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Deze tekst gebruikte de Commis-
saris van de Koning Jaap Smit tij-
dens zijn voordracht tijdens de
bijeenkomst die wij afgelopen 
15 mei mede hebben georgani-

seerd als bijdrage aan het jaar van

de Synode.  Hij gebruikte deze
tekst om aan te geven dat het be-
langrijk is kennis te hebben van je

eigen geschiedenis om te snappen

waarom we zijn wie we zijn én om
te beseffen wie we willen zijn. Wij
als bestuur zijn ook bezig als ver-

eniging weer eens te reflecteren

waarom we er zijn en wie we willen
zijn.  Tijdens de algemene leden-

vergadering hebben we een toe-

lichting gegeven wat ons bij dit

proces bezig houdt. De presenta-
tie kunt u vinden op onze website
door onder aan de startpagina te

drukken op Algemene ledenver-
gadering. 

Wij vinden dat dit binnen de ver-
eniging een brede discussie moet
zijn. Vandaar dat we een enquête
hebben gehouden waar u allen

begin dit jaar massaal aan hebt
meegewerkt. Ook in discussie-

groepjes komen we veel te weten
over wat onze leden belangrijk
vinden. We praten daarbij over het

belang van onze collectie, over het
soort en type activiteiten dat we
organiseren, hoe we het aantal

leden op peil kunnen houden, wat
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Terugblik op de ALV 
Met genoegen kunnen wij terugkijken
op een drukbezochte en informatieve al-
gemene ledenvergadering (ALV). Het
verslag van de ALV 2018 en het jaarver-
slag 2018 zijn vastgesteld en de ALV
heeft decharge verleend aan het bestuur
voor het in 2018 gevoerde financiële be-
leid. Nadat de begroting was besproken
met de vergadering, vond de presentatie
plaats van de Schefferaankoop 2018: ‘A
Tiger’ van Ralf Kokke. Onze conservator
moderne kunst Judith Spijksma inter-
viewde de kunstenaar. Momenteel is het
bestuur bezig met de voorbereiding van
het vaststellen van onze missie en visie
in het kader van de toekomstbestendig-
heid van de vereniging. De voorzitter gaf
een presentatie over dit proces. Na de
bestuurswisse- ling (zie hieronder),
blikte Peter Schoon, directeur van het
Dordrechts Museum, terug en gaf een
doorkijk naar de toekomst over de activi-
teiten van het museum. Vervolgens werd
de Engelandreis toegelicht en vond de
presentatie plaats van de opgerichte
KunstClub078, een periodieke borrel
met kunst voor ‘jongere’ leden en niet-
leden. De avond werd afgesloten met
een gezellige borrel.

Afscheid Loes Arlman-Rosier
Tijdens de ALV hebben wij afscheid ge-

nomen van Loes Arl-
man-Rosier, die
gedurende 8 jaar haar
functie als secretaris
van VDM nauwgezet
en vol toewijding
heeft vervuld. Haar
bestuurskwaliteiten
kwamen tot uitdruk-
king in haar zorgvul-
digheid,
toegankelijkheid, kri-
tische blik en als het
‘juridisch geweten’
van de vereniging.
Veel dank Loes! Onze
nieuwe secretaris Ri-
chard Coenraad kunt
u bereiken via secre-

taris@verenigingdordrechtsmuseum.nl
Richard Coenraad, secretaris 
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onze financieel beleid is, wie naast

de leden en het museum ook be-

langrijk voor ons zijn en alles wat

leden bezig houdt. 
We ervaren deze gesprekken als

zeer motiverend en het helpt om
richting te geven voor de lange

termijn en besluiten te nemen op

korte termijn. Dit proces kost tijd
en wij zullen daarom de komende

maanden doorgaan met de ge-
sprekken met stakeholders en

leden. Daarbij nodig ik u ook uit.

Heeft u goede ideeën, wilt u meer
weten wat we als vereniging doen,
vindt u het leuk om mee te denken
in dit proces? Laat het ons weten,
verderop in dit kwartaalbericht
staat hoe u zich hiervoor kunt aan-
melden.
Met de historie die onze vereni-
ging kent weten we dat we een
hele mooie vereniging hebben,
wat ons een prachtig uitgangs-
punt geeft voor een inspirerende
toekomst. Laten we die samen
ontdekken.

Jasper Meijer

Van het bestuur

Bericht van de penningmeester
2019 is zoals al eerder gemeld een jaar
waarin diverse administratieve handelin-
gen zich hebben gewijzigd of gaan wijzi-
gen. De bedoeling is daarmee zowel voor
de leden als voor onze administratie de
zaken gemakkelijker te maken.
Nieuwe leden: Nieuwe leden krijgen
sinds enkele maanden al bij hun wel-
komstbericht een factuur, met vermel-
ding van de datum waarop die
automatisch geïncasseerd zal worden
(als zij een machtiging daartoe hebben
afgegeven), of het verzoek die zelf per
omgaande aan VDM te betalen. 
Bestaande leden: In de loop van dit
jaar krijgen alle bestaande leden een ver-
gelijkbaar bericht. Dit gaat vanaf de
maand november zijn beslag krijgen.
De volgende stap is de verdere automati-
sering van de aanmeldingen voor de ove-
rige activiteiten.
Activiteiten: Vanaf oktober ontvangt
iemand een bevestiging van zijn aanmel-
ding voor een activiteit met het bericht
dat daarop een nota zal volgen waarop
de activiteit staat omschreven en de me-
dedeling wanneer de kosten van de acti-
viteit zullen worden afgeschreven.
Beleggingen: In juni is tijdens de Al-
gemene Leden Vergadering ALV onder
andere gesproken over de instelling van
een zogenaamde ‘Beleggingscommissie’.
Deze commissie, ter ondersteuning van
het bestuur en vooral van de penning-
meester, is in het leven geroepen om
alles rondom beleggingen te regelen en
in de toekomst te begeleiden. Gezien de
breedte van de werkzaamheden van
deze commissie wordt verder gesproken
over de ‘Financiële commissie’.
In de maand augustus en september zijn
er door deze commissie besprekingen
gehouden met zowel ING Bank als met
ABN AMRO om te komen tot een defini-
tief besluit. De verwachting is dan ook,
dat wij u in het winterbericht kunnen
melden waar, hoe en op welke wijze het
bestuur de beleggingen heeft geregeld.

Paul Hendriks, penningmeester

Loes Arlman-Rosier ziet
mooie dingen in het ver-
schiet. Rechts voorzitter 
Jasper Meijer.
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Mededelingen VDM

Bijwonen opening van expositie
in Dordrechts museum
Het Dordrechts museum heeft onze
leden een digitale uitnodiging gestuurd
voor de opening van de tentoonstelling
van Kees Verwey. Als u deze uitnodiging
niet heeft ontvangen kunnen daarvoor
verschillende redenen zijn, waaronder
uw spamfilter: u kunt de afzender websi-
tedordrechtsmuseum@dordrecht.nl  als
‘veilig’ markeren en uit uw spambox ver-
plaatsen naar ‘geen ongewenste email’.
Een andere reden kan zijn dat wij niet
beschikken over uw correcte emailadres:
u kunt dit mailen naar onze secretaris via
info@verenigingdordrechtsmuseum.nl
met uw naam en lidnummer.

Bestuurslid activiteiten gezocht 
In juni 2020 zit mijn tweede termijn als
bestuurslid activiteiten erop. Ik zal mij
niet opnieuw verkiesbaar stellen, maar
wil graag het stokje overdragen aan een
nieuw bestuurslid.
Heeft u interesse om zowel het bestuur
te versterken alsmede samen met de

werkgroep activiteiten maandelijks een
boeiende activiteit voor onze leden te or-
ganiseren neem dan contact  met mij op.
Kitty van Hoorn -van Dam,  kitty@ver-
enigingdordrechtsmuseum.nl
De activiteiten cie. heeft dit jaar afscheid

genomen van Henk Nieboer, Trudy Ver-
biest en Anneke Ritsema. Hartelijk dank
voor al jullie inzet! Als nieuw lid verwel-
komen wij Anneke Bakker. 

De werkgroep bestaat nu uit: (op de foto
v.l.n.r.) Len Stronk-Scheepbouwer, Mari-
anne Rosendahl, Ans van Baal-Clijsen,
Anneke Bakker en Kitty van Hoorn-van
Dam bestuurslid.

Bezoek aan musea aangesloten
bij de Nederlandse Federatie van
Musea (NFVM)

VDM is aangesloten bij de Nederlandse
Federatie van Vrienden van Musea
(NFVM). Sinds begin dit jaar organise-
ren een aantal vriendenverenigingen
uitwisselingen, waarbij de ontvangende
vereniging een rondleiding in ‘hun’ mu-
seum aanbiedt aan leden van de andere
verenigingen. De bezoekdagen zijn
vooral bedoeld voor de eigen leden van
de Vriendenverenigingen i.c. VDM
leden. De ontvangende museumvrien-
den heten de bezoekers op de aangege-
ven dag en tijd welkom en vertellen
daarbij hoe zij aan het bezoek invulling
willen geven. De bezoekende vrienden
komen op eigen gelegenheid en op
eigen kosten naar het ontvangende mu-
seum en betalen zelf de entree. 

Onderwijsmuseum Dordrecht     
6 sept 2019, 13 uur                               
vrienden@onderwijsmuseum.nl  
uiterlijk 8 sept aanmelden

Van Abbemuseum  Eindhoven       
28 sept 2019, 12.30 uur
info@vriendenvanabbe.nl
uiterlijk 1 sept aanmelden*

Musea Veere                                           
12 okt 2019, 13.30                                 
vrienden@museumveere.nl               
uiterlijk 4 okt aanmelden

Musea Zutphen                                     
2 nov 2019, 13.00
secretaris@vriendenmuseazut-
phen.nl
uiterlijk 24 okt aanmelden

*) Van Abbe museum: beperkt aantal 
plaatsen, deelname op volgorde van 
aanmelding.

Tentoonstellingen
Dordrechts Museum

Kees Verwey en zijn 
idolen: 
Van Breitner tot PicassoI
t/m 5 januari 2020

De tentoonstelling Kees Verwey en zijn
idolen is gewijd aan een van Nederlands
meest vaardige en veelzijdige moderne
kunstenaars én de kunst van zijn idolen,
door wie hij zich liet inspireren. Van Ge-
orge Breitner, Floris Verster, Edouard
Vuillard, Pablo Picasso, Karel Appel en
andere grootheden uit de schilderkunst
is werk te zien in de tentoonstelling. 
De expositie laat zien hoe de schilder tel-
kens weer geïnspireerd raakte door het
werk van anderen. Met enthousiasme
stortte hij zich op verschillende technie-
ken, onderwerpen en kleuren en ver-
werkte die tot zijn eigen stijl. Het plezier
van het schilderen staat daarbij centraal

en daagt de bezoekers uit tot kijken en
vergelijken.
Kees Verwey groeide op met de culturele
voorhoede van begin 20ste eeuw om zich
heen. Architect H.P. Berlage en dichter
Albert Verwey waren familie van hem.
De traditionele schilder H.F. Boot gaf
hem les. Floris Verster en George Breit-
ner inspireerden hem tot een eigen be-
nadering, die duidelijke overeenkomsten
vertoont met het Amsterdams Impressi-
onisme. Ook de Franse impressionisten,
zoals Edouard Vuillard, trokken zijn aan-
dacht. 
Na de Tweede Wereldoorlog brak voor
Verwey een periode van experimenteren
aan. Gegrepen door de compleet nieuwe
kunst van de CoBrA-groep begon hij an-
dere kwaststreken en fellere kleuren te
gebruiken. Schilderijen van kleurrijke
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dieren kenmerken deze periode; abstract
maar nog wel herkenbaar.
Zo toont de tentoonstelling Kees Verwey
en zijn idolen bijna een eeuw lang leven
in het teken van de schilderkunst, waarin
Verwey een geheel eigen stijl ontwik-
kelde tussen traditie en vernieuwing in.

Slow Fashion: Modecol-
lectie voor het eerst in
vijftig jaar te zien in Dor-

drechts
Museum
en Huis
van Gijn
8 december 2019
t/m 12 april 2020

1 tentoonstelling,
2 locaties, 50 top-
stukken, 150 jaar
mode
Voor het eerst in
vijftig jaar toont
het Dordrechts

Museum haar uitgebreide modecollectie.
Van een zeldzame 18de-eeuwse Japon-
sche rok, een opvallende 19de-eeuwse
Schotse ruit japon tot een flapper dress
uit de jaren '20. Een selectie van 50 top-
stukken laat de belangrijkste silhouetten
van 150 jaar mode zien van de 18de tot en
met de 20ste eeuw. 

Engelandreis in het licht
van Cuyp 
29 april t/m 3 mei 2020

Lang zag het er naar uit dat alle aanmel-
ders voor de Engelandreis geplaatst zou-

den kunnen worden. Maar aan het einde
van de aanmeldingstermijn op 20 juni
2019 overtrof het aantal gegadigden toch

het aantal beschikbare plaatsen (60). No-
taris mr. C.L. Papaïoannou heeft daarom
een loting verricht, waarvan de uitslag
aan alle gegadigden is meegedeeld. 
Er is vervolgens een wachtlijst aange-
legd. Voor de 2-persoonskamers is er een
wachtlijst van 5 stellen/koppels en voor
de 1-persoonskamers staat één persoon
op de wachtlijst. U kunt zich nog telefo-
nisch aanmelden voor de wachtlijst bij
Jos Faaij, tel. 078 614 54 94 of 06 18 26 59 05.

De reis is inmiddels definitief geboekt bij
Travel Store De Waalse Kerk. Dit reisbu-
reau heeft zich ook meteen aangemeld
als sponsor van VDM! 
De organisatie van de reis vordert ge-
staag en de Brexitperikelen lijken geen
roet in het eten te gaan gooien. We rei-
zen met een eigen bus via de Kanaaltun-
nel. De eerste nacht verblijven we in een
eenvoudig middenklasse hotel in Hea-
throw en daarna zijn we twee nachten in
het luxe Macdonald Randolph Hotel in
hartje Oxford.  Op de terugweg naar Ne-
derland overnachten we in het Holiday
Inn hotel bij Canterbury. 
Op 16 oktober 2019 om 19.30u is er een in-
formatieve avond voor alle deelnemers
aan de reis en degenen die op de wacht-
lijst staan. Zij ontvangen hierover nog se-
paraat bericht. 
Ter voorbereiding van de reis en in de
aanloop van de grote najaarstentoonstel-
ling zal conservator Sander Paarlberg in
het voorjaar van 2020 een presentatie
over Aelbert Cuyp geven, die voor alle
leden van VDM toegankelijk zal zijn. De
aankondiging daarvan leest u in een
kwartaalbericht en op de website van
VDM

Dwalen over de tentoonstel-
ling van Kees Verwey is: je
ogen de kost geven, kijken

met de ogen van de schilder naar zijn
atelier, naar bloemen, maar vooral
naar mensen. Tientallen portretten
van één model in een ultieme poging
te vangen wie die mens nu werkelijk
is in al zijn aspecten, alsof hij zeker
weet dat het hem nooit helemaal zal
lukken. Daarom blijft hij ook steeds
naar anderen kijken: hoe doen mijn
collega’s het? Wat kan ik van hen
leren? Die houding maakt een pre-
sentatie van zijn werk ongelooflijk
gevarieerd. Je moet er beslist meer

keren naar toe om goed te kijken en
steeds meer te ontdekken. De eerste
keer troffen mij vooral de bloemen
van Floris Verster en het werk dat
Kees Verweij vervolgens maakte.
Prachtig!
Bij een volgende rondgang bleef ik
steken bij het portret van een heer in
een kamerjas met een boek op
schoot. Hij kijkt ons niet aan, oogt
niet toeschietelijk, stijfjes, geconcen-
treerd op waar hij mee bezig is. Wie is
deze man? Het bijschrift vermeldt de
naam en het jaartal: Lodewijk Ali
Cohen, 1940. Oei, een joodse naam.
Zou hij de oorlog overleefd hebben?
Even googelen. Ja! Wel weggevoerd
naar Theresienstadt, maar terugge-
keerd en nog geleefd tot 1970. Maar

Nader bekeken…
portret van 
Lodewijk Ali Cohen
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Susanna Inglada Heredero
(1983, Banyeres del Penedès, Spanje) 
werkzaam Zaandam.

The Loser, 2015; gemengde technieken
aan  de muur; 270 x 430 x 230 cm; Gallery
Bart, Amsterdam (NL)

Rabi Koria
(1988 Kamshlie, Syrië) werkzaam in
Utrecht

Mixed media 2018,  210 x 285 cm 
oil & spray paint on ceramics 

Iriée Zamblé
(1995, Amsterdam)  werkzaam in Utrecht

The default (series) 2019;  35 x 50 cm ;
Acrylverf, oliestick, olieverf op doek

Kubilay Mert Ural
(1986) werkzaam in Amsterdam

Untitled 135 x 137 cm acrylic, oil stick on
canvas 2017

Inez de Brauw
(1989 Den Haag)  werkzaam in Utrecht

Untitled, 2019, 160 x 200 cm, Turkse mar-
merverf, olieverf, acrylverf op papier op
hout, gespannen draad, ingelijst
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Bekendmaking Winnaar 
De Scheffer 2019

toch een triest verhaal. Kees Verwey
had het goed gezien: deze homosek-
suele man kon en wilde zich niet laten
kennen. Hij leidde een bescheiden en
onopvallend leven als advocaat. Pas
in 2012 kwam er een boekje over hem
uit van de hand van antiquaar A.G.
van der Steur, bij wie de nalatenschap
van deze schrijver en dichter terecht
is gekomen: Gedenkt mij bij de tijden
van weleer. Ali Cohen maakte deel uit
van de kring Haarlemse kunstliefheb-
bers van de Societeit Teisterbant
waartoe ook Kees Verwey en God-
fried Bomans behoorden, net als ere-
voorzitter Lodewijk van Deijssel. Hij
werd er zelfs vice-voorzitter, naast
voorzitter Godfried Bomans. In die
rol zorgde hij voor samenhang en ge-
zelligheid in deze vriendenclub. Des-
ondanks kende bij zijn dood niemand
hem meer goed genoeg om voor een
gedenkstukje in het Jaarboek Haar-
lem te kunnen zorgen en was zijn lite-
raire werk volledig vergeten. Het was
dan ook al veertig jaar eerder ver-
schenen: in 1931 zijn roman Eros in
Reykjavik en in 1925 en 1930 zijn
twee dichtbundels, Reflexen en Sug-
gesties. Biograaf Van der Steur heeft
later uit de nalatenschap nog een
klein bundeltje samengesteld onder
de titel Verzen (2012). 
Met de vrijmoedigheid die onze tijd
eigen is spreekt Van der Steur over
een homo-erotische roman en over
homo-poëzie. Volgens een van de re-
censies die ik op internet vond, moet
je het homoseksuele wel met een lan-
taarntje zoeken en is alles verhuld ge-
formuleerd, zoals dat in die tijd paste.
Deze keurige advocaat heeft zijn
leven lang op kamers gewoond bij
een hospita. Met zijn geaardheid kon
hij geen kant op. Pas na zijn dood
kwamen de ontwikkelingen in een
stroomversnelling die ruimte schiep
voor meer diversiteit. Nu, anno 2019,
hangt zijn portret (een van de drie die
Verwey van hem maakte) prominent
op de tentoonstelling in het Dor-
drechts Museum. Hij mag er zijn.

Marijke van Vliet

Dinsdag 24 september 9.0
Schoumanzaal DM
Deelname: gratis incl. een drankje
Voor: VDM leden

Graag willen wij u uitnodigen voor een
avond over kunstprijs De Scheffer 2019.
De kunstprijs is een initiatief van VDM
en DM, en is inmiddels uitgegroeid tot
een prestigieuze nationale kunstprijs.
De aanmoedigingsprijs heeft eerdere
winnaars een stevig fundament gege-

ven voor hun verdere carrière, mede
dankzij uw bijdrage. Deze avond willen
wij u kennis laten maken met de jury
van De Scheffer 2019, het selectieproces
toelichten, en beelden tonen van de
atelierbezoeken aan de genomineer-
den. Onder het genot van een drankje
wordt de winnaar van De Scheffer 2019
bekend gemaakt. Ook introducees met
interesse voor kunst en jonge kunste-
naars zijn van harte welkom!

De vijf genomineerde kunstenaars:
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Rondleiding /introductie op Kees
Verwey en zijn idolen
Dinsdag 1 oktober 15 uur

Schoumanzaal DM
Deelname € ,-
Maximum aantal 20/0

Goede wijn behoeft geen krans. Op dit
moment biedt het Dordts museum ons
naast de vaste collectie maar liefst drie
mooie tentoonstellingen: Vriendschap
verrijkt (25 jaar bedrijfsvrienden), Beet
en Kees Verwey en idolen.
Over Beet hebben we een lezing gehad,
gegeven door Henk Slechte, de gastcon-
servator. Indirect besteden we in novem-
ber nog aandacht aan Vriendschap
verrijkt waar tot 13 oktober de laatste
aankoop ‘’ Landschap met twee koeien
bij een herder en een melkmeid” van
Thomas Gainsborough  nog te zien is.
Maar ook Kees Verwey verdient onze
aandacht. Natuurlijk hebt u zijn werken
al bewonderd, de kleurrijke taferelen,
stillevens en de portretten, naast werken
van zijn idolen als Breitner,  Picasso en
Appel en vele anderen. Maar een wat
nader ingaan op zijn werk en de invloed
van die idolen is nog zeker de moeite
waard. 
We prijzen ons dan ook erg gelukkig dat
we Judith Spijksma, conservator van ons
museum en samensteller van deze ten-
toonstelling, bereid hebben gevonden
een rondleiding te geven over deze ten-
toonstelling, of in geval van overinteke-
ning in de Schoumanzaal een toelichting
of korte introductie te geven en ons
daarna te begeleiden bij een rondgang
over de tentoonstelling. 
Bent u geïnteresseerd in het werk van
Verwey, aarzel dan niet om u op te geven.
Aanmelden uiterlijk 20 september.

KunstClub078 met 
Marije Vogelzang
Zondag 6  oktober 2019 
15.00-17.00 uur

Wijnbar Art & Dining.  
Deelname: gratis
Voor: Leden en niet-leden

Met succes kunnen wij terugkijken naar
een geslaagde  eerste bijeenkomst. Op
zondag 7 juli vertelde kunstenaar Ralf
Kokke ons  over zijn werk 'A Tiger', de
Scheffer-aankoop 2018. 
Voor de kinderen was er een workshop
Tijgertalent en ter afsluiting las Maria
Verboom, dichteres,
ons voor uit haar
eigen werk. De vol-
gende bijeenkom-
sten staan gepland
5 januari 2020 en 5
april 2020, 15-17 uur
in de wijnbar van
Art&Dining.

Op 6 oktober is ‘eetontwerper’ Marije
Vogelzang onze gast. Zij zal ons meer
vertellen over haar ontwerpen in relatie
tot het werkwoord ‘eten’. Zie voor meer
www.marijevogelzang.nl.

KunstClub078 is een nieuw initiatief vanuit
VDM waarmee zij leden tussen de 25 en 45
jaar op een dynamische manier wil laten
kennismaken en verbinden met kunst en het
museum. KunstClub078 is  een ‘culturele
ontmoetingsplaats’ waar kennisverdieping
over kunst en de ontmoeting met andere
kunstliefhebbers voorop staat; een netwerk-
groep van jonge VDM’ers en andere geïnte-
resseerden op zoek naar verrassende
culturele ontdekkingen en zinvolle ontmoe-
tingen tijdens een borrel. KunstClub078
biedt ook activiteiten aan de kinderen van
onze gasten. Terwijl de ouders ‘kunst & zin-
nig’ ontmoeten worden de jonge kinderen
cultureel verantwoord bezig gehouden.

Wilt u meepraten over de 
toekomst van VDM?
Zondag 13 okt  11-12 uur 

Art & Dining DM
Aantal deelnemers: minimaal 0
Deelname: gratis incl. drankje

Wilt u meepraten over de toekomstvisie
van onze vereniging? De presentatie over
de toekomstvisie welke werd besproken
tijdens de ALV kunt u vinden op de
VDM website onder ‘Algemene Leden
Vergadering’.  Graag willen wij in kleine
groepjes meerdere keren per jaar onder-
werpen die ons bezig houden met u be-
spreken. Wilt u zondagochtend 13
oktober meepraten van 11.00-12.00 in Art
& Dining? U kunt zich aanmelden via de
website.
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Lezing Thomas Gainsborough en
de Engelse Gouden Eeuw
Vrijdag 15 november 14 uur

Dordrechts Museum: Schoumanzaal
Deelname € 8,0
Maximaal 70 deelnemers

Het Dordrechts Museum heeft – met be-
hulp van velen – een schilderij van Tho-
mas Gainsborough weten te verwerven,
“Landschap met twee koeien en een melk-
meid” (ca. 1786), u heeft er vast over ge-
hoord en wellicht ook bijgedragen. Maar
wist u dat er zich  maar één ander  schil-
derij van deze schilder in Nederland be-
vindt?  Het behoort tot de collectie van
Rijksmuseum Twenthe, dat fraaie mu-
seum in Enschede. Wij hebben mevrouw
Nieuwenhuis Hoekstra, verbonden aan
dit museum, bereid gevonden de toch
wel verre reis naar Dordt te ondernemen
om ons het een en ander te vertellen
over deze schilder en de Engelse Gouden
Eeuw, waarvan hij deel uitmaakte.
Thomas Gainsborough werd als land-
schapsschilder zeer geïnspireerd door
‘onze’ Albert Cuyp, vandaar ook de be-
langstelling van ons museum, maar hij
was ook een gevierd  portrettist van de
Engelse High Society en een van de wei-
nigen die internationale bekendheid be-
machtigde, naast  beroemde namen als
Turner, Constable en Hogarth.
Zijn werk is beïnvloed door de Rococo
maar hij heeft ook goed gekeken naar
Van Ruysdael, de al genoemde Cuyp,
Van Dijck, Rubens, Lorrain en Wattau. In
de loop van de achttiende eeuw ging de
Engelse schilderkunst een steeds grotere
rol spelen in Europa en was in meerdere
opzichten vernieuwend te noemen.
Mevrouw Nieuwenhuis Hoekstra zal aan
de hand van de prachtige werken van
Thomas Gainsborough en andere kun-
stenaars uit die tijd, deze periode belich-
ten en u krijgt zo alvast een voorproefje
van de aankomende tentoonstelling van
Cuyp, ook in Engeland een zeer geliefde
schilder.

Bezoek aan de Lakenhal
Woensdag 11 december 11 uur

Rondleiding € 7,0; toegang MJK , Ver.
Rembrandt en VIP-kaart gratis, plus extra
bijdrage € 7,0. Maximaal 2 deelnemers

Na een grondige verbouwing is de La-
kenhal in Leiden een paar maanden ge-
leden heropend door koning Willem
Alexander. Reden genoeg om daar eens
een kijkje te nemen. Niet op de manier
van een echte excursie, maar op eigen
gelegenheid zoals we dat onlangs naar
Rotterdam deden.
In de Lakenhal krijgen we een rondlei-
ding die aandacht besteedt aan de hui-
dige tentoonstelling “Jonge
Rembrandt-rising star”. In Leiden, zijn
geboortestad, begon immers de carrière
van Rembrandt. Zijn vroegste werken
zijn er te bewonderen die een mooi
beeld geven van zijn ontwikkeling. Zelfs
uit Amerika zijn er werken uit die jonge
periode in bruikleen. Na 400 jaar voor
het eerst terug in eigen stad.
Daarnaast komt de architectuur van het
gebouw aan bod. Van een gebouw be-
staande uit verschillende delen, elk uit
een andere periode, werd middels een
centraal binnenplein een eenheid ge-
maakt. Elk gebouwdeel kreeg zijn eigen
karakter: de 17de-eeuwse Lakenhal, de
19de- eeuwse kunstzalen, de 20ste-
eeuwse Papevleugel en de nieuwe 21ste-
eeuwse tentoonstellingszalen. Het
bereiden van nieuwe stoffen en produc-
ten met het oude keurmerk ‘Leids laken’
is nieuw leven ingeblazen en deze stof-
fen zijn vanaf dit jaar te koop in de mu-
seumwinkel.
Gaat u mee? Al met al reden voldoende
voor een tochtje Leiden, per trein of per
auto, dat is aan u. Wel graag aanmelden
op de bekende manier.

Hoogtepuntenrondleiding in 
Dordrechts Museum
Zaterdag 9 en 23 november 

Wijnbar Art & Dining .00
Deelnemers:  nieuwe leden en potentiele
leden
Aantal deelnemers: minimaal 0
Deelname: gratis

Graag nodigen wij nieuwe leden en
leden met vriend(in) of kennis, die mo-
gelijk geïnteresseerd is in een VDM lid-
maatschap, uit om samen een bezoek te
brengen aan het Dordrechts museum.
U wordt om 13.00 ontvangen in de wijn-
bar waarbij wij u graag attenderen op
het lidmaatschap van VDM en alle  voor-
delen die dit met zich meebrengt, zoals
de kwartaalberichten en uitnodigingen
voor nieuwe exposities. Daarna zal een
deskundige rondleid(st)er u langs de
topstukken van de collectie leiden. 
Aanmelden tot uiterlijk 1 en 15 november
via ellennederlof@icloudme.com. 
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Met dank aan:

www.verenigingdordrechtsmuseum.nl

Dinsdag 24 september: 19.30 uur 
Bekendmaking 
De Scheffer Winnaar 2019
Schoumanzaal. Deelname: gratis incl. een
drankje. Voor: VDM leden en introducees.  

Dinsdag 1 oktober: 15 uur 
Rondleiding/introductie op 
Kees Verwey en zijn idolen
Schoumanzaal DM. Deelname € 5,–. 
Opgeven vóór 20 september.

Zondag 6  oktober: 15-17 uur
KunstClub078 met 
Marije Vogelzang
Wijnbar van Art&Dining.  Deelname: gra-
tis Voor: Leden en niet-leden (tot 45 jaar).
Aanmelden niet nodig!

Zondag 13 okt:  11-12 uur
Wilt u meepraten over de toekomst
van VDM?
Art & Dining. Aantal deelnemers: mini-
maal 10. Deelname gratis incl. drankje. 

Vrijdag 15 november: 14 uur 
Lezing Thomas Gainsborough en
de Engelse Gouden Eeuw
Dordrechts Museum -Schoumanzaal
Deelname € 8,50. Maximaal 70 deelne-
mers. 

Zaterdag 9 en 23 november:13 uur 
Hoogtepuntenrondleiding in 
Dordrechts Museum voor nieuwe
leden en potentiele leden.
Wijnbar  Art&Dining. Aantal deelnemers:
minimaal 10.  Aanmelden tot uiterlijk 1 en 15
november via ellennederlof@icloudme.com

Woensdag 11 december: 11 uur 
Bezoek aan de Lakenhal in Leiden.
Rondleiding € 7,50; toegang MJK , Ver.
Rembrandt en VIP-kaart gratis, plus extra
bijdrage € 7,50. Maximaal 24 deelnemers. 

*) Uw aanmelding wordt definitief als u uw
bijdrage hebt overgemaakt 

op bankrekeningnummer
NL16INGB0003395896. Vermelding: naam
van de activiteit en uw lidnummer. Op de
VDM pas staat uw lidnummer en of het
om een enkele dan wel een duo-pas is.
U kunt betalen via iDEAL.

Inschrijven 
VDM- Activiteiten 

Tentoonstellingen DM 
vanaf september 2019
www.dordrechtsmuseum.nl
25 jaar Bedrijfsvrienden
Vriendschap Verrijkt 
t/m 13 oktober 2019
Beet! Vissen naar Verborgen
betekenissen
t/m 10 november 2019
Kees Verwey en zijn idolen
t/m 5 januari 2020
De Scheffer 2019 - 
Tentoonstelling winnaar
18 november 2019 t/m 8 maart 2020
Slow Fashion
Dordrechts Museum en 
Huis van Gijn 
8 december 2019 t/m 12 april 2020
Activiteiten DM 
vanaf september 2019
Dordrechts Museum 
Rondleiding: 
‘Verwondering’
20 sept, 18 okt 2019, 15 nov
Rondleiding: 
familie tekentour
29 september
Workshop 
Schilderen met woorden:
22 september
Lezing ‘Beet’
3 oktober
Lezing Kees Verwey
6 oktober
Dordtse Cultuurnacht
12 oktober
Mignon’s tour door Gemma
Mentzel’s leven (dochters
van Dordrecht)
20 en 27 oktober
Huis van Gijn
Rondleiding: Huis Tour
6 oktober
Herfstfeest
23 oktober
Griezelen
24 oktober
Het Hof van Nederland 
Avond van de geschiedenis
26 oktober
Regionaal Archief
Workshop archiefwijzer
workshop
5 oktober, 2 november


