
  Nieuwsbrief 

Dordrecht, april 2020 

 

Beste leden, 
 
Achthonderd jaar na het ontstaan van de stad Dordrecht worden we geconfronteerd met een hele 
bizarre situatie. Ons museum is dicht en de activiteiten van onze vereniging gaan voorlopig niet door. 
Dit betekent dus ook dat de geplande algemene leden vergadering op 13 mei niet door kan gaan. 
Tijdens deze vergadering hadden wij u willen voorstellen aan twee nieuw beoogde bestuursleden. 
Frank Hendriks als nieuwe penningmeester en Niels Zegers als bestuurslid activiteiten. Tevens 
zouden we uw reactie willen pijlen op het visiedocument dat we hebben opgesteld. 
 
Wanneer en hoe we de ALV wel door kunnen laten gaan weten we nu nog niet. We zullen de 
verschillende documenten binnenkort op onze website plaatsen: 
www.verenigingdordrechtsmuseum.nl/algemene-ledenvergadering  
 
Onze geplande activiteiten gaan allemaal niet door, de mensen die zich hadden aangemeld zijn hier 
over geïnformeerd en de reeds betaalde bijdragen zijn teruggestort. 
De werkgroep KunstClub078, die activiteiten organiseert om jonge leden te werven voor onze 
vereniging, hoopt op 5 juli 2020 haar borrel - aangepast aan geldende richtlijnen - te kunnen houden. 
 
Het museum heeft ook het programma moeten omgooien en heeft de volgende aanpassingen 
gedaan: 

 De prachtige Tholen-tentoonstelling zal worden verlengd tot 27 september.  

 De tentoonstelling Slow Fashion wordt verlengd tot 13 september en de tentoonstelling van 
Jaap Schlee tot 4 oktober. Alles natuurlijk onder voorbehoud, het is nog onduidelijk wanneer 
het museum weer open mag gaan.  

 Vanwege de internationale onzekerheid en de benodigde voorbereidingstijd worden de 
tentoonstellingen 'de Pioniers van het Modernisme' met de collectie van het Columbus 
Museum Ohio en de grote Cuyp-tentoonstelling uitgesteld.  

 Wel wordt er nu elke maandag door restaurator Lidwien Speleers een update gegeven over 
de restauratie van een werk van Aelbert Cuyp. Volg haar blog via 
www.dordrechtsmuseum.nl/restauratie/ 

Hopelijk kan 'In het licht van Cuyp' in maart 2021 alsnog van start kan gaan. Dit is wel afhankelijk of 
afspraken over de bruiklenen voor deze tentoonstellingen weer opnieuw gemaakt zullen kunnen 
worden. 
De digitale deuren van ons museum staan wel wijd open voor u: 
https://www.dordrechtsmuseum.nl/activiteiten/te-doen/  
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Wij vragen ook uw begrip voor de vertraging die door de situatie kan ontstaan in de administratie zoals 
het opsturen van VDM pasjes en welkomstpakketten en dergelijke. 
 
Het blad Culthure (vanuit DM), en het VDM Zomerbericht zullen eind mei, dan wel begin juni 
verschijnen. Voor het Zomerbericht willen we graag een oproep doen aan onze leden om een bijdrage 
te leveren. Hierbij kan gedacht worden aan: 

- Waar kijkt u -in relatie tot Dordrechts museum en VDM- het meest naar uit? 
- Bent u creatief en digitaal ingesteld? Maak een kunstwerk! Doe mee aan ‘tussen kunst en 

quarantaine’. Kies een schilderij uit de collectie van Dordrechts museum 
(https://www.dordrechtsmuseum.nl/zoeken/collectie/) en maak deze thuis zo goed mogelijk na 
met spullen die u in huis hebt. Inspiratie kunt u opdoen via 
(Instagram)@tussenkunstenquarantaine, dan wel via www.sadanduseless.com/recreated-art/ 

- Bent u creatief, maar niet zo digitaal ingesteld? Misschien een gedicht/foto of een overweging. 
De mooiste inzendingen worden geselecteerd voor het Zomerbericht. Alle inzendingen worden, 
uiteraard met uw toestemming, gepubliceerd op onze website en onze FB pagina 
U kunt uw bijdrage sturen naar neeltje@verenigindordrechtsmuseum.nl, uiterlijk 8 mei a.s. 
 
Namens het bestuur wens ik u een goede gezondheid en hopelijk zien we elkaar weer snel in het 
museum,  
 
Jasper Meijer, voorzitter 
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