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Winterbericht 2017 

Honderdvijfenzeventig jaar is

oud voor een vereniging, de

oudste museale vereniging

van Nederland. Het was 1842, 175

jaar geleden dat een aantal heren in

Dordrecht het plan oppakte om een

vereniging te starten met als doel:

De bloei der beeldende kunst. Dit

deden ze door een verzameling te

starten en deze tentoon te stellen.

De kunst voor onze vereniging is de

betrokkenheid en belangstelling

voor deze verzameling te houden en

ervoor te zorgen dat dit in de toe-

komst zo blijft.

Dit lustrum heeft bewezen dat onze

vereniging springlevend is. We vier-

den al dansend en springend het

lustrumweekend samen met bijna

6oo deelnemers. We hebben tijdens

de verschillende activiteiten enthou-

siast en bevlogen bewezen dat we

ondertussen ook een vereniging zijn

van verbinden. Met elkaar, met de

stad en met andere verenigingen.

Zo is het ons gelukt om samen met

de bedrijfsvrienden en een aantal

fondsen de behangsels van 

Schouman voor Dordrecht te 

behouden. Een geweldige prestatie

waar we u allen mede namens het

Dordrechts museum van harte voor

willen bedanken. 

Eind oktober is naast Jongkind ook

de Scheffer tentoonstelling ge-

opend waar niet alleen werk van de

winnaar van dit jaar hangt maar ook

van de laatste 5 winnaars. Een echte

lustrum tentoonstelling!

We kijken tevreden terug op een

mooi lustrum jaar wat door de grote

betrokkenheid energie geeft om vol

door te gaan. Veel dank gaat uit naar

de commissie feestweekend: hun 

inspanningen zijn beloond met een

zeer geslaagd feestweekend, dank

aan de commissie lustrumreis voor

een zeer geslaagde reis, dank aan de

commissie jubileumwandelingen en

aan de auteurs van het lustrumboek.

De activiteiten voor het nieuwe jaar

staan al weer gepland.

Dus genoeg te doen en mocht u de

komende dagen Sinterklaas of de

Kerstman nog willen helpen, geef

een VDM lidmaatschap cadeau! 

We wensen u prettige feestdagen,

Jasper Meijer

VDM 175 jaar oud, 
maar zeer vitaal!

Foto Joes van Lenten
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Ledenpassen voor 2018
Zoals ieder jaar vraagt de pen-
ningmeester u ook nu weer uw
contributie voor 2018 over te
maken. Zo spoedig mogelijk
nadat deze binnen is, worden
de nieuwe pasjes verzonden. 
Op de pas staat uw lidnummer
en of het om een enkele dan
wel een duo-pas gaat. Wilt u,
als u een betaling doet of zich
opgeeft voor een activiteit, het
lidnummer steeds vermelden?
Uw huidige pasje blijft geldig
tot 1 februari 2017. 

Opzegging lidmaatschap
Mocht u – wat wij niet hopen –
overwegen uw lidmaatschap op
te zeggen, denkt u er dan aan
dat dit op grond van de statuten
vóór 31 december moet gebeu-
ren? 

E-mailadressen 
Er zijn nog zo’n 200 leden van
wie wij geen e-mailadres heb-
ben. Omdat in de communica-
tie het e-mailverkeer een steeds
belangrijker plaats inneemt, is
het van belang dat wij ook dit
adres van u hebben. En vergeet
u ook bij wijziging van uw e-
mailadres niet ook uw secreta-
ris te informeren
(loes@verenigingdordrechts-
museum.nl)? Daarmee voor-
komt u dat u belangrijke
informatie mist. 

Nieuw postadres VDM
Ook bij uw vereniging neemt
het e-mailverkeer steeds meer
de plaats in van de papieren
brief. In het Herfstbericht 
informeerden wij u al dat wij
daarom het abonnement op
onze postbus hebben opgezegd,
en dat m.i.v. 1 november jl. ons
postadres is:
Vereniging Dordrechts 
Museum
p/a Museumstraat 32
3311 XP Dordrecht

Welkom nieuwe leden
Tussen 24 juli en eind oktober
hebben we er weer een flink
aantal nieuwe leden bij gekre-
gen: de dames C.M.C. (Rineke)
Koek, H.K. (Karin) van Goor,
M.E. (Marilies) Speleers, 
de heren J. (Johannes) Schot-
man en H. Struijk, 
mevrouw J. (Jenny) van Achte-
ren, de heer B. van der Schaar,
mevrouw E. (Evelijn) in ’t Veld,
de heren Th. A. (Theo) Koppe-
laars en A.A. (Ad) van der Vliet,
de dames A. (Annelies) Olmer-
Vink en E. (Erica) de Winter, 
de heer J.A. (Hans) van 
Bodegom, mevrouw M.P.Ph. M. 
(Mafalda) Weerts en de 
heren L.J. (Louis) Busink en 
A.J. (Arjen) de Bruin. 
Allemaal nogmaals hartelijk
welkom en tot spoedig ziens bij
een van onze activiteiten of in
de musea! 

Foutje
In het Herfstbericht stond bij
de nieuwe leden de heer G.J.S.
Vriezendorp vermeld. De aan-
melding berustte echter op een
misverstand en de naam was
verkeerd gespeld. De heer
G.J.S. Vriesendorp is al sinds
jaar en dag lid van VDM. 
Excuses!

Bericht van de secretaris Terugblik op de 

De jubileumwandelingen

In het kader van het 175-jarig bestaan van
de VDM kunnen we terugzien op een
succesvolle reeks jubileumwandelingen.
Tijdens deze in Dordrecht georgani-
seerde wandelingen werd stil gestaan op
plekken waar bekende kunstenaars 
gewoond en gewerkt hebben.
Per wandeling hebben gemiddeld 20
personen deelgenomen. Wij hebben vele
positieve reacties ontvangen, recht-
streeks maar ook via de gidsen van het
Gilde.
Voor veel deelnemers, ook voor VDM-

leden, was het een positieve ontdekking
en een leuke ervaring om te horen en te

Inspirerende zoektocht
naar Jongkind

Dankzij de perfecte voorbereiding van
de reiscommissie beleefden 45 VDM-ers
eind september een reis door Noord-

Frankrijk met bijna alleen maar hoog-
tepunten. 

Uiteraard veel musea: in Parijs
Fondation Custodia, de Oran-
gerie van de Tuilerieën en het

Musée Marmottan Monet; in
Le Havre het Musée André Mal-

raux en in Honfleur  het Musée
Boudin. Daarnaast nog genieten van het
huis en de tuinen van Monet in Giverny
en van het dwalen door de straatjes van
Honfleur. De reis bleek een ongeloof-

Zaterdag 25 november het

feest!

In de verschillende zalen van Art

& Dining bruist het van activitei-

ten in Art & Dining, de Serre, de

Zaal, en de Lounge. Een walking

diner, muziek voor ieders oren –

of geen muziek voor wie rustig

wil praten. 

Enkele gedichten waren te 



 |   VDM Winterbericht 207

   festiviteiten

lijke verrijking en verdieping van de ken-
nis die dankzij een uitgebreide reisbe-
schrijving en de voorbereidende lezing
van Jup de Groot in augustus al bij de
reizigers aanwezig was. Helaas ontbreekt
hier de ruimte om meer te vertellen,
maar op de website kunt u nog meer
over deze reis lezen en iedereen kan nu
in het 
Dordrechts Museum op de prachtige
Jongkind-tentoonstelling komen 
genieten van de kunstwerken van deze
voorloper van het impressionisme en
zijn vrienden. De film die daar draait
geeft ook een mooi beeld van de reis:
veel plaatsen zijn door het gezelschap
bezocht. Een tentoonstelling waar je 
gerust meer keren naar toe kunt om
steeds weer nieuwe dingen te ontdek-
ken! 

zien hoeveel mooie herinneringen
van bekende kunstenaars nog in
Dordrecht aanwezig zijn.
Onder de deelnemers hadden zich
ook enkele groepen aangemeld.
De meest opvallende en kleurrijk-
ste  groep was wel die van de "Red
Hat Society": dames die in het rood
en paars gekleed gaan. Met deze
kleurrijke groep door de stad wan-
delen is ook voor een gids bijzon-
der, al was het maar door de
aandacht die men trekt bij omstan-
ders en de leuke reacties daarop.
Na afloop van de wandeling heb-
ben de dames nog even geposeerd
op de stoep van Huis Roodenburg

alwaar men ging genieten van een
hapje en een drankje. 
Door het aantal wandelaars is een
substantiële bijdrage geleverd aan
het behoud van de bijzondere
Schouman behangsels ‘Houd de
herder bij de schapenkoppen’. Het
Gilde verdubbelde de opbrengst
vanuit de deelnemers tot € 630,- en
voegde daar later nog € 3500,- aan
toe, een royale gift, waarvoor VDM
heel dankbaar is.
Wie de wandeling zelf nog eens
wil lopen, kan hem vinden op de
website van VDM en binnenkort
via de app izi.travel.

M.J. Noteboom – Cinq x CinqJ.C.J. van der Heijden – Vijf x Vijf

beluisteren tijdens de rondleidingen in

het feestweekend. Dit moderne schilderij

hing niet meer op zaal tijdens het feest.

Daarom delen we het nu graag met u via

het kwartaalbericht.   

Acteurs van Inter Amicos hebben bij ver-

schillende kunstwerken passende tek-

sten gezocht en ook de Orchest

Vereeniging Dordrecht heeft van zich

laten horen.



Jubileumboekje 
LANG ZAL ZE LEVEN!

Ter gelegenheid van haar 175-jarig 
bestaan brengt Vereniging Dordrechts
Museum een jubileumboekje uit dat in
vogelvlucht de hele geschiedenis van
vereniging en museum doorneemt, met
accenten op de vereniging en op de
laatste 25 jaar. Geesken Bloemendal-ter
Horst en Marijke van Vliet verzorgden
de tekst en kregen daarbij steun en
feedback vanuit de vereniging en het

museum. Het resultaat is een mooi 
verzorgd boekje, rijk geïllustreerd, dat
eind november aan alle leden gratis ter
beschikking wordt gesteld en daarna
ook in de museumwinkel verkrijgbaar
zal zijn tegen betaling van € 10,–. De
eerste twee exemplaren werden tijdens
de lunch op 24 november uitgereikt
aan mevrouw Bok- von Weilel en de
heer Breevaart.
Wie voor 31 december 2017 lid wordt,
krijgt naast alle voordelen van het lid-
maatschap, het boekje er ook nog gratis
erbij. 
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De jubileumtentoon-
stellingen van 
Dordrechts museum

Schouman en de verbeelding
van de natuur: de tentoonstelling
sloot 17 september en was een groot
succes met 72000 bezoekers.
Jongkind & Vrienden, pionier van
het impressionisme t/m 27 mei
2018:  Ook deze tentoonstelling is een
groot succes met gemiddeld 500 – 600 
bezoekers per dag.
De rake observaties van de natuur en
zijn directe, losse manier van schilde-
ren waren een eye opener voor de
Franse kunstenaars. Vanuit de Hol-
landse, realistische traditie gaf Jong-
kind de 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 mo-
derne landschap’. Zijn werk was zeer
geliefd bij het Franse publiek.
Geregeld keerde Jongkind terug naar
Nederland waar hij ijsgezichten,
maannachten, de havens van Rotter-
dam en Dordrecht en het Hollandse
polderlandschap schilderde. Jongkind
noemde Dordrecht ‘de mooiste stad
van Nederland’ en spoorde zijn Franse
vrienden aan om ook naar de schilder-
achtige stad af te reizen.

Op 23 november konden de voorzitters
Ben Knüppe van BDM en Jasper 
Meijer van VDM met een duo-presen-
tatie de opgeluchte fans vertellen hoe
het gegaan was: veel giften van particu-
lieren, groot en klein, genereus aange-
vuld door aanzienlijke bijdragen van
de gemeente Dordrecht, het Mondri-
aanfonds, de Vereniging Rembrandt en
het Fonds Reus - de Lange hadden
samen het gewenste doel bereikt. De
behangselkamer uit Voorstraat 125 blijft
en zal altijd in Dordrecht en vrij toe-
gankelijk blijven. Namens de Stichting
Thuis in Dordt overhandigden de twee

voorzitters onder toeziend oog van de
herder en een groot aantal contribuan-
ten de zeven behangselschilderingen
aan de wethouder Cultuur, Piet Slee-
king, die aangaf dat hij ‘schapetrots’
was op het behaalde resultaat en op
het Museum, dat hij de kurk noemde
waar onze stad op drijft. Hij dankte alle
gevers en gaf op zijn beurt het cadeau
door aan museumdirecteur Peter
Schoon. Die was blij met dit verjaars-
geschenk bij het 175-jarig bestaan en
vertelde nog dat de restauratie zal in de
komende tijd in fases worden uitge-
voerd.

Het cadeau: De herder blijft!

Het oudste lid mevrouw

Fleuri Bok - von Weiler             

De heer Ad Breevaart 

het langste lidmaatschap
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Elke twee jaar reikt VDM De
Scheffer uit, een aanmoedi-
gingsprijs voor jonge beel-
dend kunstenaars. Dit jaar
heeft RaQuel van Haver deze
prijs gewonnen. 
De schilderijen van RaQuel
van Haver (1989, Bogota, 
Colombia) laten scènes zien
uit het dagelijks leven aan de
randen van de samenleving.
Ze toont de wereld van de
straat en de subcultuur. Jon-
geren in de Bijlmer, waar ze
haar atelier heeft, prostituees
in de drinkhallen in Zim-
babwe, straatjeugd in Lagos.
Van Haver zoekt bewust die
plekken op om er te werken
en er verslag van te doen. Ze
weet die wereld en haar be-

trokkenheid daarbij indrin-
gend over te brengen, vaak
met grote doeken. Reliëfs
bijna, gebouwd op jute, zwaar
van teer, haar en verf, met 
levensgrote figuren die uit de
verf naar voren komen. In
haar kleinere portretten weet
ze figuren uit haar directe
omgeving raak te typeren. 

Keuze aankoop
werk
Vrijdag 3 november jl. was 
RaQuel van Haver, winnaar
van de Schefferprijs 2017, te
gast bij VDM.
Na een inleiding van Neeltje
Mooij, bestuurslid VDM, over
het ontstaan en de geschiede-

nis van De Schefferprijs (zie
bij Kunst in Beeld: De geno-
mineerden voor De Scheffer
2017) hield Gerrit Willems,
Conservator moderne en 
hedendaagse kunst Dor-
drechts Museum, een inter-
view met RaQuel.
RaQuel kwam daarbij naar
voren als een maatschappe-
lijk betrokken kunstenares.
Zij haalt haar inspiratie uit
haar omgeving en de bewo-
ners van haar Amsterdamse
wijk met 150 verschillende 
nationaliteiten.  Ook reist zij
elk jaar een paar maanden
naar Afrika en probeert daar
een goed beeld te krijgen van
het leven en de bewoners
daar. Door deze manier van
kijken en beleven weet zij dat
wat zij schildert een vorm van
waarheid bevat. 
RaQuel werkt op groot for-

maat doek. Haar werk is
maatschappijkritisch, expres-
sionistisch en  agressief van
aard. Vaak gaat het om don-
kere mensen in hun leven aan
de onderkant van de maat-
schappij. Haar werk is ex-
treem gelaagd en RaQuel
hoopt dat de mensen door er

lang naar te kijken, elkaar
beter gaan begrijpen.

Na het interview gingen de
aanwezigen naar de expositie
van RaQuel. Daar ontstond
een levendige discussie, ook
met het oog op de keuze van
het aan te kopen werk, dat
moet passen in de door-
gaande lijn van de Collectie
van het DM.  De meeste aan-
wezigen waren het erover
eens dat ‘hookers in toilet”
hieraan het best voldeed. Ook
was het mogelijk om twee
kleinere werken van RaQuel
aan te schaffen: portret van
jongen met pet en portret
hond. Het was een inspire-
rende middag. 
Aansluitend op de soloten-
toonstelling is er een over-
zichtstentoonstelling
samengesteld met werk van
voorgaande De Scheffer win-
naars 2003 – 2015:  Kim van
Norren, Joost Krijnen, Frank
Ammerlaan, Elspeth Diederix
en Charlotte Dumas. Mede
dankzij De Scheffer hebben
ook zij hun artistieke be-
roepspraktijk een stevige 
impuls kunnen geven.

Scheffer 207 winnaar 
RaQuel van Haver

De Scheffer 2017



 |   VDM Wintertbericht 207

Vrijdag 24 november

Ontvangst trouwe leden

Vrijdag was er een heel bij-

zondere bijeenkomst met

bijna 100 leden die meer

dan 35 jaar lid zijn. 

Na de rondleidingen met

verrassende acts bij de

kunstwerken werd gezellig

bijgepraat tijdens de

lunch. Aan het oudste aan-

wezige lid, mevrouw Fleuri

Bok- von Weiler (ruim 100

jaar) werd het eerste

exemplaar van het jubile-

umboekje “Lang zal ze

leven” uitgereikt. Het vol-

gende boekje was voor de

heer Ad Breevaart voor het

langste lidmaatschap

(bijna 50 jaar).

Bestuursreceptie

Tijdens een geanimeerde

receptie van het bestuur

blikte onze voorzitter

terug op 175 jaar verza-

melen voor de kunst. 

Mevrouw Fusien Bijl de

Vroe, directeur Vereniging 

Rembrandt, sprak over het

belang van verzamelen

voor de stad en Peter

Schoon, directeur DM over

het belang van vriend-

schap*. Burgemeester

Wouter Kolff en wethou-

der Kunsten, Piet Sleeking,

ontvingen het jubileum-

boekje “Lang zal ze leven”. 

*De tekst van de lezing is binnen-

kort op de website na te lezen. 

Vrijdag, zaterdag en zon-

dag rondleidingen

Vrijdag waren de rondlei-

dingen speciaal gericht op

de gasten die langer dan

35 jaar lid zijn. De rondlei-

ders hadden hun verhaal

afgestemd op de verras-

sende “pop-ups”.            >

(3)

(1)
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Foto’s van

Klaas van der Woude (1)

Cees Schilthuizen (2)

Joes van Lenten (3)

(3)

(1)

(1) (1)

(1)

(1)

(1)

het feestweekend



(2)

(2)(2)

(1)

(1)

(3)
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Ook zaterdag en zondag

werd druk gebruik ge-

maakt van deze speciale

activiteit. Zaterdag met 89

deelnemers en zondag

zelfs 104. Het was even im-

proviseren maar iedereen

heeft genoten! Na afloop

een kopje koffie en zo’n

lekkere petit-four die in

grote hoeveelheden zijn

gemaakt door de keuken-

brigade van Art & Dining. 

Veel dank aan de optre-

dende, eveneens oude,

Dordtse verenigingen. De

Orchestvereeniging ont-

ving de gasten met mu-

ziek op het bordes en

speelde prachtige stukken

in de zalen. De cursisten

van de Alliance Francaise

droegen zelfgeschreven

gedichten voor en acteurs

van Inter Amicos decla-

meerden passende tek-

sten bij de schilderijen. 

Binnenkort zal informatie

van de acts op de website

van VDM verschijnen.

Zaterdag 25 november 

Een spetterend uitver-

kocht feest!

Langs een door 500 kaars-

jes verlicht pad kwamen

de ruim 300 feestgangers

Art & Dining binnen. In het 

restaurant speelde Trio Del

Mundo prettige luistermu-

ziek en in de Schouman-

zaal klonk het pittige 

geluid van “Niet geschoten

altijd mis”. De bands speel-

den samen het prachtig

op muziek gezette gedicht

“Tuin Dordrechts Mu-

seum”.

Lekker eten en drinken,

goede 

muziek en samen zingen

voor onze verjaardag. Wat

wil je nog meer??

Op naar het 200-jarig be-

staan!

(2)

(3)

(3)

(1)
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Kerstconcert
Engelse Christmas Carols
Dinsdag 26 december 12.00
Schoumanzaal – gratis incl.  drankje

Deelnemers: maximaal 20

De Vereniging Dordrechts Museum
heeft in haar jubileumjaar een andere
gerenommeerde Dordtse vereniging, en
wel Merwe's Oratorium Vereniging
(MOV) uitgenodigd voor het traditionele
Kerstconcert op tweede kerstdag. Het
koor staat, zoals gebruikelijk, o.l.v. Pa-
trick van der Linden en wordt begeleid
door Olga Malkina aan de vleugel. De
koorleden brengen een selectie van de
mooiste Engelse Christmas Carols, 
bewerkt en gearrangeerd door David 
Willcocks en John Rutter, ten gehore en
daarnaast zijn er enkele instrumentale
verrassingen. 
Merwe’s Oratorium Vereniging (MOV)
viert in 2020 het 100-jarig bestaan. MOV
staat bekend als koor van hoge kwaliteit
dat traditie koestert en vernieuwing niet
schuwt.
Zo voert MOV vrijwel tweejaarlijks de
Matthäus Passion van Bach uit, en heeft
het ook andere hoogtepunten uit de
klassieke muziek in concerten gebracht:
Het Requiem van Mozart, de Messiah
van Händel, missen van Beethoven, 
Mozart en Schubert. Daarnaast zingt het
koor regelmatig nieuwe of zelden uitge-
voerde werken, zoals The Company of
Heaven van Benjamin Britten en de
Messe Solennelle van Berlioz. 
In 2016 bracht het koor als onderdeel van
het project Beeldenstroom-Woorden-
storm enkele werken van hedendaagse
componisten als Gjeilo en Vasks ten ge-
hore.

Op vrijdag 16 maart voert MOV de 
Matthäus Passion uit in de Antoniuskerk
in Dordrecht. Voor deze uitvoering heeft
het koor nog plaats voor enkele geoe-
fende zangers. Belangstellenden kunnen
zich melden via merwes.oratorium@het-
net.nl

Bezoek restauratie 
atelier Dordrechts 
Museum
vrijdag 26 januari 2018
.: start groep   
Het bezoek duurt een uur.
.0: groep 2 start. 
Deelname € ,0

We gaan iets spannends doen! In een ver
hoekje van ‘ons’ museum, achter een
deur die u vast nog nooit is opgevallen,
bevindt zich het restauratie atelier en
hier – in het domein van restaurateur
mevrouw Lidwien Speleers – wordt ons
een blik gegund in de werkzaamheden
en het wel en wee van een restaurateur.
Gedurende ons bezoek zal Lidwien 
Speleers ons deelgenoot maken van de
geheimen van haar werk, de technieken
die zij gebruikt stap voor stap uitleggen
en vertellen welke specifieke kennis en
vaardigheid nodig is. Op deze manier
krijgt u een uniek kijkje achter de scher-
men van het museum en kunt u, gewa-
pend met deze achtergrond informatie,
wellicht nog meer genieten van de
prachtig onderhouden werken van 
Jongkind en zijn vrienden in de zalen
van het museum. 
U begrijpt, het groepje dat in het atelier
past zal klein zijn, de ruimte is beperkt.
Meldt u dus snel aan! Bent u op het laat-
ste moment verhinderd, geef dit dan aan
ons door zodat we iemand anders blij
kunnen maken met het opengevallen
plaatsje. 
Wilt u wel uw museumkaart(en) tonen
bij de kassa. 
Tijdstip : groep 1 verzamelt om vijf voor
twee in de hal van het museum. Het be-
zoekje duurt een uur.
Bij de bevestiging krijgt u de mededeling
in welke groep u bent ingedeeld, groep 2
start om half vier op dezelfde middag. Er
is geen discussie mogelijk over de inde-
ling.
U kunt u op de bekende manier aanmel-
den via de site en de kosten betalen op
het bekende nummer onder vermelding
van uw lidnummer en de activiteit.
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Vrijheid van onderwijs
Woensdag 21 februari 2018 - 14.30
Zolder van Het Hof - € ,0

Onder de titel ‘Vrijheid van onderwijs’ is
er op dit moment een tentoonstelling in
Het Hof. Waarom daar, zult u zich afvra-
gen. Maar Het Hof is in onze stad hét
symbool van alles wat met vrijheid te
maken heeft en daar past deze tentoon-
stelling ook bij. Daarnaast bestaat de
vrijheid van onderwijs dit jaar 100 jaar.
In 1917 werd in de grondwet vastgelegd
dat niet alleen openbare scholen, maar
ook bijzondere scholen recht hadden op
subsidie van de overheid, dat mensen
het recht hadden scholen op te richten
en dat ouders vrij konden kiezen naar
welke school ze hun kinderen wilden
sturen. Reden te meer om aandacht aan
dit onderwerp te besteden.
Ook wij willen dit onderwerp graag uit-
diepen en wie kan ons daarbij beter aan
de hand nemen dan Tijs van Ruiten, 
directeur van het Onderwijsmuseum in
Dordrecht. Aan de hand van beelden
geeft hij op de zolder van Het Hof een
inleiding over dit onderwerp om ons ver-
volgens mee te nemen naar de tentoon-
stelling zelf en ons daar rond te leiden.
Na afloop nuttigen wij zoals te doen 
gebruikelijk een drankje om alles nog
eens de revue te laten passeren en eigen
schoolervaringen te bespreken.
U kunt zich hiervoor aanmelden via de
site en door overmaking van de kosten
op het bekende nummer onder vermel-
ding van uw lidnr. en de activiteit.

Verstild Dordrecht
Donderdag 22 maart 2018
Vooraankondiging: vroege ochtend-
wandeling

Naast de tentoonstelling gewijd aan het
werk van Jongkind en vrienden en de
winnares van de Scheffer is er nog een
fototentoonstelling met als titel Verstild
Dordrecht. Foto’s uit het Dordts archief
geven een mooi beeld van onze stad
rond 1900, de tijd voor de industrialisa-
tie.
In navolging van het hier vertoonde wil-
len wij op donderdag 22 maart een
vroege ochtendwandeling maken (zo
mogelijk onder begeleiding van een 
beroepsfotograaf ), die inhaakt op deze
expositie en een beeld geeft van verstild
Dordrecht nu, ruim een eeuw later
We gaan met onze camera’s , mobieltjes
of Ipads proberen die stilte opnieuw vast
te leggen, op plaatsen waar ongeveer 
100 jaar geleden bekende fotografen als
H.J.Tollens en J. Pelger dat al deden,
zoals te zien is op deze fototentoonstel-
ling in het museum. Daar kunnen we 
alvast inspiratie opdoen voor deze activi-
teit!
Maar om deze stilte goed vast te leggen
moeten we natuurlijk wel vroeg uit de
veren. De route zal o.a. langs de oude
havens,  bruggen, het Groothoofd, De
Grote Kerk, Scheffersplein en ’t Hof naar
de Voorstraat lopen. Daar staat in Lun-
chroom DE MUNT een uitgebreid ont-
bijtbuffet  voor ons klaar. Een
schilderclub exposeert er schilderijen
met hetzelfde thema “Verstild Dor-
drecht”.
Van de ingestuurde foto’s maken we een
collage voor ons volgende bulletin en
voor de website. 
De mooiste foto wordt bekroond.
Nadere informatie treft u aan in het 
Lentebericht. Houd deze datum
(22/3/2018)  vrij!

Voorjaarsexcursie
April 2017

In de maand april organiseren we tradi-
tiegetrouw een excursie. Op dit moment
staan die plannen nog in de steigers en
kunnen we u nog niet op de hoogte
brengen van ons reisdoel. U zult uw
nieuwsgierigheid moeten bedwingen tot
het volgende bulletin. Het kan ook geen
kwaad de site in de gaten te houden en
natuurlijk de maand april niet helemaal
vol plannen met andere uitstapjes.
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Inschrijven 
VDM Activiteiten 

Dinsdag 26 december
Kerstconcert 12.00 – 13.00
Schoumanzaal - deelname gratis,
incl. drankje.
Deelnemers: maximaal 120
Aanmelden via de website onder
vermelding van uw lidnummer en
‘kerstconcert’

Vrijdag 26 januari 2018
Bezoek aan het restauratie atelier
van het Dordrechts Museum
13.55: groep 1 start - de hal van het
museum. Het bezoekje duurt een
uur.
15.30: groep 2 start - de hal van het
museum. Bij de bevestiging krijgt u
de mededeling in welke groep u
bent ingedeeld. Deelname: € 4,50
incl. drankje. 
Aanmelden via de website onder
vermelding van uw lidnummer en
’restauratie atelier’

Woensdag 21 februari 2018 
Vrijheid van onderwijs
Aanvang 14.30 - zolder van Het Hof 
Deelname € 4,50 incl. drankje. 
Aanmelden via de website onder
vermelding van uw lidnummer en
‘vrijheid van onderwijs’

Donderdag 22 maart 2018
‘Verstild Dordrecht’ vroege och-
tendwandeling: nadere informatie
volgt in het voorjaarsbericht.

Uw aanmelding wordt definitief als
u uw bijdrage hebt overgemaakt op
bankrekening nummer:
NL16INGB0003395896. Vermelding:
naam van de activiteit, en uw lid-
nummer 
Op de VDM pas staat uw lidnummer,
en of het om een enkele dan wel
een duo-pas is.

Met dank aan:

Redac tie Neeltje Mooij

Opmaak Theun Ok kerse

     3       T 0         F 0         i     w
     3       I      B       K      

  

Dordrechts Museum 
exposities/activiteiten

www.dordrechtsmuseum.nl

Exposities Dordrechts Museum

Jongkind & Vrienden t/m 27 mei
2018

De Scheffer
2017 t/m 15 april 2018

Verstild Dordrecht
t/m 27 mei 2018

Activiteiten Dordrechts Museum

Jongkind wandeling
t/m 27 mei 2018

Workshop kunst maakt de mens:
meerdere datums

Museum jeugd universiteit: 
10 december 2017

Thema rondleiding Jongkind &
vrienden: 
26 december 2017

Familie atelier Jongkind: 
28 december & meerdere datums

Schemer rondleiding Huis van
Gijn: 
meerdere datums

Vier Kerst met Van Gijn: 
meerdere datums

Griezelen in Het Hof: 
meerdere datums


