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De afgelopen 178 jaar hebben we
samen met het museum al schil-
derkunst uit zes eeuwen verza-
meld. We mogen trots zijn op een
prachtige kwalitatief hoogwaar-

dige collectie Nederlandse schil-

derkunst, waarbij elke eeuw goed
vertegenwoordigd is. Daardoor
kan het museum verbanden leg-

gen tussen kunstwerken door de

eeuwen heen. Het museum richt
zich voornamelijk op de schilder-
kunst en wil graag ingaan op as-

pecten en verschijningsvormen

van schilderkunst in relatie tot de
traditie en de eigen tijd. Om de lijn

van zes eeuwen schilderkunst

overtuigend door te zetten naar

de toekomst wil het museum zich
sterker profileren op het gebied
van hedendaagse kunst. Dit is wat

VDM al jaren ondersteunt door-
middel van De Schefferprijs, onze

nationale prijs voor kunstenaars
tot 35 jaar. De bijzondere winnaar
van dit jaar Susanna Inglada heeft
haar indrukwekkende solo- ten-

toonstelling nu in ons museum.
Deze aandacht voor jonge heden-

daagse kunstenaars wordt ook ge-
zien door het Mondriaan fonds.
Het liet het museum onlangs

weten dat men de komende twee
jaar een bijdrage levert aan aan-
kopen van beeldende kunst van

na 1945. Het is voor het eerst dat

Herfstbericht 2019

Bouwen aan een volgende
eeuw schilderkunst

Winterbericht 2019
Susanna Inglada Oro 2015



Bericht van de penningmeester

Contributie 2020
Binnenkort wordt u weer verzocht de
contributie over het verenigingsjaar 2020
te voldoen.
Dat zal ingaande dit jaar iets anders ver-
lopen. Het verzoek om de contributie te
voldoen zal grotendeels per e-mail ge-
beuren. Indien u geen e-mailadres heeft
achtergelaten, ontvangt u het verzoek
per post. 
U ontvangt een voorblad over de wijze
van incasseren of over de wijze waarop
wij u verzoeken de contributie te vol-
doen en separaat daarvan in dezelfde
mail een contributienota.
Bij de leden die een incassomachtiging
hebben afgegeven, zal in de loop van de
maand december het incassobedrag
worden afgeschreven. De leden die als
gebruikelijk jaarlijks de contributie zelf
per bank voldoen worden verzocht dit
zoveel mogelijk binnen 14 dagen na fac-
tuurdatum uit te voeren.
Na ontvangst van de contributie wordt u

zo spoedig mogelijk de ledenpas 2020
toegezonden.

Beleggingen
Er is de afgelopen maanden door de fi-
nanciële commissie hard gewerkt om de
zaken rondom het beleggen in orde te
krijgen. De financiële commissie bestaat
uit de heren Carel Polak en Kees Rip-
zaad. Zoals het er nu uitziet gaan we nog
dit jaar weer beleggen en wel via ING
bank waarbij het uitgangspunt is, dat het
vermogen de statutaire doelstellingen
van VDM en het Ary Scheffer-fonds on-
dersteunen en de continuïteit van de
voorziene operationele werkzaamheden
dient te waarborgen. 
Het beleggingsbeleid is primair gericht
op beleggingen voor de langere termijn
(10 jaar en langer). Het beleggingsdoel is
gericht op:
• een stabiele waardegroei van het be-

legde vermogen en
• instandhouding van het vermogen en
• het genereren van een inkomsten-

stroom van ca. 2 % of meer per jaar.

Paul Hendriks, penningmeester
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ons museum deze bijdrage toege-

kend heeft gekregen, een fantasti-

sche erkenning voor het gevoerde

beleid. Op deze manier bouwen
we gezamenlijk aan een volgende

eeuw schilderkunst.

Om de samenwerking te continue-

ren zijn we op zoek naar twee be-
stuursleden: een bestuurslid

activiteiten en een penningmees-
ter.  Het lijkt me goed dat, indien

mensen interesse hebben, ze

rechtstreeks een van de bestuurs-
leden benaderen. Of dat ze dit
doen via de mail gericht aan de
voorzitter: jasper@verenigingdor-
drechtsmuseum.nl of secretaris: ri-
chard@verenigingdordrechtsmus
eum.nl.

Jasper Meijer, voorzitter

Bericht van het bestuur

Beleggingscommissie

Carel Polak
M. C. W. (Carel) Polak (1950, Groningen).
Sinds 1984 woonachtig in Dordrecht. Fi-
nancieel-economische achtergrond en
tot aan pensionering diverse (directie)
functies in het bankwezen (o.a. directeur
Bank Mees & Hope
NV in Dordrecht).
Thans diverse ad-
vies- en bestuurs-
functies.
Gehuwd, twee
volwassen kinde-
ren en vijf kleinkin-
deren; hobby’s: golf,
tennis, tuinieren,
reizen en “fa-
mily-man”.

Kees Ripzaad
C. (Kees) Ripzaad (1950, Dordrecht) 
Geboren, getogen en nog steeds woon-
achtig in Dordrecht.
Sinds 1980 in diverse financiële  en admi-
nistratieve staffuncties ( huidige functie
Controller) werkzaam bij de Iv-Groep
een  internationaal opererend ingeni-
eursbureau. 
Gehuwd, twee volwassen dochters. Be-
stuurservaring: in het verleden Penning-
meester bij tennisvereniging. Hobby's:
Reizen, sportliefhebber
actief en als toe-
schouwer (levens-
motto een dag
niet gelachen is
een dag niet ge-
leefd), Bourgon-
dische
levenshouding.
Sport: Tennis, wiel-
rennen, joggen
en skiën.
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Engelandreis in het licht van Cuyp 29 april t/m 3 mei 2020

De afgelopen maanden stond
het leven in ons land in het
teken van opgewonden pro-

testen. Het leek de hoogste tijd luid
en duidelijk te laten horen wat er al-
lemaal mis is met ons en onze ma-
nier van leven. Het zijn dan ook
grote problemen waar oplossingen
voor moeten komen die moeilijke
keuzes met zich meebrengen. Op mi-
croniveau kunnen we daar zelf ook
wel aan bijdragen en dat zal ook
moeten, maar het werd allemaal wel
erg veel. Hoewel ik zelf wat minder
heetgebakerd ben, merkte ik onwil-
lekeurig hoe de berichten doorsij-
pelden in mijn manier van kijken en
reageren. Een stukje schrijven over
een item uit een van de tentoonstel-
lingen? Beet – de visstand loopt dra-
matisch terug, de vissers hebben het
moeilijk. De nieuwe Gainsborough?
Koeien dragen in belangrijke mate bij

aan het  stikstofprobleem, de boeren
komen in de problemen. Ik kijk dan
ook verlangend uit naar de twee ten-
toonstellingen onder de titel Slow Fa-
shion, die op 8 december beginnen.

Even gas terugnemen en
met de vrouwen van een
paar generaties terug na-
denken over simpele vra-
gen als: Wat moet ik aan
met de feestdagen? Nieuw
kopen of iets creatiefs ver-
zinnen met een outfit die ik
al eerder gedragen heb?
Hoe pakken we het aan met
de feestdagen? Huis Van
Gijn zal er ongetwijfeld
weer prachtig uitzien, met
kaarslicht en mooi gedekte
tafels. Ideaal om even te
ontkomen aan de waan van
de dag en inspiratie op te
doen voor het met eenvou-

dige middelen mooier maken van
onze eigen omgeving. In januari komt
de rest van de wereld dan weer aan de
beurt!

Marijke van Vliet

Nader bekeken…
Traag leven

The state rooms of Petworth House

Het gaat goed met de organisatie van de Engelandreis! Tot op heden zijn er geen afzeggingen TravelStore is bezig met het invullen
van details. Helaas gaan we niet naar Woburn Abbey, dat gedurende anderhalf jaar gesloten zal zijn. Een bezoek aan Upton
House is daarvoor in de plaats gekomen. In de indrukwekkende kunstcollectie bevinden zich werken van vele grote meesters, van
Jeroen Bosch tot Thomas Gainsborough. We gaan in Engeland heel veel moois zien. De werkgroep verheugt zich erop en zal haar
ervaringen delen met alle belangstellenden die niet in de gelegenheid waren aan deze reis deel te nemen. 

Foto Adriaan van Dam

Fo
to

 N
at

io
n

al
 T

ru
st

, V
K



 |   VDM Winterbericht 2019

Susanna 
Inglada 
winnaar
De Scheffer 
2019

Aankoop  
Vereniging 
Dordrechts 
Museum

In het Dordrechts Museum is van 16 november tot 8 maart
2020 een solotentoonstelling te zien van Susanna Inglada
(Spanje, 1983). Inglada is de winnaar van De Scheffer 2019. In

het kader van deze prijs kocht de Vereniging Dordrechts Mu-
seum het werk Uñas y Dientes (2018) aan. In dit werk brengt In-
glada verschillende personages bij elkaar: man en vrouw,
gemaskerd, zakelijk gekleed of juist informeel. Ze maken samen
een rondedans – maar hoe feestelijk is die? De personages in dit
werk lijken elkaar met uitzondering van één figuur, voort te sle-
pen. Zal deze figuur zich laten meenemen in de groep of niet? 
Met de titel Uñas y Dientes, ‘nagels en tanden’, verwijst zij naar
de destructieve kant van mensen en de soms dwingende dyna-
miek van een groep. 
Susanna Inglada’s werk bestaat uit beeldfragmenten van licha-
men en scènes van mensen die met elkaar dansen, spelen, of op
een bepaalde manier verwikkeld zijn in lichamelijk getouwtrek.
In iedere tentoonstelling combineert zij bestaand en nieuw werk
tot een ‘verhaal’; als een hoofdstuk in een boek. Zo brengt zij in
de tentoonstelling in het Dordrechts Museum, verschillende wer-
ken samen tot een nieuw geheel. Groepsgedrag en machtsver-
houdingen staan hierin centraal. Ze zijn zodanig opgesteld dat
het lijkt of je een diorama of theater in stapt. Inglada’s interesse
in theatrale karakters, tijdgeest en machtsverhoudingen vindt
haar oorsprong in haar jeugd in Spanje. Gefascineerd door his-
torische en actuele machtsposities, bevraagt zij op humoristi-
sche wijze herkenbare menselijke verhoudingen.

Judith Spijksma,
Conservator moderne en hedendaagse kunst Dordrechts Museum

Susanna Inglada maakt expressieve teke-
ningen van mensen die in een intense, soms
zelfs gewelddadige interactie met elkaar ver-
wikkeld zijn. Geïnspireerd door aspecten
van de Spaanse geschiedenis, creëert In-
glada theatrale 'scenes' waarin bovendien
verschillende verwijzingen naar de schilder-
kunst te vinden zijn. 
Inglada volgde een theateropleiding in Bar-
celona voor ze zich toelegde op de beeldende

kunst en studies
volgde aan de uni-
versiteit van Bar-
celona, het Frank
Mohr Instituut in
Groningen en het
HISK in Gent.  
‘Inglada's werk
getuigt van een
onderzoekende
geest en is geba-

seerd op een dramatische verteltraditie. Haar
werk refereert aan een verleden dat nog al-
tijd actueel is en waarin machtsverhoudin-
gen centraal staan' aldus het juryrapport. De
jury bestond deze editie uit Margriet Schave-
maker, artistiek directeur Amsterdam Mu-
seum, Judith Spijksma conservator moderne
en hedendaagse kunst Dordrechts Museum,
en de beeldend kunstenaarsTon Kraayeveld,
en Bea de Visser.

Susanna 
Inglada

Susanna Inglada Uñas y Dientes 2018, papier, houtskool, inkt, acryl, gouache. 
Collectie Dordrechts Museum, bruikleen Vereniging Dordrechts Museum. 
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Slow Fasion
Ontdek 150 jaar mode in Dordrechts 
Museum en Huis Van Gijn 
7 december t/m 12 april 2020

Op de tentoonstelling 'Slow Fashion' ontdekt u hoe historische mode ver-
rassend actueel kan zijn. Voor het eerst in vijftig jaar toont het Dordrechts
Museum haar uitgebreide modecollectie. Aan de hand van 50 topstukken
variërend van de 18e tot en met de 20e eeuw toont 'Slow Fashion' op twee
locaties hoe onze voorouders zorgvuldig omgingen met hun kleding, be-
wust en duurzaam. Dat maakt historische kledingstukken perfecte conver-
sation pieces om het gesprek over duurzame mode op gang te brengen.

Exclusieve bezichtiging Slow Fashion voor VDM leden: 
twee-locaties 150 jaar mode. 18 december Schoumanzaal 15.5.      
U kunt zich tot 10 december aanmelden via     
www.dordrechtsmuseum.nl/slowfashionvoorvrienden 

Jaap Schlee 
te zien van 22 december 2019 
t/m 19 april 2020

Op 22 december wordt de tentoonstelling geopend waar teke-
ningen, van uitzonderlijk groot formaat, van Jaap Schlee te
zien zijn. De tekentechniek van Jaap Schlee mag uniek ge-
noemd worden. Zijn afbeeldingen zijn naturalistisch, soms
zelfs fotografisch te noemen, maar dat is schijn. Gedreven door
de beeltenissen en geschriften van de uiterst scherpzinnige en
cynische levensbeschouwer Paul Léautaud, gebruikte hij de
techniek van tekenen en gummen. Om zo het licht en de ver-
stilling vorm te kunnen geven en grip te krijgen op het stilzet-
ten van de tijd.

Robert Zandvliet 
te zien t/m 16 februari 2020

Momenteel is er in het Dordrechts Museum de tentoonstel-
ling Dawn to Dusk te zien, een tentoonstelling samen gesteld
door kunstenaar Robert Zandvliet. In de expositie zijn schilde-
rijen te zien van onder andere Fernhout, Jongkind, Gabriël en
hemzelf. Werken die belangrijk zijn geweest in Zandvliets on-
derzoek naar de 50 meter lange muurschildering die hij heeft
geschilderd op de gebogen wand naast het museumrestaurant.
De muurschildering Aan 't Groothoofd blijft altijd te zien. 

Tentoonstellingen
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Kerstconcert
Woensdag 26 december, tweede
Kerstdag 12.00

Deelname gratis, incl. 1 drankje
Deelnemers maximaal 120

Merwe's Oratorium Vereniging (MOV)
zal wederom het traditionele Kerstcon-
cert op tweede kerstdag verzorgen. Het
koor staat, zoals gebruikelijk, o.l.v. Pa-
trick van der Linden en wordt begeleid
door Caecilia Boschman  aan de vleugel.
Het koor brengt een selectie van de
mooiste Engelse Christmas Carols, gear-
rangeerd door o.a. David Willcocks en
John Rutter. Daarnaast nog enkele muzi-
kale verrassingen.  
Merwe’s Oratorium Vereniging (MOV)
profileert zich als “kwaliteitskoor in Hol-
lands oudste stad”. Volgend jaar viert het
koor het 100-jarig bestaan, waarbij ook
een verbinding wordt gelegd met het
800-jarig bestaan van de stad Dordrecht.
Zo zal op 13 maart de speciaal voor MOV
gecomponeerde “SURA-cantate” wor-
den uitgevoerd, over een Dordtse marte-
lares/heilige die volgens de legende de
bouw van de Grote Kerk mogelijk zou
hebben gemaakt. Tijdens dit jubileum-
concert voert MOV een staalkaart uit van
het koorrepertoire (Bach, Mozart, Rach-
maninov, Fauré, Gjeilo en anderen).
MOV voert ook een jubileumactie om
vrienden en donateurs te werven, de
zgn. “Club van 100”-actie. Voor meer in-
formatie zie www.oratoriumdordrecht.nl. 

Slow fashion 
Woensdag 23 januari

Aanvang 1.0 
Huis van Gijn
Maximaal 2 x15 deelnemers
Bijdrage € 6,-

Op 8 december openen het Dordechts
Museum en Huis van Gijn hun deuren
voor een zeer speciale tentoonstelling:
Slow Fashion. Modecollectie door de
eeuwen heen. Natuurlijk wel met een ac-
centverschil. In het Museum ligt de na-
druk op ‘maakbare’ mode te zien in twee
zalen vol kostuums en mode van de 18e
tot en met de 20e eeuw, aangevuld met
uiteraard schilderijen, foto’s en accessoi-
res. Ook wordt er een link gelegd met
hedendaagse ontwerpen onder andere
van Ronald van der Kemp en Monique
Collignon. 
In Huis van Gijn gaat men in op de
dresscode uit vroeger tijd. Dames van
stand hadden zo’n honderd jaar geleden
een goedgevulde kledingkast en dat was
ook wel nodig, aangezien elk dagdeel
een eigen kledingstuk vereiste. Verkle-
den was aan de orde van de dag. Dit ver-
kleden werd gebruikt om de eigen
sociale status uit te dragen, maar had als
bijkomend positief effect dat de kleding
langer meeging want de te dragen jur-
ken waren nogal duur.
Modewoord avant la lettre is in al die
jaren duurzaamheid. Waar horen we dat
nu vaker? In Huis van Gijn met zijn his-
torische kamers komt deze oude mode
extra tot zijn recht, wordt in historische
context geplaatst. Wyke Sybesma, con-
servator in dat huis neemt ons bij de
hand en vertelt ons over de mode en de
gewoontes en voorschriften in het dage-
lijkse leven van dames van stand. In een
speciale ‘paskamer’ kunt u misschien er-
varen hoe de mode van toen werd gedra-
gen.
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Ontmoeting met 
Willem Bastiaan Tholen
Donderdag 13 februari 15 uur

Dordrechts Museum
Maximaal aantal deelnemers: 20/0
Bijdrage € 5,-

Op 9 februari start de overzichtstentoon-
stelling van Willem Bastiaan Tholen
(1860-1931), een schilder bekend om zijn
landschappen en water. Maar hij was
veelzijdiger. Stadsgezichten, interieurs
en mooie portretten maken ook een we-
zenlijk bestanddeel uit van zijn werk.
Niet voor niets laat hij zich niet in één
vakje stoppen. Hoewel in zijn vroege
werk de invloed van de Haagse school
nog duidelijk zichtbaar is, ontwikkelt
Tholen een verfijnde en geheel eigen
stijl. 
Hij verrast de kijker telkens weer met
zijn briljante oog voor detail, zijn uitge-
sproken palet en de rijkdom aan onder-
werpen die hij in zijn directe omgeving
en in de natuur vindt.
Het is 25 jaar geleden dat er een museaal
overzicht van zijn werk te zien is ge-
weest. Hoogste tijd daar nu verandering
in te brengen. Zeker nu de Stichting Be-
drijfsvrienden van het Dordrechts Mu-
seum dit jaar het Zelfportret in
bosrijklandschap aan het museum ge-
schonken heeft.
Van deze toonaangevende kunstenaar
uit de 19de eeuw wordt een aardige col-
lectie getoond, maar ook van leermees-
ters en bevriende kunstenaars als Jacob
Maris en Willem Witsen, kunstenaars
wier werk we in ons museum geregeld
tegenkomen.
We hebben Suzanne Harleman, coördi-
nator collecties en betrokken bij het tot
stand komen van deze tentoonstelling,
bereid gevonden ons wat meer te vertel-
len over deze veelzijdige schilder en ons
mee te nemen langs een aantal belang-
rijke werken. Opzet afhankelijk van het
aantal gegadigden : inleiding/rondlei-
ding.
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Dat gaat naar Den Bosch toe..
Vooraankondiging voorjaarsex-
cursie  Vrijdag 17 april

Let op mededeling op de VDM-website.

De voorjaarsexcursie brengt ons in april
weer eens naar Den Bosch. Tijd voor een
Bossche bol, maar nog belangrijker voor
een cultureel uitstapje. Momenteel zijn
we nog druk bezig met het voorbereiden
en maken van de nodige afspraken. Het
enige wat al wel bekend is, is de beoogde
datum: 17 april. Alle andere gegevens als
tijd, kosten en invulling van het pro-
gramma vindt u medio januari op de
site. U ziet dan ook hoe u zich kunt aan-
melden, eerder aanmelden kan niet.
Houd de datum vrij.

Dordtse voorkeuren
2de helft maart
Schoumanzaal

Dordrechts Museum
Let op mededeling op de VDM-website.

In de tweede helft van maart geeft An-
nette de Vries, hoofd collecties, in sa-
menwerking met Peter Schoon,
directeur van het Dordts Museum, een
lezing voor de leden van VDM met als
onderwerp het aankoopbeleid/verzamel-
beleid van het museum. 
De aanschaf van schilderijen vanaf 1842
tot nu en de totstandkoming van de col-
lectie zoals die nu is, is natuurlijk vol-
gens een plan verlopen. Welke filosofie
zit erachter en welke accenten worden
gelegd? Wanneer past een schilderij bin-
nen onze collectie en wanneer niet?
Ook de buitenlandse kunst behoort tot
de aandachtsgebieden.  En wat nog be-
langrijker is: wat komt er op de markt?
Hebben we daar het geld voor of kunnen
we de hulp inroepen van instanties als
het Rembrandt Fonds, of onze Stichting
Bedrijfsvrienden?
Annette de Vries zal voor ons die avond
een duidelijk beeld schetsen van dit be-
leid. Volg onze website voor verdere ge-
gevens wat betreft datum en
aanmelding.
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Redactie                    Opmaak
Neeltje Mooij             Theun Ok kerse

Met dank aan:

www.verenigingdordrechtsmuseum.nl

Woensdag 26 december, 12.00 uur 
Kerstconcert MOV
Schoumanzaal. Deelname gratis, incl. één
drankje. Deelnemers maximaal 120

Woensdag 23 januari , 14.30 uur 
Slow fashion
Huis van Gijn. Maximaal 2 x 15 deelne-
mers. Bijdrage € 6,–.

Donderdag 13 februari, 15.00 uur
Ontmoeting met 
Willem Bastiaan Tholen
Dordrechts Museum. Maximaal aantal
deelnemers: 20 / 40. Bijdrage € 5,–. 

*) 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 december 2019
www.dordrechtsmuseum.nl

Kees Verwey en zijn idolen
t/m 5 januari 2020

Dawn to Dusk – 
Robert Zandvliet
t/m 16 febr 2020

De Scheffer 2019 
Susanna Inglada
t/m 8 maart 2020

Slow Fashion
Dordrechts Museum en 
Huis van Gijn 
7 dec 2019 t/m 12 april 2020

Jaap Schlee
22 dec 2019 t/m 13 april 2020

Activiteiten DM 
vanaf december 2019
Dordrechts Museum 

Rondleiding: 
‘Verwondering’
20 december

Rondleiding: 
familie tekentour
22 december

Museum Jeugd en 
universiteit:
8 december

Aquarelworkshop 
Kees Verwey
meerdere datums

Regionaal Archief 

Ontdek het archief: 
7 december

Huis van Gijn 

Lichtjesrondleiding
11 & 18 december


