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Achthonderd jaar na het ontstaan
van de stad Dordrecht worden we
geconfronteerd met een hele bizarre situatie. Ons museum is
dicht en de eerder geplande activiteiten van onze vereniging zijn
afgelast. Dit betekent dus ook dat
de geplande algemene leden vergadering op  mei niet door kon
gaan. Tijdens deze vergadering
hadden wij u willen voorstellen
aan twee nieuwe 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.
Ook willen we natuurlijk de vertrekkende bestuursleden bedanken: Kitty van Hoorn-van Dam
heeft zich  jaar ingezet om
samen met haar werkgroep bijna
elke maand een activiteit voor
ons te organiseren en Paul Hendriks die de afgelopen jaren hard
gewerkt heeft om de ﬁnanciële
administratie meer te digitaliseren en de beleggingen een
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nieuwe start te geven. De beoogde bestuursleden lopen al wel
met ons bestuur mee om een verantwoorde overgang te garanderen.
Wanneer en hoe we de ALV wel
door kunnen laten gaan weten we
nu nog niet. Dus wanneer de
nieuwe bestuursleden na uw
goedkeuring formeel aan het
werk kunnen is dus nog onduidelijk. Wel staan de verschillende
documenten op onze website:
www.verenigingdordrechtsmuseum.nl/algemene-ledenvergadering
Onze eerder geplande activiteiten gingen niet door, de mensen
die zich hadden aangemeld zijn
hier over geïnformeerd en de
reeds betaalde bijdragen zijn teruggestort. Gelukkig gaat het
museum snel weer open dus hopelijk kunnen we elkaar daar op
gepaste afstand ontmoeten. Pas
goed op u zelf en op uw naaste.
Jasper Meijer, voorzitter

Weer open!
De afgelopen weken zijn spannend geweest voor ons
allemaal en ook voor het museum, maar nu is het gelukkig bijna zover.
Jasper Meijer sprak ‘digitaal’ met Peter Schoon en
Patricia de Weichs de Wenne over de heropening.

O

p dinsdag 2 juni openen de deuren weer van de drie musea, na
twaalf weken van verplichte sluiting. Ze kijken er enorm naar uit om u
weer in één van de musea te mogen ontmoeten. Het waren met recht onwerkelijke
tijden, waarin we meer dan ooit realiseerden dat kunst een belangrijke rol speelt in
ons leven; en wat een gemis het is wanneer
je hier niet samen met anderen, met u, van
kunt genieten.
Maar er is natuurlijk ook goed nieuws: de
digitale deuren van musea en archief stonden de afgelopen weken wijd open. De
verwondering laat zich immers niet stoppen. En omdat u nu niet kon komen,
kwam het museum naar u toe; via de website en sociale media (Instagram en Facebook) delen ze video’s , foto’s en verhalen
over de collectie en de tentoonstellingen.
Zo deelden de conservatoren vanuit huis
in korte video’s verhalen over hun favoriete
kunstwerken en kunt u o.a. genieten van
een rondleiding door de Tholen-tentoonstelling. Zo hielden we elkaar gezelschap
in quarantainetijd, en met succes!
Jarenlang zijn ze bezig geweest om zich
voor te bereiden op het meest drukke jaar
ooit, met onder andere de unieke tentoonstelling In het licht van Cuyp. Aelbert Cuyp
& Gainsborough, Constable, Turner. Maar
door de Coronacrisis hebben ze - met pijn
in het hart - de ambities moeten bijstellen;
dus geen Cuyp-tentoonstelling dit jaar en
ook geen Pioniers van het modernisme. Uitstel betekent overigens geen afstel. Aelbert
Cuyp staat (in tegenstelling tot eerdere berichten) nu gepland vanaf oktober 2021 en
Pioniers van het Modernisme in het voorjaar
van 2022.
Wat is er dan wel te zien? De tentoonstellingen. Een prachtige Natuur. Willem Bastiaan Tholen en Slow Fashion hebben ze
gelukkig kunnen verlengen. En de afgelo-

pen weken is er hard gewerkt aan de opbouw van de nieuwe tentoonstelling Leven
van leer, waarin ze de rijke verzameling archeologisch leer laten zien, een collectie
die wel als de meest uitgebreide in Europa
wordt gezien. En in het Hof van Nederland
loopt de tentoonstelling 800 jaar Dordtenaren in verzet door tot het voorjaar van 2021. Kortom, er is voor Anderhalve meter:
u genoeg om van te genieten!

Het zal voor u vast even wen-

Maar voor het zo ver is, moet er
de komende weken nog veel ge- nen zijn, maar onze kunst en
beuren om uw bezoek veilig en
verhalen blijven onveranprettig te laten verlopen. Want
derd rijk!
ook het museum moet zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid: de 1.5 meter samenleving. Ons
museumbezoek zal aan andere, strengere
eisen gebonden zijn. Wat voor ons – als
VDM lid – onder andere gaat veranderen
is dat gevraagd wordt een (gratis) ticket
vooraf te reserveren. Zo kunnen ze garanderen dat de 1.5 meter regel gewaarborgd
blijft en bent u er zeker van dat het veilig is
om te komen. En dat niet alleen: het geeft
u de mogelijkheid om heerlijk rond te
dwalen en weer volop te genieten van alles
wat het museum te bieden heeft.
Ook Art & Dining en Coffeelicious gaan
per 2 juni weer open en kunnen zowel binnen als buiten een beperkt aantal bezoekers ontvangen. Op de website van het
museum staan de aangepaste museumregels duidelijk vermeld; leest u vooral vòòr
uw bezoek op de sites de laatste ontwikkelingen en spelregels, dan bent u goed voorbereid.
Het zal voor u vast even wennen zijn, maar
onze kunst en verhalen blijven onveranderd rijk! Samen zorgen Peter en Patricia
voor een ontspannen, inspirerend bezoek.
U bent van harte welkom.
Jasper Meijer, voorzitter
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Peter Schoon, directeur
en Patricia de Weichs de
Wenne, zakelijk directeur van
Dordrechts Museum.

Willem B a s t i a a n T h o l e n – Zom er s b oeren la n d s ch a p, de t ai l
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Berichten van het
bestuur

Gaande vrouw –
Kitty van Hoorn-van Dam

Van de secretaris

Na acht jaren leiding gegeven te hebben aan de activiteitencommissie neemt Kitty van Hoorn afscheid van het bestuur. Natuurlijk zou dit plaats moeten vinden tijdens de
jaarvergadering, maar ook hier geldt: geen vergadering in
verband met corona.
Vanaf haar dertiende woont Kitty in Dordrecht, een
stad waaraan ze verknocht is geraakt. Het museum bezocht ze al geregeld. De activiteiten van VDM wat minder,
mede vanwege haar volle baan. Maar na de cursus Dordtologie, die het beeld van Dordt vervolmaakte, wilde ze
graag een bijdrage leveren aan het museum.
Terugkijkend op de voorbije jaren passeren er allerlei
activiteiten de revue, waarbij de excursies toch wel een
hoofdrol spelen. Het voorbereiden leverde altijd weer erg
veel plezier op en was ook erg belangrijk. Een ochtend- en
middagprogramma, voorafgegaan door koﬃe ‘met’, een
goed lunchadres en een etablissement voor een drankje
na. Naast de culturele invulling waren die drie onderdelen
even belangrijk voor de onderlinge contacten tussen de
leden.
Natuurlijk trok de ene tentoonstelling meer leden dan
de andere. Zo gingen we drie keer naar het Singermuseum in Laren en naar Voorlinden in Wassenaar. Maar ook
het archief in Tilburg waar we een ontmoeting hadden
met Willem II en de bezoeken aan de depots van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in Amersfoort en Rijswijk lieten
een geweldige indruk achter.
Daarnaast waren er lezingen en rondleidingen, aansluitend bij de tentoonstellingen in het Dordts Museum of
Huis van Gijn of etentjes in de stijl van vroegere jaren en in
het zomerseizoen kleinschalige uitstapjes, waarbij we altijd konden rekenen op een vast groepje trouwe VDMleden.
Met veel plezier kijkt Kitty terug op al die activiteiten,

Zoals reeds is aangekondigd op de website en de digitale
nieuwsbrief van het bestuur in april is het niet mogelijk om
aan onze statutaire en wettelijke verplichting te voldoen om
een algemene ledenvergadering te organiseren binnen zes
maanden na het afsluiten van het boekjaar. Het bestuur heeft
besloten om de algemene ledenvergadering tot nader order
uit te stellen en hoopt dat deze in het najaar kan plaatsvinden. Wij vragen om uw begrip. Wel kunt u op de website al
de stukken vinden, zoals het secretarieel en financieel jaarverslag en de jaarrekening van het verantwoordingsjaar 2019
www.verenigingdordrechtsmuseum.nl/algemene-ledenvergadering
Ondanks dat het museum is gesloten en de activiteiten van de
vereniging zijn gestaakt, hebben wij vanaf de uitbraak zeven
nieuwe leden mogen verwelkomen. Fantastisch dat mensen
in deze tijd van afstand zich met de vereniging, het museum
en de (hedendaagse) kunst willen verbinden! U zult begrijpen
dat in deze tijd de mutaties, de verzending van het VDMpasje en het welkomstpakket wat vertraging kan oplopen.
Daarnaast wil ik graag een oproep doen aan de leden die omstreeks 18 april 2020 geen digitale nieuwsbrief hebben ontvangen, een goed e-mailadres door te geven voor onze
administratie via richard@verenigingdordrechtsmuseum.nl.
Richard Coenraad, secretaris
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ALV
Beoogde penningmeester Frank Hendriks: zie Lentebericht
en VDM website/ALV
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regionale aankoop vanuit het
Schefferfonds  - Atelierprogramma
De oorspronkelijke doelstelling van het Schefferfonds is het
stimuleren van jong talent, bij voorkeur geboren in Dordrecht. VDM wil ook op andere manieren een impuls geven
aan de artistieke praktijk van kunstenaars in en om Dordrecht. Daarom wordt aan het bestaande instrumentarium
van regionale aankopen en een landelijke prijs (De Scheffer),
dit jaar een nieuwe activiteit toegevoegd. Bij wijze van pilot
organiseert VDM in het najaar van 2020 in samenwerking
met het Dordrechts Museum een atelierprogramma voor
kunstenaars in de Drechtsteden regio. Het programma houdt
in dat kunstenaars uit verschillende disciplines in hun atelier
in gesprek gaan met een galeriehouder, curator, kunstenaar of
criticus. De inschrijving hiervoor volgt na de zomer.
Neeltje Mooij, namens werkgroep De Scheffer
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Komende man - Niels Zegers
Als beoogd bestuurslid vanuit de activiteitencommissie
wil ik me graag aan u voorstellen. Ik ben sinds ruim drie
jaar met mijn vrouw Angelique, (geboren en getogen
Dordtse!) woonachtig in Dordrecht om de hoek bij het
Museum.
Als zelfstandig ondernemer ben ik werkzaam binnen
de graﬁsche industrie en maak bijvoorbeeld de meerdaagse entreekaarten voor de musea in Parijs. Van jongs
af aan groeide ik thuis op tussen het werk van de Haagse
School en de Modernen die begin van de e eeuw furore
maakten. De liefde voor de kunst is me dus met de paplepel ingegeven nog extra versterkt door een studie kunstgeschiedenis in Utrecht. Als ik naar een tentoonstelling in
Dordrechts museum ga, neem ik nooit direct de trap naar
boven, maar moet ik altijd eerst even rechtsaf om de eerste paar zalen mee te nemen.
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vooraf te organiseren. We liepen nog wel
eens tegen een deadline aan en dat
zou voorkomen moeten worden.
Maar het enthousiasme
van de leden, ook onderling,
maakte soms dat de activiteiten
het karakter van een reünie kregen. En uiteindelijk hoop je de
band tussen vereniging en leden
te versterken door het organiseren van activiteiten.
Kitty namens de VDM-leden
dank voor je inspanningen en
succes in je werkzame leven.
Het favoriete kunstwerk van
Kitty is Place Ary Scheffer van
Eugene Boudin, geschilderd in
. Het is zo herkenbaar, zo
Dordrecht en tegelijkertijd doet het
haar denken aan een plaats in een zuidelijker land. Dit schilderij geeft het gevoel
van vakantie in eigen stad. De warme kleuren, het water, bootje, Scheffersplein, het
doet denken aan een mooie zomerdag. Op
dit schilderij is het ook zo duidelijk dat het
Scheffersplein eigenlijk een brug is, het
water stroomt door. Een mooi schilderij van
een mooie plek in de stad met daarop het
beeld van Ary Scheffer, die zo belangrijk is voor
Vereniging Dordrechts Museum. Een goede
keuze voor haar afscheid, zegt ze zelf.

Eugene Boudin Place Ary Scheffer, 
zich wel realiserend dat er ook dat er ook wel een kritische noot gekraakt mag worden. Haar drukke baan
was soms een belemmering. Meestal kwamen de mailtjes en lijsten pas in het weekend aan de beurt. Bovendien, zo gaf ze als suggestie mee, zou het beter zijn
om planmatiger te werken en de activiteiten ruimer

Gabriëls Jager in een polderlandschap
Het werk van Cor Noltee, de schilderijen van Witsen, de
zelfportretjes van Israëls en Breitner, de werken uit De Rietgors van Sluijters, ze zijn me allemaal zeer lief maar waar ik altijd naar toe getrokken word is de Gabriëls “Jager in een
polderlandschap”. Ik vind de gecreëerde diepte in het schilderij fantastisch en word er helemaal ingezogen.
Eenmaal boven in de zaal met hedendaagse kunst word ik
getrokken naar de wand rechts met “Stage of Being III” van
Robert Zandvliet en denk dat ik begrijp wat er gebeurt, maar
ik kan er net niet mijn vinger op leggen. Dat vind ik spannend.
Vervolgens kom ik bij de prachtige tentoonstelling van Tholen en natuurlijk ook weer bij Gabriël met daar tussen door als
klap op de vuurpijl een recente aankoop () door het Dordrechts Museum van Willem Witsen “Bos in de sneeuw”. Ik ken
denk ik geen schilder die de sneeuw mooier op de takken kan
leggen.
Nog een favoriet dus! U zult begrijpen dat ik niet kan
wachten tot het museum weer open gaat, en ik hoop u daar

te ontmoeten. Wanneer
ik samen met
de overige
leden van de
activiteitencommissie
en mogelijk
met uw instemming
straks binnen
het bestuur iets van mijn enthousiasme
en liefde voor de kunst kan overbrengen en op die wijze terug kan geven
aan Museum en Vereniging dan doe ik
dat heel graag.
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Wyke Sybesma,
conservator toegepaste kunst
Een interview

zien en ervaren wordt. In het DM gaat het meer om de actualiteit, over de duurzaamheid en slow fashion, en dat we dat
al in de 18de eeuw terugvinden. De veelheid van soorten objecten, de combinaties van schilderijen met japonnen wordt
erg gewaardeerd. De in het museum tentoongestelde kledingstukken in combinatie met schilderijen en accessoires
Bij het samenstellen van een schilderijen tentoonstelling
geven een tijdsbeeld. De tentoonstelling in Huis Van Gijn is
kun je in het depot al zien hoe een schilderij eruit ziet. Bij
heel anders van karakter. Daar vallen
het samenstellen van een modetentoonBezoekers denken in eerste
door de kledingstukken, in hun natuurstelling is dat anders. Kleding aan een
instantie dat het zijde is, maar
lijke omgeving, het ‘klopt’ zoals sommihanger ziet eruit als een stuk stof. Een
komen er dan achter dat het van gen reageerden. Zeer gewaardeerd wordt
kledingstuk krijgt pas vorm, komt tot
dat het huis als het ware haar bewoners
leven, als het om een pop hangt. Het ont- PET-ﬂessen is gemaakt.
heeft teruggekregen. Of we dit niet altijd
dekken hoe een jurk er daadwerkelijk
kunnen doen. Misschien wel!
uitzag en om meer te weten te komen over het verhaal en de
draagster van ieder kledingstuk was spannend.
Welke periode / kledingstuk sprak het meeste aan?
Wat betekent het voor u als conservator dat de tenDe trouwzaal in Huis Van Gijn wordt zeer gewaardeerd, de
toonstelling wordt verlengd?
twee bruine japonnen in het DM, maar ook de felgekleurde
Schotse ruit, en natuurlijk het capeje van het campagneDaar ben ik blij mee, want zo kunnen mensen die door de
beeld. Prachtige foto natuurlijk van Marie Cecile Thijs en
plotselinge sluiting de tentoonstelling niet hebben bezocht,
veel vrouwen die dat capeje graag zouden hebben. Er wordt
straks toch nog een kijkje nemen! Voor ons als projectgroep
ook flink gegruweld bij de vitrine met bont. Net zoals bij de
was het vooral zaak om bruikleengevers te vragen of ze hun
korsetten. Wat is iedereen blij dat we nu leven en niet meer
stukken nog langer konden missen. En gelukkig was dat het
ingesnoerd naar een dinertje hoeven!
geval. Voor de kledingstukken is het het ‘zwaarst’. Textiel is
heel kwetsbaar, en de kleding is vaak oud en fragiel. Normaal gesproken duren textieltentoonstellingen 3-4 maanHoe is gereageerd op de circulaire wereld/hergeden, we hadden het al iets opgerekt, en dat was ook
bruik van kleding?
verantwoord, aangezien de stukken als heel lang in goede
omstandigheden zijn bewaard en lang niet tentoongesteld
Enthousiast, we hebben een wand gemaakt waar de bezoewaren. We hebben wél extra controle gedaan en sommige
kers hun ‘Slow fashion tips’ kunnen achterlaten. Dit is door
kledingstukken van de pop gehaald, of sluitingen geopend,
veel bezoekers gedaan. Je merkt hierdoor dat duurzaamom de spanning op de stof er af te halen.
heid/hergebruik wel degelijk speelt. Ook de Remake Studio
van Wereldwijven Ateliers wekte veel interesse bij de bezoekers. De workshops waar bezoekers hun eigen kleding
Hoe waren in het algemeen de reacties van het pumee konden nemen werden elke maand drukker bezocht.
bliek?
Op de jurk van Monique Collignon wordt verbaasd gereaGoed, enthousiast en verbaasd, dat Dordt zo'n mooie mode
geerd. Bezoekers denken in eerste instantie dat het zijde is,
collectie heeft. Men is enthousiast over de combinaties in
maar komen er dan achter dat het van PET-flessen is gehet DM en over hoe mooi het valt in het interieur. Het vermaakt.
kleden vindt men ook erg leuk en vaak komt de vraag of we
die niet vaker kunnen doen. We zijn daar mee bezig!
Is er een gesprek opgang gekomen over “duurzame
mode”?
Wat sloeg het meeste aan bij de bezoekers: de tentoonstelling in het Dordrechts Museum of in Huis
Een bewustwording zeker, dat zie je bijvoorbeeld aan de
Van Gijn?
aan de vele tips die zijn achtergelaten. We zullen als museum zeker niet een cultuuromslag realiseren met onze tenAllebei op zijn eigen manier. Het is mooi om te zien dat een
toonstelling, maar ik denk zeker dat we de bezoekers
voorwerp er in een andere omgeving volledig anders uit kan
hebben kunnen laten zien dat hergebruik iets normaal zou
Hoe vond u het om als conservator deze kostuumtentoonstelling samen te stellen,  topstukken uit
een collectie van twee eeuwen Dordtse modegeschiedenis?
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moeten zijn. Iets moois en waarmee je bijvoorbeeld je kledingstuk uniek kan maken. Wat ik opmerkelijk vond, dat er
een overschot aan textiel in de textiel verzamelbakken is,
omdat de meeste mensen nu thuis zijn en hun kledingkast
gaan opruimen. Mogelijk dat door het coronavirus de mensen anders gaan kijken over hun leven/gebruik van de
aarde: is het niet NU het moment om ons leven te beteren?
minder op reis, minder kleding, minder aanslag op onze
natuur/etc? Ik hoop dat we nu een flinke stap zullen maken
om liever te worden voor onze aarde.
Is er gebruik gemaakt van de Remake Studio van de
Wereld Wijven?
Rondom de tafel van de WereldWijven was het altijd druk.
Ze hebben veel aandacht gekregen en ze veel advies gegeven hoe en wat je kunt doen om simpel je vlekken weg te
werken met bv fantastisch borduurwerk met groot effect.
De 'workshops' waar de bezoekers kleding mochten meenemen werden steeds drukker bezocht.
Hoe was de belangstelling/reacties vanuit de modewereld?

‘Is het niet NU
het moment
om ons leven
te beteren?”

De reacties vanuit de (mode)pers waren positief, er is heel
veel PR gegenereerd met de tentoonstelling. Vanuit de modewereld an sich (ontwerpers bijvoorbeeld) hebben we
geen reacties.
Zijn er suggesties gekomen vanuit de
bezoekers/kinderen op de briefjes?
Zeker en veel, het zijn natuurlijk vooral briefjes over wat je
met je kleding kan doen. Ik kan me voorstellen dat we er
een top 10 van maken, de leukste, meest bijzondere, creatieve, grappige, nooit gehoorde tips te selecteren en die op
te hangen. De stift gaat natuurlijk weg, dus bezoekers kunnen tijdens de verlenging niks achterlaten, maar wel lezen
en hopelijk geïnspireerd raken. We gaan de tips de komende tijd ook online delen met onze volgers.
Wat maakt deze tentoonstelling in uw visie speciaal?
Naast het feit dat de collectie zo onbekend is, is de tentoonstelling en collectie bijzonder omdat deze Dordts is. Deze
kleding die je in de tentoonstelling ziet, werd hier gedragen,
100-150 jaar geleden 'liepen' deze japonnen door de straten.
Maar heel interessant is om te zien hoe actueel die 'oude'
mode eigenlijk is. Onze voorouders waren heel duurzaam,
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Wyke Sybesma, conservator toegepaste kunst

zuinig is niet het goede woord, omdat ze veel geld, tijd en
aandacht aan hun kleding besteedden, dus zuinig, nee.
Maar ze gingen er wél heel zorgvuldig mee om, iets dat
kapot was, of niet meer modieus, werd niet weggegooid,
maar gerepareerd of aangepast. En dat je dan nog steeds ravissant voor de dag kon komen, blijkt wel, en dat geldt ook
voor nu. Iets 'ouds' of iets vermaakt kan heel stijlvol zijn.
En twee tentoonstellingen, zo verschillend, en wel uit dezelfde collectie en gemaakt door het zelfde team. Waar de
ene bezoeker meer met het historische heeft, kan de ander
zich juist aan de actualiteit laven. Het is mooi dat het twee
gezichten heeft.
Gaat u nog dingen veranderen in de tentoonstelling?

Nader

Corona
Nu zucht de mensheid onder het juk,
geheten - naar z’n vorm - : Corona…
Men voelt, hier nadert ongeluk,
want magere Hein dreigt in persona!
Geen kroon die ons bescherming biedt,
bij al ons aardse doen en streven.
’n onzichtbaar kwaad - zó hypocriet laat het hele mensdom angstig beven!

Gezien de corona maatregelen zal er mogelijk een looproute in DM en waarschijnlijk ook een looproute in HVG
komen. De filmpjes in de tentoonstelling worden in DM nu
achter elkaar gezet en gaan automatisch afspelen, zodat bezoekers geen gebruik meer hoeven te maken van de touchscreens. In HVG kan er nu even geen gebruik worden
gemaakt van de verkleedkleding. Maar we zijn natuurlijk
wel van plan om hier een mooi plekje voor te zoeken binnen de vaste opstelling van het huis na Slow Fashion.

Gestart in China, in Wuhan,
brengt het wereldwijd ons quarantaine.
Corona houdt ons in z’n ban!
Op de IC’s, naakt, zonder gêne,
vecht - arm of rijk, ’t is om ’t even al wie besmet is voor z’n leven…

Bij de tafel waar de Wereldwijven aan werken zullen er niet
meer dan twee mensen per dag aan het werk zijn en zullen
we maatregelen treffen dat mensen ze niet dichter dan tot
1,5 m afstand kunnen benaderen. En bij het bord met de
tips zullen we de lege kaartjes en pennen weghalen.

Een virus, met zovele ‘duiders’
met ’n nieuw begrippenarsenaal…
Goede en slechte klokkenluiders…

Verder is er een werkgroep opgericht die zich ook bezig
houdt met het 1,5 meter museum. Er zal een routing komen.
Extra medewerkers op de vloer om alles in goede banen te
leiden en eventueel in te grijpen/ de bezoekersstroom anders te leiden of te pauzeren als het te druk dreigt te worden. Mensen zullen vooraf een ticket moeten boeken online
en dan zal ook duidelijk informatie gegeven worden over
het bezoek.
Zijn er ook mode items geleend uit collecties van andere musea?
Nee, we hebben er heel bewust voor gekozen om de tentoonstelling samen te stellen uit eigen collectie, zeker op
het gebied van kleding. Enkele steunobjecten hebben we
wel geleend, en natuurlijk de moderne items van hedendaagse modeontwerpers.
En tot slot: kom kijken!!
Annemarie van Huis

Al het intellect onder de zon
is vleugellam, zonder pardon!

De overheid spreekt ferme taal:
“Deez’ pandemie vraagt wereldwijd om
daadkracht, nieuwe wetten!”
“Wij dienen onder deze strijd de schouders
ferm te zetten!”
En zó ontstaat ‘een nieuw normaal’,
wordt ’t leven stilaan wat concreter,
op afstand: Anderhalve Meter.
Misschien dat wij straks weer ontdooien,
maar dit onvoorziene Paard van Troje verraste
ons toch allemaal!
Beste VDM-vrienden, Veel Wijsheid!
Geduld! Sterkte! Houdt de zonzij!
En blijf Leven!
Edmond Jaspar

Dit gedicht maakt deel uit van een drieluik (zie
de VDM- website).
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Bekeken

Ans Marcus –> Riet Kooijman

Karel Appel –> Lisette van der Hoeven

Samuel van Hoogstraten –> Eveline Sprenger

Geïnspireerd door Instagram@tussenkunstenquarantaine en
vele andere gelijksoortige initiatieven hebben enkele VDM’ers
gereageerd op de oproep in onze nieuwsbrief om kunst uit DM
na te maken met enkele voorwerpen uit hun huis. Onze leden
hoeven zich niet te schamen voor het resultaat: ze hebben stuk
voor stuk heel goed gekeken naar onze kunst en zijn er heel creatief mee aan de slag gegaan, zowel beeldend als literair.
Hulde!
Marijke van Vliet
Jan Roeland –> Els Dijkstra

Ina van Zijl –> Annemarie van Huis

Ina van Zijl –> Neeltje Mooij
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Kitty van Hoorn - Van Dam

KunstClub
[Onder voorbehoud!]
Zondagmiddag  juli 
: - : uur
DM- Art&Dining

Helaas is door de coronacrisis de vorige
kunstborrel van 5 april komen te vervallen. Iedere eerste zondag in het kwartaal
organiseert de Kunstclub een borrel en
de volgende datum is 5 juli 2020.
Deze uitnodiging wordt daarom onder voorbehoud geplaatst en de organisatoren zullen
op tijd laten weten of en op welke wijze deze
editie kan doorgaan.

Kijk eens om je heen
In dit zomerbericht wil ik, nu de musea gesloten zijn, VDM-ers
oproepen eens naar kunst in de buitenruimte te kijken. Onze
omgeving staat vol met beelden. Let er maar eens op. We lopen
erlangs, op weg naar iets of iemand. We passeren tuinbeelden,
kunstwerken, gevelstenen, historische helden of herinneringsmonumenten. We zien ze wel, maar kijken we ook?
Waar kunst in musea tenminste nog bekeken wordt door mensen die daar vrijwillig voor gekozen hebben, moet kunst in de
buitenruimte het hebben van voorbijgangers, buurtbewoners
en andere doelgerichte kijkers. Kunst in de openbare ruimte is
van en voor iedereen.
Kijk in uw omgeving en laat uw verbeeldingskracht werken om
te ervaren dat ‘buitenkunst’ leeft.
De cultuursector wordt nog altijd achtervolgd door de bezuinigingen vanwege de crisis in 2012, wat zullen de gevolgen van
het de coronatijd zijn? In Dordrecht hebben kunst en cultuur
de afgelopen jaren enorm gepresteerd. Dordrechts Museum
zet zich (inter)nationaal op de kaart. Waarom?
Omdat cultuur en kunst bij ons horen als de liefde. Kunst kan
ons inspireren en op ideeën brengen.
Positieve energie geven of het beginpunt zijn van een goed gesprek. Je opvrolijken, maar ook mensen tot op het bot verdelen.
Juist in coronatijd kan kunst en cultuur tot verbondenheid leiden.
Ik daag u en VDM uit ons museum en haar medewerkers in
deze tijd extra te waarderen en ondersteunen voor de toekomst.
Geesken Bloemendal – ter Horst
Oud-voorzitter VDM
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Deze de editie heeft als thema architectuur.
We zijn er trots op dat we een Dordtse
architect als gast hebben. Bertil Dekker
(mede oprichter en eigenaar van Stijl architectuur BV BNA) neemt ons mee in
de bijzondere kunstdiscipline van architectuur. Stijl Architectuur werkt allround en legt zich niet toe op een
bepaalde doelgroep. De opdrachten
strekken zich uit van relatief kleine interieuropdrachten tot aan complexe stedenbouwkundige studies en van
particuliere woningbouw tot aan appartementen- en kantoorgebouwen. U kent
ongetwijfeld enkele van de door Stijl
ontwikkelde panden, zoals bijvoorbeeld
‘De Nieuwe LTS’ aan Reeweg Oost. Bertil zal zijn visie op architectuur met ons
delen en hij behandelt het thema architectuur in relatie tot Dordrecht.
Kunst- en museumliefhebbers in het algemeen, (jongere) leden van VDM, BDM
en Art2B, young professionals, gezinnen
en Ik Maak Dordrecht.
Maar vooral óók voor iedereen die eigenlijk nooit naar een museum gaat
maar toch wel nieuwsgierig is naar wat
daar nou te zien is.
De toegang is gratis! Dus geen lidmaatschap; alleen de drankjes betaal je zelf.
Maar de eerste word je aangeboden!
Normaal gesproken is aanmelden niet
nodig maar in het kader van de te verwachten maatregelen rondom COVID19: volg de VDM website.

Aelbert Cuyp

Jan Six bij zijn ontdekking

Film ‘Mijn Rembrandt’
Donderdag  juni  uur

Engelandreis in het voorjaar 

Plaats: The Movies
Bijdrage  , incl. drankje
Deelnemers maximaal 

Nu we heel langzaam loskomen van
de lockdown gaan we bekijken wat
voor kleinschalige mogelijkheden er
op korte termijn zijn, in het museum, in de stad en in de directe omgeving. De al eerder geplande
activiteiten worden verplaatst. Rotterdam hopen we in september te
bezoeken. We gaan in overleg met
het museum wat we in juli of augustus kunnen doen. En voor de maand
juni hebben we al wat op de planning staan. Houd de website in de
gaten voor andere activiteiten.

Zoals u allen vernomen heeft, moesten
wij helaas wegens het coronavirus en de
ter bestrijding hiervan genomen maatregelen de Engelandreis afblazen.
Besloten is toen om de reis te verplaatsen naar het voorjaar van
.

Speciaal voor onze leden, althans
het maximale aantal, is er op 11 juni
een voorstelling van de film Mijn
Rembrandt. Deze film geeft een
beeld van de zoektocht naar werken
van Rembrandt door kunsthandelaar Jan Six, nazaat van Six die door
Rembrandt zelf nog geportretteerd
is. Oeke Hoogendijk duikt in de
wonderlijke gangen van kunstkenners en -kopers. Ze laat zien hoeveel
plezier de schaarse bezitters van een
echte Rembrandt beleven aan dit
werk. Een echte Rembrandt doet iets
met je, blijkt duidelijk uit deze film.
Daarnaast staat de film bol van intriges bijvoorbeeld rond de aankoop
van de portretten van Oopjen en
Marten en de zoektocht van Jan Six
naar een tweede Rembrandt.
Wel duidelijk is dat de schilderijen
van Rembrandt na 350 jaar nog niets
aan aantrekkingskracht hebben ingeboet. De film laat ook zien wát het
werk technisch zo bijzonder maakt
en waarom mensen zo diep geraakt
worden door zijn schilderijen.
Wij gaan het zien in The Movies.

Inmiddels is de grote Cuyp tentoonstelling verplaatst naar het najaar van 2021.
Aan de deelnemers hebben wij de vraag
voorgelegd of zij de intentie hebben volgend jaar in deze periode deel te willen
nemen aan de Engelandreis. Gelukkig
zijn er tot nu toe nauwelijks afmeldingen
binnengekomen. Zodra er zicht komt op
de mogelijkheid te kunnen reizen in
groepsverband naar Engeland worden
de voorbereidingen opnieuw opgestart
en worden de deelnemers daarover geïnformeerd.
Eind september  zullen we
de deelnemers verslag doen van
de stand van zaken.
Wij spreken de wens uit dat u allen in
goede gezondheid bent en wij volgend
jaar de geplande Cuypreis naar Engeland kunnen realiseren.
Mede namens het bestuur VDM, werkgroep
Engelandreis
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Inschrijven
VDM- Activiteiten
Met dank aan:

Het museum heeft de volgende aanpassingen gedaan:

www.verenigingdordrechtsmuseum.nl/
activiteiten
Of schriftelijk via: VDM, cie. activiteiten, p/a Singel 108, 3311 PE Dordrecht

•

Willem Bastiaan Tholen
tot  september

•

Slow Fashion
tot  september

•

Jaap Schlee tot  oktober

Zondag  juli,  uur
KunstClub
hedendaagse Architectuur*
Art&Dining. Deelname gratis, nog onder
voorbehoud.
Volg de VDM website!

•

Leven van leer
 juni t/m  januari 

Donderdag  juni,  uur
Film Mijn Rembrandt*
The Movies. Deelname € 12,50 incl. drankje

•

Hof van Nederland
 jaar Dordtenaren in verzet tot eind maart 

De digitale deuren van ons museum
staan wijd open voor u:
https://www.dordrechtsmuseum.nl/activiteiten/te-doen/

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

op NL 16 INGB 00 03 39 58 96.

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.

www.verenigingdordrechtsmuseum.nl
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