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Aelbert Cuyp - Vissers op het ijs bij Dordrecht ca - 
Woburn Abbey Collection

Wat een bijzondere   vereniging!
De afgelopen weken hebben we 
meerdere keren nieuwe leden in de 
Van Strijsalon in het museum 
mogen ontvangen. Als bestuur ver-

tellen we dan onder het genot van 
een kop koffie kort waar onze ver-
eniging voor staat en wat we alle-

maal doen. Het is elke keer weer 
bijzonder te zien dat hoewel men-
sen bewust voor het lidmaatschap 
hebben gekozen, zij toch nog ver-

baasd zijn over het verhaal van 
onze vereniging.  

Dat hele verhaal begon al bijna  
jaar geleden in . Dat was de 
start van de prachtige collectie die 
te zien is in ons museum met nu 

bijna  werken. We voegen nog 
steeds werken toe door aankopen 

te doen van bij voorkeur heden-
daagse jonge kunstenaars.  

Daarnaast is er natuurlijk het 
Schefferfonds dat we beheren 
waarmee we jonge en Dordtse kun-

stenaars ondersteunen. We zijn 
ook rijk aan actieve leden, die bij-

voorbeeld bijna maandelijks een 
activiteit organiseren en o.a. dit 
kwartaalbericht maken.  
Sinds kort hebben we zelfs een res-

tauratiefonds waarmee we het mu-
seum ondersteunen. Zeer 
belangrijk is natuurlijk elkaar te 

ontmoeten om van het museum 
kunnen genieten. Dit allemaal 
maakt deze vereniging uniek en 
bijzonder. Mede dankzij uw in-

spanning zijn er sinds september al 
 vrienden geworven.  

Mocht u nog mensen weten die 
ook lid willen worden verwijs ze 
naar onze website:  
verenigingdordrechtsmuseum.nl/ 

lid-worden. 
 

 
Japer Meijer, voorzitter 
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VDM berichten Schefferweetjes () 
 

 

Als een hecht team traden Cornelia 

Scheffer en haar drie zonen in Parijs de 

moeilijke omstandigheden tegemoet. 

Ze leefden samen, zorgden voor elkaar 

en deelden nog steeds hun patriotse 

idealen voor een betere wereld. De stu-

die van de jongens had de hoogste 

prioriteit, meer dan het gemak van 

huishoudelijke hulp waar de familie in 

Holland toch aan gewend was geweest. 

Ary en Henry studeerden bij de schil-

der Pierre Guérin en probeerden tege-

lijk alvast een markt te vinden voor 

hun konterfeitsels. Ze kozen daarvoor 

aansprekende onderwerpen, met voor 

veel mensen herkenbare situaties zoals 

De weduwe van de soldaat, of De terug-

keer van de jonge invalide. Ary stuurde al 

in 1812, nog maar 17 jaar oud, zijn werk 

De dood van Lodewijk de Heilige in naar 

de Salon en kreeg er een medaille voor.  

Broer Arnold schilderde niet, maar 

schreef. Als historicus en journalist 

stak hij zijn duidelijke meningen niet 

onder stoelen of banken. Op de Franse 

troon zat op dat moment weer een 

Bourbon, die niets liever wilde dan te-

rugkeren naar de oude tijden van het 

absolute koningschap. Samen met an-

dere jonge kunstenaars en idealisten 

sloten de broers zich aan bij de Char-

bonnerie, een liberale oppositiegroep 

(liberalisme was toen nog een opstan-

dige beweging) die onder leiding van 

de Markies de Lafayette veranderingen 

wilde afdwingen en in 1822 zelfs tever-

geefs een staatsgreep probeerde te ple-

gen. Alle drie de broers namen grote 

risico’s, maar vooral Arnold trok de 

aandacht  en kwam vaak in aanraking 

met justitie. Zijn ijveren voor bescher-

ming van de persvrijheid leverde hem 

zelfs een veroordeling tot een jaar ge-

vangenisstraf op, die hij ontliep door 

de wijk te nemen naar Brussel. Bij de 

mislukte staatsgreep van 1822 ontsnap-

ten ook Ary en Henry ternauwernood  

aan arrestatie. Moeder Cornelia stond 

doodsangsten uit om haar kinderen en 

ontwikkelde hartproblemen, maar 

werkte zodra haar gezondheid het toe-

liet druk door met het schilderen van 

miniaturen van het werk van haar 

zoons, om bij te dragen aan het gezins-

inkomen. 

Het contact met de Markies de La-

fayette bracht behalve gevaar en avon-

tuur ook veel nieuwe en veelbelovende 

contacten met zich mee. De man had 

een indrukwekkende stamboom, veel 

geld en een groot hart voor de strijd 

voor vrijheid en gelijkheid. Hij had 

zelfs meegestreden in de Amerikaanse 

onafhankelijkheidsoorlog en hield 

daar in de Verenigde Staten een popu-

lariteit aan over die tot de dag van van-

daag voortduurt. Op zijn buitenverblijf 

La Grange en in zijn riante woning in 

Parijs verzamelde deze held graag 

geestverwanten en jonge mensen om 

zich heen. De Scheffers werden er 

graag geziene gasten en vooral Ary 

kreeg kansen te over tot het schilderen 

van portretten, te beginnen met La-

fayette zelf. Hij viel ook op als mentor 

en leraar voor de jongere schilders. Ary 

bleek een beminnelijk mens, nooit te 

beroerd andere jonge schilders verder 

te helpen en met zoveel aanzienlijke 

potentiële klanten om zich heen die 

hem hun portret wilden laten schil-

deren kwam er ook een einde aan de 

arme jaren. 

Marijke van Vliet,  cie. PR

Marquis de Lafayette - Ary Scheffer --  
National Portrait Gallery, Smithsonian Insti-
tute

Bericht van de penningmeester 

 

Binnenkort ontvangt u de factuur voor 

de contributie voor het jaar 2022. Na ont-

vangst van uw bijdrage ontvangt u de le-

denpas 2022.  

Uw bijdrage maakt het mogelijk dat 

we als vereniging activiteiten kunnen or-

ganiseren, nieuwsbrieven en magazines 

kunnen bezorgen bij onze leden en kun-

nen bijdragen aan het in stand houden 

en uitbreiden van de collectie. Zo dragen 

we bij aan de restauratie van werken in 

de collectie en de aankoop van nieuwe 

items. 

In 2021 is met onze steun een schil-

derij van Benjamin Cuyp gerestaureerd 

en in 2022 zullen we weer De Scheffer 

uitreiken aan een veelbelovende jonge 

kunstenaar, van wie we ook een werk 

zullen aanschaffen om op te nemen in de 

collectie. 

U begrijpt dat onze ambitie altijd gro-

ter is dan de middelen die ter beschik-

king staan en daarom zijn we blij dat we 

op uw steun mogen rekenen om de am-

bities waar te maken. Nieuwe vrienden 

zijn meer dan welkom! Een cadeaulid-

maatschap voor de VDM is een cadeau 

waarmee u niet alleen de ontvanger blij 

maakt! 

 

 

 

 

 

December-
maand cadeautip 
Geef een jaar VDM lidmaatschap  

cadeau!  

verenigingdordrechtsmuseum.nl/ 

cadeaubon/ 

 

Marleen Bartelts-Schilt,  

penningmeester  
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Zondag  oktober, twee minuten voor . 
Met een paar anderen sta ik in de regen te 
wachten tot het museum open gaat. Er is al 

zoveel geschreven over de nieuwe Cuypten-
toonstelling dat het druk belooft te worden 
en ik wil graag nu het nog rustig is van de ge-
legenheid gebruik maken. De entree is al in-

drukwekkend. Een grote tent met kluisjes 
seint uit dat hier iets belangrijks staat te ge-
beuren. Geen gehannes met jassen en tassen 

tegenover vrijwilligers in een garderobe, inle-

veren die handel, aan het eind van het be-
zoek liggen je spullen weer op je te wachten. 
Dan de van te voren gereserveerde toegangs-
bewijzen scannen en door naar boven.  

 
Aan het begin herken ik meteen de eend 
Sytgen en knik haar vriendelijk toe. Leuk dat 
je er ook bent, jou ken ik. Dan verder. Tussen 
de vertrouwde stukken van ons eigen mu-
seum de schatten uit Engelse landhuizen, van 
Koningin Elizabeth, van de musea van Lon-
den, Washington, Boedapest en vele andere. 
Wat hangt het hier mooi en hoe moet dat 

vroeger geweest zijn, in de huizen van de 
Dordtse elite, zulke grote werken? Ik kijk en 
kijk, zie koeien, zeilschepen, gouden licht, da-

gelijks leven, muziekinstrumenten. Wat een 
rijkdom en wat een geweldig geschenk dat 
we al dat moois hier zomaar in ons eigen 

Dordrechts Museum hebben hangen. Wat een 
werk is het geweest om dat alles hier te krij-
gen en wat een ontdekkingen zijn er gedaan. 

We zien nu de verbanden met Engelse navol-
gers, ik begrijp nu pas goed waarom de aan-
koop van een Gainsborough een paar jaar 
geleden zo belangrijk was. Spectaculair is de 

hereniging van twee schilderijen die ooit één 
waren en misschien voor financieel gewin 
doorgezaagd en als twee verkocht. Zoals in 

het programma Spoorloos mensen na veel 

speurwerk hun verloren familieleden weer in 
de armen vallen komen hier de twee helften 
van een gezicht op Dordrecht weer broeder-
lijk samen. Ze hebben andere wegen bewan-

deld, zijn ver van elkaar in musea in Berlijn en 
Los Angeles beland, hebben totaal verschil-
lende lijsten, maar voor de duur van deze ten-
toonstelling heeft onze conservator ze weer 
bij elkaar gebracht. 
 
Na twee uur ben ik vol indrukken, overwel-
digd door de pracht en de rijkdom van dit 
alles. Ik ga koffie drinken. Deze tentoonstel-

ling met internationale allure blijft gelukkig 
nog tot maart. Ik kom terug, alleen en met 
vrienden, want ik ben nog lang niet uitgeke-

ken! 
 

Marijke van Vliet, cie PR

Nader Bekeken -  
Cuyp, schilder van vele perspectieven…

Aelbert Cuyp -riviergezicht bij Dordrecht-ca. -Los Angeles County 
Museum 

Aelbert Cuyp -gezicht bij Dordrecht-ca. -Museum der bildenden 
Künste Leipzig
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Vanuit legaten van Ary Scheffer en 
zijn familie aan VDM kwam niet al-

leen zijn volledige ateliernalaten-
schap naar Dordrecht, maar kon 
door de Vereniging ook een stimu-
leringsfonds worden opgericht. Het 

gaat afwisselend om de nationale 
kunstprijs De Scheffer en het regio-
nale Curatoren Programma.  

In 2022 vindt de 8ste editie van de natio-

nale kunstprijs De Scheffer plaats, een 

prijs voor jonge kunstenaars die bestaat 

uit de aankoop van een werk en een expo-

sitie in het Dordrechts Museum. In deze 

editie wordt een tentoonstelling gemaakt 

van drie genomineerden.  

 

Hoe is de jury samengesteld?  

Verschillen de juryleden in hun  

aandachtspunten en beoordelings-

criteria? 

Er zijn vier juryleden: twee beeldend kun-

stenaars en twee museumconservatoren. 

Zo houden we elkaar in balans, als ma-

kers en beschouwers. De kunstenaars zijn 

Susanna Inglada, die winnaar is van de 

vorige editie van De Scheffer, en Paul van 

der Eerden, kunstenaar uit Dordrecht. Zij 

zijn alle twee internationaal actief. Hun 

werk is in Dordrecht en andere museum-

collecties opgenomen. Ze hebben een 

duidelijke eigen signatuur, maar ook een 

sterk overzicht van alles wat hot & hap-

pening is in de kunst. Hetzelfde geldt voor 

mijn collega Mirjam Westen, die als con-

servator moderne en hedendaagse kunst 

in Museum Arnhem helemaal thuis is in 

de voorhoede en achtergronden ervan. Zij 

en ik zijn alle twee kunsthistoricus en ten-

toonstellingsmaker en bezoeken voor ons 

werk zoveel mogelijk tentoonstellingen 

en ateliers om dicht op de huid van de 

kunst zelf te komen; dicht op de huid van 

de tijd. En dat is ook ons onderzoeks-

gebied. Ik ben erg blij dat ik sinds 1 okto-

ber als conservator moderne en heden-

daagse kunst in Dordrecht werk.  

Als juryleden vullen we elkaar aan en 

delen we ervaring en kennis, overzicht 

van actuele ontwikkelingen en niet in de 

laatste plaats een soort kunstverslaving. 

Susanna en Paul kunnen makkelijk in-

zoomen op technische en inhoudelijke 

vragen die hun collega’s hebben opgelost, 

omdat ze zelf ook die rol in het atelier ver-

vullen. Mirjam en ik komen om de hoek 

met onze kunst-kritische en kunsthistori-

sche reflectie. Eén ding delen we alle vier: 

nogal gretige, onvermoeibare ogen.  

Voorzitter van de jury, zonder stemrecht, 

is Neeltje Mooij, bestuurslid VDM. Zij 

omringt ons met goede zorgen en alle in-

formatie die nodig is om het werk van alle 

kunstenaars zorgvuldig te kunnen beoor-

delen. 

 

 kunstenaars hebben zich inge-

schreven en hebben ieder uit-

gebreide documentatie ingeleverd. 

Hoe komt de selectie tot stand, is er 

een preselectie?  

We proberen door het computerscherm 

heen te kijken en recht te doen aan alle 

beelden en teksten die kunstenaars heb-

ben ingestuurd. Kunstwerken in het echt 

zien is altijd het allerbest, want ieder 

beeld heeft zijn eigen huid en onder-

huidse aard. Gelukkig kennen we veel 

werk ook wel uit het echt, van afstudeer-

shows en tentoonstellingen. Sommige 

kunstenaars zijn pas kort van de aca-

demie; andere hebben een flinke staat 

van dienst.  

De juryleden hebben eerst alles apart, 

in een eigen tempo bekeken. Het is fijn de 

tijd te kunnen nemen, niet steeds maar 

achter elkaar door te klikken, maar even 

iets laten bezinken, terug scrollen, aan-

tekeningen maken en nog eens kijken. 

We hebben ieder een voorselectie van vijf 

kunstenaars gemaakt, soms smokkelde ie-

mand een zesde erbij en ik moet toegeven 

dat ik zelf ook nog even mijn longlist heb 

gedeeld.  

Daarna hebben we via grote projecties 

als team samen de inzendingen bekeken 

in de aula van het Dordrechts Museum en 

– alles achter dichte 

deuren – de voorselec-

tie besproken, herover-

wogen en genadeloos ingekrompen tot 

een top drie. Genadeloos, maar unaniem 

en met nuance beredeneerd. 

 

Waarop let u, waarop beoordeelt u? 

En hoe bereikt de jury consensus?  

Eén van de kunstenaars had het in haar 

toelichting over verf als ‘boterachtige ma-

terie’. Dat spreekt mij aan, omdat die 

smeuïgheid iets sensueels heeft, en die 

zinnelijkheid iets zegt over het materiële 

spel met verf op doek. Vloeiend, smerig, 

waterig, rul of schraal en alles daar tus-

senin. Schilderkunst kan een venster op 

de werkelijkheid zetten, alsof je door een 

raam kijkt naar een landschap of in een 

kamer; je kunt er dromen mee oproepen 

Interview met Wilma Sütö,   conservator moderne en hedendaagse kunst 
Dordrechts Museum

Afra Eisma
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of nachtmerries, inner-

lijke werelden vol 

emoties, maatschappij-

kritische analyses of juist strakke ordenin-

gen. Maar naast een voorstelling die een 

illusie of eigen wereld oproept is schilder-

kunst ook materie. De Scheffer is een 

prijs voor schilderkunst. Dus dit spel met 

de verf weegt mee bij de beoordeling. Al-

leen: het boeiende is dat schilderkunst al-

tijd weet te ontsnappen aan vaste 

definities. Verf is vloeibaar, de schilder-

kunst zelf is dat ook.  

We letten dan ook 

meer op visuele over-

tuigingskracht, op be-

heersing van de 

toegepaste techniek, 

en op de precisie van 

thematische uitwer-

king. Maatschappe-

lijke actualiteit en een 

zeker besef van de 

schilderkunstige tra-

ditie doen ertoe, maar 

het samenspel van al 

die criteria samen 

geeft de doorslag. De 

kracht van beeld en 

denkbeeld. Daarbij 

geldt: als jurylid heb je 

de wijsheid niet in pacht. Wij hebben ons 

graag laten overrompelen door kunste-

naars met een eigenzinnige benadering 

van de schilderkunst – misschien zelfs los 

van verf op doek.  

We bereikten consensus door naar el-

kaar te luisteren, soms een rondje te 

stemmen en dan nog eens in gesprek te 

gaan. Ik heb in andere jury’s emotionele 

uitbarstingen meegemaakt van juryleden 

die het niet eens konden worden, die 

theatraal een traan wegslikten of een deur 

achter zich dichtknalden. Zo spannend 

hebben wij het niet gemaakt; de inzen-

dingen zelf waren al spannend genoeg! 

We hadden misschien méér kunstenaars 

willen nomineren, maar konden het 

prima eens worden over het hoge niveau 

van deze lichting en tot een keuze komen. 

 

Welke kunstenaars zijn genomi-

neerd? En had u zelf andere keuzes 

willen maken? 

De drie genomineerde kunstenaars zijn: 

Afra Eisma, Sam Hersbach  en                     
Niek Hendrix 
 

Drie totaal verschillende kunstenaars zijn 

genomineerd, met uiteenlopende thema’s 

en technieken. De tentoonstelling wordt 

een avontuur: een spel voor de ogen, 

maar ook prikkelend voor de tastzin, met 

kleur en zwartwit; met museale tradities, 

maar ook met hart en ziel.  

Ik had zeker geen andere keuze willen 

maken en ben nieuwsgierig naar het re-

sultaat dat we volgend voorjaar in het 

Dordrechts Museum kunnen zien: de ten-

toonstelling met drie werelden in één. 

Met en zonder verf... 

 

Wat is de rol van een atelierbezoek 

en wanneer doe je dat? 

Tijdens de jurering kun je tot een atelier-

bezoek besluiten als er twijfel blijft kna-

gen over de keuze. Of als een inzending 

zoveel vragen oproept, in positieve zin, 

dat je de kunstenaar zelf wilt ontmoeten 

en oog in oog met het werk moet staan 

om het naar waarde te kunnen schatten. 

Dat was deze keer niet nodig. Wél is het 

zo dat ik als tentoonstellingsmaker so-

wieso met alle genomineerde kunstenaars 

in gesprek ga op hun atelier. Een tentoon-

stelling is teamwork. Kunstenaars hebben 

een resultaat voor ogen, wensen en 

ideeën; het museum heeft eveneens een 

eigen karakter en condities, en als conser-

vator bemiddel je tussen kunstenaar en 

museum; tussen kunstenaar en publiek. 

Dat is superfijn, een groot voorrecht. Ik 

beschouw de kunstenaar als eerste bron 

van informatie; expert bij uitstek over het 

eigen werk; de eigen wereld, de beelden 

en denkbeelden die zichtbaar worden in 

de kunst. Als je iets wilt ontdekken en 

met het publiek wilt delen over het avon-

tuur van de actuele kunst, moet je naar de 

bron. Bij de kunstenaar begint de kunst.  

 

Wanneer bepaalt de jury de uitein-

delijke winnaar? 

Zodra de tentoonstelling van de drie ge-

nomineerde kunstenaars klaar is, kort 

voor de opening in het voorjaar van 2022, 

komt de jury weer samen in het Dord-

rechts Museum en besluit wie winnaar 

wordt van de Scheffer 2022. Dat doen we 

ter plekke, tussen de kunst zelf, in het hol 

van de leeuw. 

 

Annemarie van Huis, cie PR

Sam Hersbach

Niek Hendrix
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Niels Zegers

VDM-kerstconcert 

Tweede Kerstdag  december  
Schoumanzaal 

Deelname gratis, incl.  drankje 

Max. aantal personen: nog onbekend 

 

Het kerstconcert dat op tweede kerstdag 

26 december om 12.00 uur zou plaatsvin-

den, ligt wederom onder vuur door de 

oplopende coronabesmettingen. 

Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met 

Merwe's Oratorium Vereniging (MOV), 

echter wij kunnen nog geen definitieve 

aankondiging plaatsen. 

Zodra er zicht is op wat mogelijk is, 

wordt er een nieuwsbrief verstuurd en 

komt dit op de website onder activitei-

ten. Uiteraard geldt hiervoor een aan-

meldingsprocedure om de dan geldende 

regels zo goed mogelijk te kunnen nale-

ven.

  Alle VDM activiteiten 

worden uiteraard   

angepast aan de dan 

geldende corona  

regels, dus houdt onze 

website in de gaten 

voor aanpassingen.

Kunstclub 

Zondag  januari - uur     
Wijnbar Art&Dining 

 

De volgende bijeenkomst is - indien de 

coronamaatregelen dit toestaan - op zon-

dag 9 januari 2022 in de Wijnbar van Art 

& Dining. Deze middag zal waarschijn-

lijk in het teken staan van de samenwer-

king tussen Kunstmin en Dordrechts 

museum vertegenwoordigd in  ‘Club M’.

Het curatoren- 
programma voor  
regionale  
kunstenaars kon in 2021 
geen doorgang vinden vanwege  
Corona. Het wordt nu uitgevoerd in de 
laatste week van november – begin de-
cember van dit jaar.  
De gesprekken vinden één op één 
plaats in het atelier van de kunstenaars. 
De coronaregels worden strikt in acht 
genomen. Het betreft zes curatoren, die 
gesprekken gaan voeren met 13 Dordtse 
kunstenaars over hun werk en hun am-
bities.  
Na evaluatie, en gebleken succes, zal 
over twee jaar de volgende editie plaats 
vinden. 

 

Neeltje Mooij, bestuurslid VDM 

 

 

 

 
VDM-Engelandreis  
‘In het licht van Cuyp’ 
De VDM-Engelandreis staat gepland 

op:  woensdag  mei t/m zondag  
 mei . 
De deelnemers krijgen begin volgend 

jaar een informatieavond waarbij alle  

wetenswaardigheden worden uitgewis-

seld. 

 

 

 

St Elisabethsvloed 
Naast Cuyp valt de kleine tentoonstel-

ling over de Sint Elizabethsvloed bijna 

niet op. Toch is ook die heel bijzonder, 

met de originele pane-

len van het altaarstuk 

uit de Grote Kerk, die 

normaliter in het Rijks-

museum te zien zijn. 

Even de tijd ervoor 

nemen, het is de 

moeite waard. Aan-

beveling: het boek 

waaraan conservator 

Marianne Eekhout 

meewerkte en dat ver-

krijgbaar is in de museumwinkel.



Bezoek aan het Depot Rotterdam 
Zaterdag  januari . uur 
Deelname  ,- 

Max. aantal personen:  

 

U kunt de pot op! Deze kreet moet u 

vooral niet letterlijk opvatten. Maar Rot-

terdammers staan erom bekend dat ze 

opvallende gebouwen en constructies al 

snel van een speciale naam voorzien. 

Een heel bekend voorbeeld is de koop-

goot. De laatste aanwinst voor de stad is 

Het Depot van Boijmans van Beuningen, 

kortweg de pot. Sinds 6 november open 

voor het publiek. 

Een gigantisch, glimmend bouwwerk dat 

ruim 150.000 kunstwerken herbergt die 

in verschillende depotruimten opgesla-

gen zijn. Klimaatbeheersing is hier een 

enorme uitdaging en hoewel we als be-

zoekers welkom zijn, is dat aan zorgvul-

dige regels gebonden. Ook krijgt u een 

blik achter de schermen bijvoorbeeld bij 

de restauratie van kunstwerken. 

Van buiten ziet u een bouwsel dat ook 

wel de vorm van een kop heeft. De spie-

gelgevel weerkaatst, mede door zijn 

hoogte,  grote delen van de omgeving. En 

aangezien het gebouw staat in een 

groene omgeving komt dit groen niet al-

leen terug in de weerspiegeling, maar 

ook in de daktuin waar maar liefst 75 ber-

ken staan en een twintigtal dennen. 

Te midden van dat groen op de bovenste 

verdieping bevindt zich ook het restau-

rant Renilde en vanaf het dakterras hebt 

u een riant uitzicht over de stad. 

Wij gaan ervan uit dat u op eigen gele-

genheid komt en ook een eventueel be-

zoek aan het restaurant laten wij aan u 

zelf over. De rondleidingen zijn geboekt 

op 22 januari om 11 uur. 
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Van Gijn revisited 

Donderdag  februari . uur  
Huis van Gijn 

Deelname  ,,-  

Max. aantal personen  

 

Natuurlijk hebben wij allemaal Huis Van 

Gijn geregeld bezocht. Ter gelegenheid 

van een speciale tentoonstelling, met 

vrienden, met kinderen en kleinkinde-

ren. En altijd weer raak je dan gechar-

meerd door de sfeer die er in het huis 

heerst en de mooie dingen die er te zien 

zijn. De laatste keer dat wij er met onze 

leden geweest zijn, was bij Slow Fashion, 

waar we allerlei gewaden uit de tijd van 

mevrouw Van Gijn konden bewonderen. 

Tijdens de lockdown is er in Huis Van 

Gijn hard gewerkt en heeft men alles nog 

meer in de oude sfeer teruggebracht. De 

entree werd vernieuwd, diverse kamers 

werden gerestaureerd, de kelder is toe-

gankelijk gemaakt en zelfs de wc wordt 

na uitgebreid onderzoek gereconstru-

eerd. De eettafel wordt om de twee 

maanden gedekt met een ander fraai ser-

vies en elke maandag als het museum 

gesloten is, probeert Elise ’t Hart in het 

kader van haar huisgeluidenproject in 

telkens een ander vertrek de geluiden op 

te vangen. 

Binnenkort wordt het Huis in kersttooi 

gebracht en ademt het Huis nog meer de 

sfeer van weleer uit. 

Hoog tijd dus om naar Huis Van Gijn te 

gaan, waar Wyke Sybesma ons graag 

meer vertelt over de functies van de ver-

schillende kamers en ons alle verande-

ringen laat zien.  

We sluiten af met koffie of thee met iets 

lekkers erbij in de Dordtse Hemel.

Ontmoeting met Hendrick de Keyser 

in Dordrecht 
Zaterdag  maart . uur 

Huis Rodenburch   

Deelname  ,- 

Max. aantal personen  

 

Ook in maart dompelen wij u onder in 

het verleden  van onze mooie stad en we 

doen dit met de hulp van de Vereniging 

Hendrick de Keyser. Wij nodigen u uit 

voor een bezoek aan een paar panden die 

al eeuwen oud zijn en waar u misschien 

vaak aan voorbijloopt. 

De Vereniging Hendrick de Keyser is een 

vereniging tot behoud van monumentaal 

erfgoed, gebouwen en hun interieurs. 

Eenmaal verworven panden blijven voor 

eeuwig in bezit. De vereniging bezit ruim 

400 panden verspreid over Nederland 

waarvan 17 in Dordrecht. De Wijnstraat 

telt vier panden en daarvan is het Zee-

paert het meest bijzondere huis. De 

bouw gaat terug naar het einde van de 15e 

eeuw. 

Allereerst bezoeken we Huis Roden-

burch, Wijnstraat 153, waar we in de stijl-

kamer een lezing krijgen over de 

oprichting van de Vereniging meer dan 

honderd jaar geleden, het bezit, verwer-

vingen en restauraties. Daarna bezoeken 

we voor een rondleiding het Zeepaert 

dat, hoewel niet gemeubileerd, zo een des 

te beter beeld geeft van de architectuur 

uit dat verre verleden. 

We beginnen om 13.00 uur in Huis Ro-

denburch  en sluiten daar onze middag 

ook af onder het genot van een drankje. 

Voorlopig is de geplande datum zaterdag 

19 maart.
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Redactie                    Opmaak  
Neeltje Mooij             Theun Ok kerse 

                                   c/o Pictoright

Met dank aan:

www.verenigingdordrechtsmuseum.nl

Tentoonstellingen tot maart  

––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Dordrechts Museum 
www.dordrechtsmuseum.nl. 

 
In het licht van Cuyp   
t/m  maart  
 

Elisabeth en de vloed 
t/m  maart  
 

Arturo Kameyea   

t/m  april  
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Activiteiten DM tot maart  

Themarondleiding Aelbert Cuyp 
elke zondag . uur 
Rondleiding in gebarentaal  
 januari 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Huis van Gijn 
www.huisvangijn.nl. 
 
Rondleidingen: samen zie je meer 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Het Hof van Nederland 
www.hethofvannederland.nl 

 
Rondleidingen: samen zie je meer 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Regionaal Archief 

www.regionaalarchiefdordrecht.nl. 
 

Workshop archiefwijzer 
 december  

INSCHRIJVEN  
VDM-ACTIVITEITEN* 
 
 
 

Tweede Kerstdag  december 

Schoumanzaal: VDM-kerstconcert 
. uur  
VDM Kerstconcert. Deelname gratis. 

Maximum aantal personen nog onbe-

kend. Nadere informatie en inschrijven 

via 

www.verenigingdordrechtsmuseum.nl/a

ctiviteiten 

 

Zondag  januari .-. uur 

Art & Dining Kunstclub   

Deelname gratis, Nadere informatie 

volgt op de VDMwebsite. Aanmelden  

afhankelijk van de dan geldende corona-

regels. 

 
Zaterdag  Januari . uur 
Bezoek aan het Depot Rotterdam* 
Deelname € 9,00.Maximum aantal per-

sonen 39.  Aanmelden en betalen via de 

website o.v.v. ‘Depot’  

 

Donderdag  februari . uur  
Van Gijn revisited. Huis van Gijn*  

Deelname € 9,50. Max. aantal personen 

35. Aanmelden en betalen via de 

VDMwebsite o.v.v. ’van Gijn’ 

 

Zaterdag  maart . uur  
Ontmoeting met Hendrick de Keyser 

in Dordrecht. Huis Rodenburch* 

Huis Rodenburch  Deelname  € 10,- Max. 

aantal personen 40. Aanmelden en beta-

len via de VDMwebsite en door overma-

king van € 10,-  o.v.v. ‘Hendrick de 

Keyser’.  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
*) Uw aanmelding wordt definitief als u uw 
bijdrage hebt overgemaakt op bankrekening-
nummer NL INGB     .  
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. 

U kunt betalen via iDEAL. 


