eijkelboom (1926-

2008) krijgt een eigen straatnaam; het Jan

Eijkelboomsteegje. Na de officiële onthul-

ling op 8 september kan iedereen door dit

steegje wandelen dat ligt tussen de 

Museumstraat en de Vest. Om dit te vieren

én om een hommage te brengen aan deze

magistrale dichter staat een programmaon-

derdeel van de Dordtse Cultuurnacht in het

teken van Jan Eijkelboom. 

Het Jan Eijkelboomsteegje is een initiatief

van de PvdA Dordrecht en het Dordrechts

Museum. Jan Eijkelboom (Slikkerveer, 

1 maart 1926 – Dordrecht, 27 februari 2008)

was ereburger en stadsdichter voor het

leven van Dordrecht. Het Dordrechts 

Museum heeft hij altijd een warm hart toe-

gedragen. Zo schreef hij prachtige gedich-

ten voor het museum, deed schenkingen

en stelde hij in 2006 ter ere van zijn 80ste

verjaardag een tentoonstelling samen met

werken uit de collectie. 

De mooiste gedichten van Jan Eijkel-
boom tijdens Dordtse Cultuurnacht
Tijdens de Dordtse cultuurnacht op vrijdag

8 september is er vanaf 22.00 uur een speci-

aal programma rond de dichter. Het Jan 

Eijkelboomsteegje is die avond sfeervol uit-

gelicht, er staan banken en stoelen en er

zijn doorlopend geluidsfragmenten te

horen met gedichten van en door Jan 

Eijkelboom. Ook binnen in het museum

wordt er een speciale activiteit rond Jan 

Eijkelboom georganiseerd. Bij het ter perse

gaan van dit Herfstbericht was het exacte

programma nog niet bekend maar er zijn

uiteraard prachtige gedichten te beluiste-

ren. Meer informatie is te vinden op de

website van het Dordrechts Museum.

Ja
n

 E
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je‘Je kunt me altijd wakker
maken voor een bridgedrive’:
grijp uw kans!

De bridgedrive wordt georganiseerd door

de stichting ‘Thuis in Dordt’ en bridgeclub

Ter Merwe ten behoeve de inzamelingsac-

tie ‘Houd De Herder Bij De Schapenkoppen’.

Deze vindt plaats in de Schoumanzaal van

het Dordrechts Museum, tussen en ten 

behoeve van de kamerschilderingen van

Aert Schouman waar het allemaal om 

begonnen is. In de pauze is er een korte 

uitleg over de schilderingen. 

Het programma start om 12.00, eindigt om

17.00 en is open voor zowel beginners als

gevorderden, bridgeparen (€ 25,-), maar

ook voor individuele inschrijvingen (€17,-).

De stichting ‘Thuis in Dordt’ heeft een ANBI

status dus alle bijdragen zijn fiscaal aftrek-

baar. Nadere informatie over het pro-

gramma vindt u op onze website. 

Aanmelden: Vanaf nu tot uiterlijk 

15 september bij Gerda Broekman van

bridgeclub Ter Merwe e-mail: 

broswer@planet.nl. 

Vanaf 1 september telefonisch aanmelden:

078-612 87 67. 

Uw inschrijving is definitief na ontvangst

van uw betaling op rekening:

NL 28 RABO 0316 3206 25 t.n.v. de stichting

Thuis in Dordt o.v.v. bridgedrive

Sponsoren: De zaal en de aankleding wor-

den beschikbaar gesteld door Art & Dining,

de tafels door Partytentverhuur 

Drechtsteden, en de organisatie geschiedt

door bridgeclub Ter Merwe.

Let op

inschrijven loopt niet via VDM!
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Frankrijk reis: Jongkind & vrienden
Donderdag  juli .00

Over enkele weken gaat een flink aantal VDM'ers in het voet-
spoor van Jongkind en zijn vrienden naar Frankrijk om te 
genieten van kunst, cultuur, geschiedenis, het landschap en de
steden, een hapje en een drankje. De hele reis staat in de start-
blokken, de afspraken zijn vastgelegd, het programmaboekje is
klaar. De wielen van de bus kunnen gaan rollen. De werkgroep
lustrumreis organiseerde in maart van dit jaar een informatie-
avond voor de reisdeelnemers. 
Op 22 augustus volgde een voor alle VDM-leden toegankelijke
lezing over Jongkind, die werd gegeven door ons erelid, oud-
directeur én Jongkind deskundige Drs. Jup de Groot. Deze 
lezing werd druk bezocht en vormde een prachtige voorberei-
ding op de jubileumtentoonstelling rond Jongkind in het 
najaar. 
De reisdeelnemers ontvingen bovendien op 22 augustus een
boekje met verhalen over Jongkind en zijn vrienden en de 
steden en musea die bezocht gaan worden en er werden nog
enkele bijzonderheden verteld. Zo vindt bij voorbeeld de 
Fondation Custodia in Parijs het een eer dat een groep leden
van een zo oude museale vereniging als VDM bij haar op 
bezoek komt, hetgeen in de geschiedenis van dit beroemde 
instituut nog niet vaak voorkwam. In het statige achttiende-
eeuwse Hôtel Turgot waarin de Fondation is gevestigd, huist
onder haar wakend oog de Collectie Frits Lugt, waarover het
een en ander verteld zal worden. Voor de deelnemers is het 
bijzonder om in de tuin een toost uit te kunnen uitbrengen op
de relatie tussen de jarige vereniging en dit instituut. Bent u in
Parijs, ga dan eens op eigen gelegenheid kijken.
Deze reis is een van de activiteiten in het kader van de lustrum-
viering.  U weet het: er zijn en komen er nog veel meer!

De werkgroep lustrumreis VDM heeft genoten van de 
voorbereiding van deze reis in het kader van de lustrumviering
en is blij met het resultaat ervan!

Johan Barthold Jongkind, 86, 
Gezicht op de haven van Honfleur.

Werkgroep VDM75  Frankrijkreis V.l.n.r: Jos Faaij, Lia van de Kerkhof,
Geesken Bloemendal - ter Horst, Reinder Eggens

Werkgroep VDM75 Jubileumwandeling V.l.n.r: Joes van Lenten, 
Kitty van Hoorn, Trudy Verbiest, Annemarie van Hulst

Jubileum wandeling
UW LAATSTE KANS 6 september 207

Deze zomer zijn er wandelingen georga-
niseerd ter ere van het 175-jarig bestaan
van de Vereniging Dordrechts Museum.
Op 16 september vindt alweer de laatste
wandeling plaats.

Gebruik deze laatste kans en schrijf u in
via de VDM website. De wandeling leidt
langs historische plekken in het centrum
van Dordrecht die betrekking hebben op
beoefenaars van de schilderkunst die in
Dordrecht geboren zijn en/of er gewerkt
hebben.

Te denken valt aan Schalcken, Schou-
man, Scheffer, Cuyp en vele anderen.
Gidsen van het Gilde verzorgen de wan-
deling. De prijs van deelname bedraagt 
€ 5,–, waarvan € 2,50 ten goede komt aan
de actie ‘Houd de herder bij de Schapen-
koppen’.

Het Gilde heeft inmiddels € 1000,- 
gedoneerd aan de Stichting Thuis in
Dordt.

Deze inzamelingsactie is gestart  om de
zeven doeken van Aert Schouman met
als titel Il Pastor Fido, die momenteel te
zien zijn in het museum, ook daadwer-
kelijk voor Dordrecht te behouden. 
Aarzel niet en meld u alsnog via de web-
site aan voor deze wandeling.
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Werkgroep Feestweekend
V.l.n.r: Ellen Nederlof, Nelleke Smits, 
Loes Arlman-Rosier, 
Annemarie Coster-van den Broek, 
Geeske ten Kate, Geesken Bloemendal-
ter Horst

Werkgroep Jubileumboek
V.l.n.r: Marijke van Vliet, Theun Okkerse en 
Geesken Bloemendal-ter Horst 

Jubileumboek- 
Lang zal ze leven

Op dit moment begint het werk aan het
jubileumboek zijn voltooiing te naderen.
Onder de titel Lang zal ze leven komt het
in november uit. Oud-voorzitter 
Geesken Bloemendal en lid van de 
pr-commissie Marijke van Vliet vatten
met veel illustraties het verhaal van de
ontwikkeling van de vereniging en het
museum samen vanaf de oprichting in
1842 tot en met 2017. Zelfs de nieuwe
Schefferwinnaar zal nog aandacht 
krijgen. Andere betrokkenen vanuit de
vereniging, het museum en de stad
(voorzitter Jasper Meijer, directeur Peter
Schoon, wethouder Piet Sleeking) geven
hun visie op het samenspel tussen de
drie ten behoeve van de kunst samen-
werkende partijen. De conservatoren
Sander Paarlberg en Gerrit Willems
laten vanuit hun expertise hun licht
schijnen op de groei van de verzameling.
Theun Okkerse, grafisch vormgever en
lid van onze vereniging zorgt weer voor
een mooie lay-out. Kortom: het wordt
een boek dat met trots de samenwerking
tussen de vereniging, het museum en de
stad in het zonnetje zet. De titel Lang zal
ze leven geeft het feestelijke karakter
weer en wijst naar de toekomst: we zijn
nog lang niet klaar. Tijdens het feest-
weekend in november zal het boek aan
alle leden van de vereniging gratis ter
beschikking worden gesteld. Verder 
zullen we het boek ruim onder de aan-
dacht brengen en het inzetten voor 
ledenwerving. Wie zou nu geen lid wil-
len worden van zo’n mooie vereniging?

VDM 175 jaar -
feestweekend

Het feestweekend 2,25 en 26 november
207

Het is feest en dat vieren wij met elkaar !
Er wordt hard gewerkt om het lustrum-
jaar 2017 een feestelijk en memorabel
jaar te laten zijn. Graag zetten wij alle 
activiteiten voor 24, 25 en 26 november
2017 op een rij.

Vrijdagmorgen 24 november staat
het programma in het teken van onze
leden die al meer dan 35 jaar lid zijn. Zij
hebben hiervoor een persoonlijke uitno-
diging ontvangen en al veel leden heb-
ben hun belangstelling geuit! Na de
ontvangst met koffie en gebak zijn er 
bijzondere rondleidingen; we gaan naar
de vaste collectie en met onze rondlei-
ders ontmoet u acteurs van Inter 
Amicos. De spelers gaan iets speciaals
doen bij de door hen gekozen kunstwer-
ken. De bijeenkomst wordt afgesloten
met een lunch. De officiële uitnodiging
wordt begin oktober per post verzonden
en dan leest hoe u zich definitief kunt
aanmelden. Deelname is gratis, u kunt
dieetwensen kenbaar maken en ook is
eventuele assistentie bij vervoer moge-
lijk.
Vrijdagmiddag 24 november. Het be-
stuur van VDM nodigt (externe) relaties
uit voor een receptie. Mevrouw Fusien
(F.M.) Bijl de Vroe-Verloop, directeur van
de Vereniging Rembrandt, staat stil bij
het belang van oude museale verenigin-
gen en de verbondenheid met haar 
museum. 
Zaterdagavond 25 november is
het feest! In de verschillende zalen van
Art & Dining en het Dordrechts 
Museum bruist het van de feestactivitei-
ten. Een drankje, een walking dinner en
dit alles opgeluisterd met diverse perfor-
mances en optredens. Leden zijn wel-
kom met partners en de kosten bedragen
slechts € 17,50 per persoon. 

Zodra u de officiële uitnodiging ontvan-
gen heeft, kunt u zich aanmelden. Er is
plaats voor 300 personen. De datum van
betaling is bepalend voor deelname. Bij
overtekening wordt met een wachtlijst
gewerkt.
Zaterdag 25 november en zondag
26 november zijn er tussen 11.00 en
13.00 uur bijzondere rondleidingen
waaraan Dordtse culturele instellingen
een inspirerende bijdrage leveren. 
Elk half uur vertrekt een groep leden en
bezoekt onder begeleiding de vaste 
collectie in de nieuwe opstelling. Verras-
singen maken schilderijen bijzonder. 
De Alliance Française heeft een gedich-
tenwedstrijd uitgeschreven. Twee 
winnaars dragen hun gedicht voor bij
een geselecteerd kunstwerk en ook de 
Orchest Vereeniging Dordrecht zal van
zich laten horen. Het belooft een bijzon-
dere ontmoeting te worden waarbij ook
uw introducees -en hopelijk nieuwe
leden- van harte welkom zijn. Neem 
bijvoorbeeld uw (klein)kinderen mee!
Voor deze rondleidingen wordt een
kleine bijdrage gevraagd. 
Met uw VDM lidmaatschap heeft u met
twee personen gratis toegang tot alle
feestlocaties. Als u ook een Museum-
kaart heeft, breng deze dan ook mee. 
Tijdens alle activiteiten kunt u het 
lustrumboek afhalen.

Ieder VDM-lid ontvangt begin 
oktober per post de officiële 
uitnodiging, waarin alle 
mogelijkheden duidelijk staan
vermeld. 
Reageer snel om verzekerd te zijn
van deelname aan dit bijzondere
weekend. Uw deelname is 
gekoppeld aan de ontvangst van
uw betaling!  Tevens treft u een
bon aan waarmee u het jubileum-
boek Lang zal ze leven gratis kunt
afhalen.

Heeft u nog vragen over het jubileum-
weekend, mail dan even naar de werk-
groep:
feestweekend@verenigingdordrechts-
museum.nl
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Mysterious Masterpiece: Torrentius
Vrijdag 6 oktober 5.00 uur

Documentaire in The Movies, Dordrecht
Regie Maarten de Kroon i.s.m. Jeanne van der Horst

Van het oeuvre van schilder Johannes Torrentius (1589-1644)  is
slechts één schilderij bewaard gebleven. 
Emblematisch stilleven met kan, glas,
kruik en breidel (en bladmuziek)
uit 1614. 
Het hangt in het Rijksmu-
seum hoog aan de muur
en men loopt er makke-
lijk aan voorbij. Maar-
ten de Kroon viel het
wél op. Hij maakte er
deze documentaire
over. 
Vrijdenker, dandy avant
la lettre, verstokt hoeren-
loper en vervaardiger van
pornografische prenten: 
Torrentius was een “kleurrijke 
figuur”. Een tikkeltje té kleurrijk voor het verdeelde en calvi-
nistische Holland. Torrentius werd beschuldigd van lidmaat-
schap van de Rozenkruisers (nooit bewezen), gemarteld en ter
dood veroordeeld, waarna hij werd gered door niemand min-
der dan Koning Charles I van Engeland, die een bewonderaar
van zijn werk was. Torrentius en zijn schilderijen raakten in de
vergetelheid tot er een paneel begin 20ste eeuw opdook in 
Enschede, in een rommelwinkel, als deksel van een rozijnen-
vat.
Het paneel is een raadsel op vele fronten. Niet alleen de voor-
stelling zelf, de oproep tot matiging (water bij de wijn, etc.), wat
eigenlijk botst met de levenswandel van de schilder. Ook de
totstandkoming, het werken met een camera obscura en het
geëxperimenteer met atypische bindmiddelen(pectine), het
blijft een groot mysterie.
Het is een fijne film, slim gecomponeerd, ontspannen verteld

en met een aansprekende cast van welbespraakte en goed inge-
voerde talking heads; schrijver Nelleke Noordervliet, wijlen
conservator van het Metropolitan Museum Walter Liedtke,
Rijksmuseums eigen Pieter Roelofs. De Volkskrant besprak de
documentaire en bekroonde hem met 4 **** . Na het zien ervan
wil je het doek zelf gaan bekijken!
Voorafgaand aan de documentaire zal de regisseur een inlei-

ding houden en na afloop is er gelegenheid tot het stellen van
vragen. Daarna kunt u onder het genot van een uitgebreide
borrel napraten over deze boeiende film

Najaarsexcursie
Vrijdag 22 september

In het Zomerbericht en op de site hebt u
al uitgebreid informatie over onze 
najaarsexcursie kunnen lezen. We gaan
naar België, naar Zemzeke, een plaatsje
waarvan u ongetwijfeld nooit gehoord
hebt. Wij hadden dit ook niet.
Maar geprikkeld door onze eigen
nieuwsgierigheid en aangespoord door
een artikel van Joyce Roodnat in de NRC
over de Verbeke Foundation, besloten
we daar toch een kijkje te nemen met als
resultaat dat we de Foundation als doel
van onze excursie gekozen hebben.
In dat Zemzeke bevindt zich deze Foun-
dation, een (alweer) particulier initiatief
van een kunstliefhebber, die op zijn
oude bedrijfsterrein kunst verzamelde.
Maar liefst 12 hectaren binnen- en bui-
tenruimte zijn gevuld met kunst van zeer
uiteenlopende aard. Buiten komt u
kunstobjecten tegen die haast achteloos
geplaatst lijken. Binnen zijn wisselende
tentoonstellingen, maar vindt u ook een
gigantische verzameling collages en 
assemblages. De verzameling is een van
de grootste privé-initiatieven in Europa
op het gebied van de moderne kunst.
Voldoende reden om u uit te dagen met
ons mee te gaan. Voor deze trip zijn nog
een paar plaatsen beschikbaar. Aarzel
dus niet en meld u aan op de bekende
manier via de website onder vermelding
van uw lidnummer en de activiteit 
Verbeke. 



 |   VDM Herfstbericht 207

Keuze aankoop kunstwerk winnaar 
van De Scheffer 2017
Vrijdag 7 november 5.00 - 7.00 uur 

In het auditorium van het Dordrechts Museum
wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij VDM
leden betrokken worden bij  de keuze voor de 
aankoop van kunstwerk van de winnaar van De
Scheffer 2017. Deze keuze  zal in het lustrumweek-
end bekend worden gemaakt.
Op het moment van dit schrijven bezoekt de jury de ateliers
van de vijf genomineerden voor de Scheffer en maakt 
hieruit een keuze. De Schefferwinnaar krijgt, zoals bekend, een
tentoonstelling in het Dordrechts Museum. Deze wordt 
geopend op 29 oktober.
Uit het tentoongestelde wordt werk gekozen dat door de 
vereniging aangekocht wordt. Uitgangspunt bij die keuze is de
doorgaande lijn van de collectie van het Dordrechts Museum.
In het lustrumjaar willen wij leden van de vereniging hierbij
betrekken.
Conservator Gerrit Willems start met een interview met de
winnende kunstenaar. Na het interview bezoek in kleinere
groepen aan een afdeling van het museum en De Scheffer 
tentoonstelling. Zij worden daarin begeleid door de Dordtse
juryleden Gerrit Willems, Ada van de Vijver of Ton Kraayeveld. 
Terug in het auditorium verwoordt en motiveert een vertegen-
woordiger van een groep welk schilderij in hun ogen het beste
past in de collectie van DM, dan wel aangekocht dient te 
worden. Met de aanwezigen wordt een collectief gesprek 
gevoerd over kunst. Een keuze maken is een complex proces,
waarbij het gaat om engagement en commitment met de 
hedendaagse kunst.
De middag wordt afgesloten met een gezamenlijk drankje.
Hebt u interesse om hierbij aanwezig te zijn, meld u zich dan
aan via de website. Maximaal 45 personen.

Lezing Art Nouveau
Woensdag 8 oktober 20.00 uur

In samenwerking met de Vereniging Oud Dordrecht
geeft Olga Harmsen in de zaal van het Dordrechts
Museum een lezing over Art Nouveau.
Art Nouveau, Art Deco, Jugendstil… deze kunststromingen
worden aan de lopende band met elkaar verward. De ene stijl
is hoekig. De andere sierlijk, met dames in wapperende jurken
en vooral veel bloemen. Toch? 
Maar ís dat eigenlijk wel zo? Hoe zat het ook alweer? 
Tijdens deze lezing over Art Nouveau zal Olga Harmsen (eigen-
aar van projectbureau Maison l’Art Nouveau) u precies uitleg-
gen hoe het zit. Zij zal u meenemen naar de 19de eeuw en
uitleggen wat ertoe heeft geleid dat de Art Nouveau zo sensati-
oneel tot bloei kwam en waarom de stroming binnen twintig
jaar ook weer net zo snel verdween. 
We gaan natuurlijk bekijken wat de Art Nouveau-kunstenaars
op creatief gebied heeft geïnspireerd. Maar we zullen ook
zeker kijken naar de technische ontwikkelingen en de verande-
ringen in de maatschappij die deze verrukkelijke kunststro-
ming hebben beïnvloed. Daarnaast gaan we leren hoe we Art
Nouveau kunnen herkennen in bijvoorbeeld de architectuur.
En wat de verschillen tussen de stromingen in de verschillende
landen zijn.
We sluiten de avond af met een ‘virtueel’ rondje langs de
Dordtse Art Nouveau. Dan kunt u meteen controleren of u de
tijdens deze lezing opgedane kennis in praktijk kunt brengen
en de karakteristieken van de (Nederlandse) Art Nouveau al
kunt herkennen. 
Kortom: Laat u verleiden door de sierlijke zweepslagen of juist
door de sobere geometrische vormen van de Art Nouveau. 
Tijdens deze lezing reizen we kriskras door Europa, van Barce-
lona naar Riga, en van Glasgow naar Wenen, met uitstapjes
naar Zuid-America, Afrika en China. 
Het belooft een fascinerende reis langs betoverend mooie
kunst te worden… 
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Inschrijven Activiteiten
VDM

Vrijdag 22 september 
Najaarsexcursie Verbeke
Aanvang 9.00 uur stipt
Deelname € 52,50. Aanmelden via de
website onder vermelding van uw lid-
nummer en ‘Excursie Verbeke.’  
Vrijdag 6 oktober Mysterious Master-
piece: Torrentius Documentaire in Bios-
coop The Movies, Nieuwstraat 62, 
XR Dordrecht. 
Aanvang 5 uur.  Deelname € 5,- : Entree,
2 consumpties p.p. & hapjes
Aanmelden via de website onder vermel-
ding van uw lidnummer en ‘Torrentius’

Woensdag 18 oktober 
Lezing Art Nouveau
Aanvang 20.00 uurzaal Dordrechts Mu-
seum. 
Deelname € 6, inclusief drankje na afloop
Aanmelden via de website onder vermel-
ding van uw lidnummer en ‘Art Nouveau’
Deelnemers: maximaal 90 

Vrijdag 17 november
Keuze aankoop kunstwerk win-
naar van De Scheffer 2017
Aanvang 5.00. Deelname € ,- Aanmel-
den via de website onder vermelding van
uw lidnummer en ‘keuze kunstwerk’. 
Deelnemers maximaal 5. 

Inschrijven Activiteiten
VDM 175
16 september 2017 Jubileumwande-
ling voor VDM en niet VDM leden; Deel-
name € 5,– inclusief donatie voor het
cadeau 
Aanmelden via de website o.v.v. jubileum
wandeling, de datum en aantal personen.

(2-2 sept 207 Frankrijkreis volgeboekt.)

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 verjaar-
dagsfeest. Alle VDM leden: walking dinner
en feesten.
Zondag 26 november kunst in ons
Dordrechts Museum
Ieder  VDM-lid ontvangt begin oktober
per post de officiële uitnodiging, waarin
alle mogelijkheden duidelijk staan ver-
meld.
U wordt nader geïnformeerd regelmatig

op de website en Facebook 
Inschrijven Activiteit VDM
www.verenigingdordrechtsmuseum.nl/
activiteiten

Uw aanmelding wordt definitief
als u uw bijdrage heeft overge-
maakt op NL16INGB0003395896
t.n.v. Vereniging Dordrechts 
Museum
Vermelding: naam van de activi-
teit, en uw lidnummer 

Op de VDM pas staat uw 
lidnummer, en of het om een 
enkele dan wel een duo-pas is.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dordrechts Museum
Activiteiten/exposities
www.dordrechtsmuseum.nl

Activiteiten
Dordtse Cultuurnacht 
8 sept: 22.00-0.00
Open Monumentendag 
9, 0 september
Klikken met kunst-tour door 
Take pART: Rondleidingen
t/m 7 september
Museum Jeugd Universiteit 
7 sept, 5 okt, 2 nov, 0 dec
Avontuur in de Biesbosch: Evene-
ment  t/m 7 september 
Familietour: t/m 7 september 207
Verhaal op Zaal: 2 september: ‘Spie-
gel voor het heden’ 
Rondleiding Collectie Tour: 
 sept,  dec
Huis van Gijn: Huis Tour Rondlei-
ding,  okt,  dec 
Regionaal archief: Zoeken in het
archief voor dummies:
7 sept, 5 okt, 2 nov, 7 dec
Rondleiding nacht van de ge-
schiedenis: 2 okt

Exposities
Aert Schouman, Koninklijk 
Paradijs en de verbeelding van de
natuur: t/m 7 sept 
John van ’t Slot t/m  oktober
Spiegel voor het heden: historisch
Dordts museum uit 1894 herleeft
 jun t/m  okt 
Jongkind en Vrienden 
29 oktober 207 t/m medio mei 208
De Scheffer 2017 
29 oktober t/m 5 februari 208

Met dank aan:

Opmaak Theun Ok kerse


