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Zomerbericht 2022

Niek Hendrix,  
De Witte Raaf (Spectrum), detail,  
Foto Bram Vreugdenhil

Het was in  dat een aantal 

mensen in Dordrecht het fantas-
tische initiatief nam om onze ver-
eniging op te richten. Gelukkig 

maar want daar is een prachtig mu-
seum uit voort gekomen en het is 
nog steeds een levendige vereni-
ging met meer dan  leden! De 

komende maanden worden er re-
gelmatige activiteiten georgani-

seerd in opmaat naar het lustrum. 
Hopelijk mogen we u daar ontmoe-
ten.  
 

Half mei hebben we onze jaarlijkse 
algemene ledenvergadering ge-

houden. Dit was de eerste keer dat 
de nieuwe artistiek museumdirec-

teur Femke Hameetman zichzelf 
aan de leden kon voorstellen. We 
hebben er veel vertrouwen in dat 

ze samen met de zakelijk museum-
directeur* gaat bouwen aan de vol-
gende eeuw schilderkunst. Wij als 

vereniging doen dit door het orga-

niseren van  kunstprijs De Scheffer. 
Deze prijs voor jonge kunstenaars 
is de afgelopen jaren uitgegroeid 

tot een prestigieuze prijs die voor 
de winnaar een echte steun in de 
rug is. 
 

De prijs wordt mogelijk gemaakt 
door het Schefferfonds, dat werd 

opgericht dankzij de nalatenschap 
van de schilder Ary Scheffer. Het 
was Ary Scheffers wens om via 
deze prijs jonge kunstenaars en 

vernieuwing in de schilderkunst te 
stimuleren. De Vereniging Dord-

rechts Museum (VDM) voert deze 
wens uit, samen met het Dord-

rechts Museum. Op de Scheffer 
tentoonstelling zult u werken zien 
van drie genomineerden, waar-

onder de winnaar. 
Veel plezier! 

Jasper Meijer, voorzitter 

Het ste lustrum, 
 jaar!

   De voorzitter bericht 
   Afscheid Peter Schoon 

   VDM berichten 
   Scheffer weetjes ( ) 
   kunstprijs De Scheffer  

   Activiteiten VDM 
   Inschrijvingen VDM activiteiten 
      Exposities DM
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VDM berichten

Een korte terugblik op 
de ALV  mei  

 

Na de traditionele gezamenlijke as-

pergemaaltijd in Art & Dining vond 

de ALV na twee jaar weer plaats in 

de Schoumanzaal in aanwezigheid 

van 88 leden. In het tweede deel 

van de vergadering stelde de 

nieuwe artistiek directeur Femke 

Hameetman zich voor. Ze deed dat 

uitgebreid en vertelde onder meer 

over haar brede ervaring in de 

kunstwereld.  Wij hebben het vol-

ste vertrouwen in de toekomst van 

Dordrechts museum onder haar 

leiding. 

Tijdens een ingelast agen-

dapunt ging de vergadering ak-

koord met het benoemen van Peter 

Schoon tot erelid van VDM.  

In deel 3 gaf Lidwien Speleers, 

restaurateur van Dordrechts Mu-

seum een interessante lezing over 

de restauratie van het schilderij van 

Sir Norton Knatchbull van Samuel 

van Hoogstraten (1667). De avond 

werd afgesloten met een ge-

animeerde borrel in de wijnbar van 

Art & Dining. Tijdens deze ver-

gadering heeft de alv decharge ver-

leend aan het bestuur over zijn 

gevoerde beleid en financiën over 

het jaar 2021. 

 

Richard Coenraad 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Patricia de Weichs de 
Wenne 
 
Net voor het ter perse gaan van dit 

kwartaalbericht bereikte ons het 

bericht dat de huidige zakelijk mu-

seumdirecteur Patricia de Weichs 

de Wenne het museum in het na-

jaar gaat verlaten. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Op 27 april 2022 heeft VDM tij-

dens een stijlvolle receptie bij 

Teekengenootschap Pictura af-

scheid genomen van Peter Schoon. Vanuit 

VDM kreeg hij persoonlijk een prent van 

Mesdag van een van zijn schilderijen dat 

permanent in het museum op zaal hangt. 

De vakman verloochende zich niet, hij 

wist meteen het hele verhaal dat er achter 

stak te delen met de aanwezigen, die zich 

als altijd graag door hem lieten onderwij-

zen.  

Het initiatief om een bloem mee te 

nemen met een persoonlijke boodschap is 

door veel VDM-leden opgepakt en 

  resulteerde in twee prachtige boeketten. 

Heel leuk dat u met zovelen hieraan ge-

hoor heeft gegeven ! 

Voorzitter Jasper memoreerde aspec-

ten uit Peters loopbaan en zijn karakter, 

zijn creativiteit en de altijd nieuwe invals-

hoeken waarmee hij ook het bestuur van 

VDM scherp wist te houden. We weten 

dat Peter zich altijd deel van het team 

voelde, zijn competente medewerkers met 

wie hij samen de koers voor het museum 

uitzette, maar hij was wel degene die met 

tomeloze inzet en veel creativiteit de kar 

wist te trekken. Ook met de gemeente 

bleef hij altijd in samenspraak de verbin-

ding zoeken. Dat vermogen mensen met 

elkaar en met kunst in verbinding te bren-

gen is misschien wel zijn grootste kracht 

geweest en een belangrijke bron voor de 

successen van de afgelopen jaren: baan-

brekende verbouwingen, mooie aankopen, 

verrassende tentoonstellingen en een 

groeiend bezoekersaantal. 

  Tijdens zijn latere officiële afscheid in 

Kunstmin werd Peter door burgemeester 

Kolff benoemd tot ereburger van Dord-

recht.  

Met drie aanwinsten markeert het 

Dordrechts museum het vertrek van Peter 

Schoon. De kunstwerken zijn kenmerkend 

voor de brede interesse en passie voor 

schilderkunst van de scheidend museum-

directeur. Het be-

treft een 

landschap uit 1871 

met Molens bij 

Dordrecht van de 

Franse schilder 

Charles-François 

Daubigny (1817-

1878), een werk 

van Ina van Zyl 

(1971), waaraan veel genodigden en vrien-

den hebben bijgedragen; en een recent 

werk van Robert Zandvliet (1970), een 

schenking van de Bedrijfsvrienden van het 

museum.  

 

Zijn afscheid als 

directeur is dan 

ook hét moment 

voor een rijk geïl-

lustreerd, toegan-

kelijk boek over 

de collectie Dord-

recht. In Een ge-

droomde collectie. 

Verzameld voor Dordrecht 2001-2022 wordt 

een (kleine) keuze uit al die aanwinsten 

belicht. 

 

NB: ontvangt u geen nieuwsbrieven van 

VDM? Stuur dan een e-mail aan info@vereni-

gingdordrechtsmuseum.nl, dan voegen wij u 

toe aan de verzendlijst. 

Afscheid Peter Schoon

Peter Schoon word toegesproken door de  
voorzitter, daarna word hem een cadeau  
overhandigd…

… hij is er verguld mee en geeft een laatste 
‘klein’ college over deze Mesdag.  
Applaus!

Ina van Zyl,  this rain,



 

  |   VDM Zomerbericht 

In dit kwartaalbericht dat vooral 

gewijd is aan de Schefferprijs die 

dit jaar weer jonge kunstenaars in 

het zonnetje zet, is het passend om 

eens nader te kijken naar Ary Scheffer 

als leraar. Zijn eigen ouders hadden de 

opleiding van hun oudste zoon vanaf 

zijn prilste jeugd met zorg omgeven. 

Hij kreeg niet alleen het schilderen, 

maar ook het belang van een goede 

opleiding voor jonge kunstenaars met 

de paplepel ingegoten. Het sprak voor 

hem vanzelf dat hij anderen met raad 

en daad bijstond, zodra hij maatschap-

pelijk zelf zijn zaken op orde had. Hij 

schreef aanbevelingsbrieven voor 

jonge protegées en stelde zijn atelier 

gastvrij open voor een internationaal 

gezelschap van aspirant kunstenaars, 

waaronder ook een aantal neven uit 

Holland. In de catalogus bij de grote 

Scheffertentoonstelling (1995)in Dord-

rechts Museum staan meer dan hon-

derd leerlingen genoemd,  mannen 

zowel als vrouwen. Zij hoefden lang 

niet altijd te betalen voor hun lessen in 

het atelier en kregen veel ruimte om 

hun genres te kiezen. Begrijpelijk kwa-

men ze vaak op dezelfde thema’s uit 

die Scheffer zelf beoefende: portret-

ten, religieuze en historische onder-

werpen.  

 

Qua didactiek zetten Ary en zijn broer 

Henry de praktijk van hun eigen oplei-

ding voort. Zij lieten hun hun leerlin-

gen tekeningen en schilderijen 

kopiëren en kwamen na verloop van 

tijd langs om te kijken hoe ze vorder-

den en aanwijzingen te geven. Ary ver-

zorgde ook lesbrieven, waarin hij hen 

aanmoedigde allereerst de werkelijk-

heid te bestuderen, maar vervolgens 

ernaar te streven die te overstijgen. 

Dat bestuderen van de werkelijkheid 

hield ook in tekenen naar model, in-

clusief naaktstudies. Bij het onderwijs 

aan de dochter van koning Louis Phi-

lippe stuitte dat op problemen. Prinses 

Marie had een zeer strenge gouver-

nante die als een Cerberus over haar 

waakte en onder geen voorwaarde toe-

stond dat haar pupil naakt te zien 

kreeg of modellen die weinig verhul-

lende kleding droegen. Als oefening 

kreeg de prinses vooral de opdracht 

kopieën maken van overdadig uit-

gedoste figuren. Ze kreeg er steeds 

minder zin in. Docent Ary zocht naar 

een alternatieve invalshoek en zette 

haar aan tot ruimtelijke vormgeving. 

Dat bleek een gouden greep, zowel do-

cent als leerling konden tevreden zijn. 

Prinses Marie bleek er talent voor te 

hebben. Haar beelden, o.a. van Jeanne 

d’Arc spraken velen aan en zijn be-

halve in Dordrecht nog te vinden in 

musea in verschillende landen. 

 

De prinses kreeg natuurlijk les aan het 

hof, maar de andere leerlingen werk-

ten in de ateliers van de Scheffers zelf. 

Er zijn verschillende getuigenissen 

overgeleverd, die steeds spreken van 

de gezellige werksfeer, maar ook van 

de orde en netheid die er heersten, 

zoals we ook zien op het schilderij dat 

Arie Lamme van het grote atelier 

maakte. Voor de meisjes en vrouwen 

met schilderambities, die niet werden 

toegelaten tot de Ecole des Beaux Arts 

waren de ateliers en de lessen van de 

Scheffers een unieke mogelijkheid om 

in een ontspannen sfeer hun talent te 

kunnen ontwikkelen, waar de geves-

tigde orde nog geen ruimte voor bood. 

De meeste mannelijke leerlingen stu-

deerden wel aan de Ecole des Beaux 

Arts. Voor hen waren de Schefferles-

sen een aanvulling op hun opleiding. 

 

 

Marijke van Vliet,  cie. PR

Schefferweetjes  
  
 
Ary Scheffer en zijn leerlingen

Ary Scheffer. princesse Marie d ’Orleans,.  
Musee de la Vie Romantique, Parijs

Marie d ’Orleans, Jeanne d’Arc pleurant à la 
vue d’un Anglais blessé, .  
Museum van Grenoble



 
 
 

 
(1985) schildert met oog voor de kunst-

geschiedenis. Beelden van grote meesters 

komen bij hem terug in een hyperactuele 

gedaante. Dit zijn nooit één-op-één-ko-

pieën; wel een openlijk eerbetoon aan 

voorgangers. Hij heeft een topwerk uit het 

museum naar zijn hand gezet. De pla-

fondschildering vol bonte vogels van 

Abraham Busschop uit 1708, te zien in de 

vaste collectie, staat nu in het licht van de 

regenboog. Welke vogel heeft de mooiste 

veren? Bij Hendrix baden ze allemaal in 

een douche van kleuren; een douche van 

diversiteit.    

Hendrix plaatst zich ambitieus in de tra-

ditie, zegt de jury. ‘Oude en nieuwe kunst 

komen samen op een mooie en ook me-

lancholieke manier; een spel met het ver-

vliegen van de tijd. Dit werk is rijk aan 

ideeën, maar ook oogstrelend. Hendrix 

heeft het risico genomen uit de lijst te tre-

den. Hij slaat met glans zijn vleugels uit.’ 

 

 

 

 
 

Van keramiek tot wandtapijt. 

Bij Afra Eisma komen allerlei media 

samen, maar ze begint met schetsen in 

waterverf. De figuren in haar werk heb-

ben hierdoor steeds een schilderachtig 

karakter. Zelfs in haar wandtapijten zie je 

kleuren en figuren in elkaar overvloeien. 

Zoals verf kan stromen, stromen ook ge-

voelens en gedachten: haar schepseltjes 

hebben een sterke uitstraling. 

De jury noemt Eisma's werk een betove-

rende mix van media, waarin alles met el-

kaar samenhangt: ‘Het kleine versmelt 

met het grote. Menselijke verlangens 

groeien uit tot kosmische visioenen, met 

kleine monsters en de maan als spiegel 

van de ziel.’ 

  

Sam Hersbach combineert kant-en-

klare verf met zelfgemaakte pigmenten. 

Zijn veelkleurige schilderijen hebben veel 

weg van hallucinaties. Alles krimpt of dijt 

reusachtig uit. Hij grijpt door de tijd, wis-

selt tussen heden en verleden, zet maat en 

schaal in beweging. Fantasiefiguren 

zoals levendige drones en gigavlinders 

dwalen rond naast historische figuren: 

een ode aan Cornelia Scheffer-Lamme. 

Zij was (fijn)schilder in de 19de eeuw en 

moeder van de beroemde Ary Scheffer. 

Zijn losse handschrift is kenmerkend, 

vindt de jury, het is alsof hij improviseert. 

‘Hersbach voert zijn ideeën uit met be-

Niek Hendrix wint kunstprijs De Scheffer    

Niek Hendrix heeft de nationale kunstprijs De Scheffer  gewonnen. Dat is zondag  mei bekendgemaakt in 
het Dordrechts Museum. De Scheffer stimuleert talentvolle beeldend kunstenaars, tot en met  jaar, die een  

accent leggen op de schilderkunst. Hendrix overtuigde de jury door de spectaculaire en betekenisvolle kleuren-

rijkdom in een schilderij vol vogels van allerlei pluimage, een doek waarmee hij uit de lijst treedt: 
hij bouwde een ruimtelijke installatie als uiterst verfijnd reclamebord voor de kunstgeschiedenis, de actuele 
kunst en onze wereld vol kleurnuances. 
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Niek Hendrix,  
De Witte Raaf (Spectrum), 


Het werk van winnaar 
Niek Hendrix

Over het werk van 
Afra Eisma en Sam 
Hersbach



drieglijk gemak. Het is spannend zijn 

hand te volgen, de gang van verf op doek; 

de contouren van zijn figuren. Er groeit 

een surreëel verhaal over werelden vol 

tegenstrijdigheden; oerkracht en ver-

beeldingsmacht.’ 

  

Vanaf 22 mei is werk van winnaar Niek 

Hendrix en genomineerden Afra Eisma  

en Sam Hersbach te bewonderen in het 

Dordrechts Museum. De tentoonstelling 

loopt t/m 16 oktober 2022.  Iedereen kan 

op zaal stemmen: tegen het eind van de 

tentoonstelling maken we ook de pu-

blieksfavoriet bekend. Onder de inzen-

dingen worden drie VDM-cadeaulid- 

maatschappen verloot. 

 

Wilma Süto, conservator moderne en he-

dendaagse kunst DM 
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 dagen naar  

 jaar VDM 
 
 
 
Op  november  vond de oprichting plaats van de Ver-
eniging Dordrechts Museum in het café van Jan Peeren in de 
Wijnstraat. Dit jaar  jaar geleden en dat moet gevierd wor-
den! 

Vanaf  mei tellen wij  dagen af naar  jaar. 
 

 

 naar  

 

VDM wil in het kader van het 180-jarig bestaan van de  

Vereniging een beroep op u doen om met ideeën te komen om 

een 180-tal extra lidmaatschappen te werven. 

Een ambitieus plan maar met uw hulp moet dit gaan lukken ! 

  

Wat maakt het VDM-lidmaatschap aantrekkelijk?: 

• Toegang (met 2 personen) tot het Dordrechts Museum, Huis 
van Gijn en het Hof van Holland 

• Het bijwonen van openingen en lezingen in het kader van 
nieuwe exposities in het Dordrechts Museum 

• De mogelijkheid andere kunstliefhebbers te ontmoeten en 
te leren kennen 

• 4 x per jaar een prachtig kwartaalbericht met actueel 
nieuws uit het Dordrechts Museum 

• Jaarlijks feest voor alle VDM-leden 

• Korting in de museumwinkel 
• Deelname aan veilingen en taxaties 
• Betrokkenheid bij de Schefferprijs, een  prestigieuze prijs 

voor aanstormend talent 

• De mogelijkheid om als vrijwilliger te participeren binnen 
diverse projecten in het Dordrechts Museum 

• Het behouden van ons cultureel erfgoed voor de toekomst 
• De mogelijkheid om met behulp van het restauratiefonds 

schilderijen in goede staat te kunnen behouden 
• Het bijwonen van avondopeningen 

• Het deelnemen aan kunstexcursies en open atelierbezoe-
ken 

  

Via dit Zomerbericht willen wij graag een beroep doen op onze 

leden om met ideeën te komen voor het realiseren van 180 extra 

lidmaatschappen. 

Een ambitieus plan maar met uw hulp moet het gaan lukken. 

Graag zien wij uw reacties tegemoet op het volgende mailadres: 

nellekesmits@outlook.com 

Afra Eisma

Sam Hersboach
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Atelierbezoeken 

Woensdag  juni  uur  
Vrijdag  juli  uur 

Zaterdag  augustus  uur 
Deelname  ,– 

 

VDM beheert het legaat van Ary Schef-

fer en geeft daar nu invulling aan met 

het curatorenprogramma voor Dordtse 

kunstenaars. 

 

Vanaf 30 mei, 180 dagen voor ons lus-

trum gaan we elke maand, iedere 30 

dagen, op bezoek bij een aantal Dordtse 

kunstenaars in hun ateliers. Reserveer 

dus de data 29 juni, 29 juli, 27 augustus, 

27 september, 27 oktober en 26 november 

in uw agenda. 

De aftrap vond natuurlijk plaats in Pic-

tura, gevolgd door atelierbezoeken om 

de 30 dagen richting ons lustrum  

op 26 november 2022. 

  

29 juni:  DS17, Reamurstraat 8, 3316AR 

Dordrecht 

 

29 juli:  ateliers Singel, Singel 222, 3311KV 

Dordrecht 

 

27 augustus:  Gerhard Lentink , Wijn-

straat 126, 3311BX Dordrecht 

 

27 september:  nog nader bekend te 

maken 

 

Aanvang telkens 14.00 uur.   

Kosten 5 euro per keer.  

Bij aanmelding datum vermelden

Wilma Sütö over ‘De Scheffer’ 
Donderdag  juni  uur  
Schoumanzaal 

Deelname  ,– 

 

 

VDM beheert het legaat van Ary Schef-

fer en geeft daar nu invulling aan met de 

nationale kunstprijs De Scheffer. 

Donderdagmiddag 9 juni worden we om 

15.00 uur door Wilma Süto, sinds 1 okto-

ber de nieuwe conservator moderne en 

hedendaagse kunst van het Dordrechts 

Museum, verwelkomd in de Schouman-

zaal.  

Zij vertelt ons over De Scheffer de geno-

mineerden, de winnaar Niek Hendrix, 

maar veel leuker nog, neemt ons vervol-

gens mee naar zaal en het museum in op 

zoek naar raakvlakken met, en inspiratie-

bronnen van de genomineerde kunste-

naars. 

Achteraf een drankje bij Art & Dining.  

Aanmelden en betalen via de VDM web-

site o.v.v. ‘De Scheffer’.

VDM-KunstClub  
Zondag  juli  uur 
Wijnbar Art & Dining  

Deelname gratis 

 

 

Zondag 3 juli organiseert onze kunstclub 

een borrel in de Wijnbar bij Art & Di-

ning. 

De komst is gratis en er wordt een 

drankje aangeboden. 

Graag willen wij een podium bieden om 

(jonge)mensen te ontmoeten met cultu-

rele interesse. Ook deze keer wordt er 

een interessant thema behandeld dat wij 

binnenkort op de website bekend zullen 

maken. Daarna is er volop gelegenheid  

met elkaar van gedachten te wisselen. 

De Kunstclubborrel is iedere eerste zon-

dag van het kwartaal van 16 tot 18 uur. 

Aanmelden niet nodig.

Niels Zegers



Workshop Biesbosch 
Dinsdag  augustus  uur 
Educatiezolder Dordrechts museum 

Deelname  ,– 

 

 

Hoe dichter bij Dordt, hoe mooier het wordt. 

Een van de tot de verbeelding sprekende 

gebieden in onze omgeving is natuurlijk 

de Biesbosch. Veel kunstenaars en hob-

byisten hebben dit gebied al eens vast-

gelegd op de foto, een tekening of een 

schilderij. Ter gelegenheid van het ver-

schijnen van het boek ‘Schilders van de 

Biesbosch’ organiseert het museum een 

tentoonstelling onder dezelfde titel. 

Onder onze leden zitten  ongetwijfeld 

personen die creatieve gaven hebben of 

deze willen ontwikkelen. In het verleden 

hebben we die al eens middels een work-

shop de gelegenheid geboden om te 

schilderen in de sfeer van Van Gogh. Dat 

leverde niet alleen een gezellige middag 

op, maar ook aardige kunstwerkjes. 

Het lijkt ons een leuk idee om o.l.v. Diane 

Claessen een eigen impressie van de 

Biesbosch te schilderen, aan de hand van 

foto’s al dan niet gemaakt in de Biesbosch 

of op de tentoonstelling. We laten ons 

daarbij vooraf ook nog  inspireren door 

René de Jong, zelf kunstschilder en ver-

tegenwoordigd met werk van zijn hand 

op de tentoonstelling. Hij verzorgt op 

zaal een korte inleiding en daarna kun-

nen we op de educatiezolder aan de slag. 

Voor materiaal en een natje en droogje 

wordt gezorgd. Laat u ook inspireren 

door dit mooie natuurgebied en meld u 

aan via de site en betaling van €25,- op de 

rekening van de penningmeester ovv 

Biesbosch.
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Beelden in Zwijndrecht 
Donderdag  september 
Zwijndrecht 

Deelname  ,– 

 

 

De Stichting Beeldenpark  Drechtoevers 

viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Bij 

het vorige lustrum vonden de activitei-

ten plaats in Papendrecht. Nu is er geko-

zen voor Zwijndrecht, waar in het 

Noordpark al een permanente tentoon-

stelling is van een 40 beelden. 

Het plan is nu om onder de titel Vooruit-

zien een tentoonstelling in te richten in 

het oude raadhuis, ook wel Kunzt ge-

noemd. Twaalf al gevestigde beeldend 

kunstenaars zullen daar werk exposeren 

en zij hebben op hun beurt weer twaalf 

jonge kunstenaars uitgenodigd hun 

eigen werk ten toon te stellen. Lucien 

den Arend, de oprichter van deze stich-

ting levert een 25ste werk aan om zo het 

25-jarig bestaan extra te benadrukken. 

Het lijkt ons een leuke afwisseling om 

deze tentoonstelling in Zwijndrecht 

onder leiding van een van de bij de 

stichting betrokken kunstenaars te be-

zoeken. Misschien zelfs in combinatie 

met het Noordpark. Voorlopig hebben 

we 22 september voor deze activiteit ge-

noteerd. De tijd melden wij u nog via de 

site. Houd deze dus in de gaten.

Wanderlust  Nederlandse kunste-
naars op reis in de de eeuw. 
Dinsdag  juli  uur 

Schoumanzaal DM 

Deelname  , 

 

Wie heeft er zo zoetjesaan geen behoefte 

om er op uit te trekken? Zeker in het 

voorjaar en de zomer maken we maar al 

te graag plannen voor reizen  naar be-

kende en onbekende gebieden. Voor 

zover dat natuurlijk mogelijk is. En 

daarin staan we niet alleen, dit is een 

eeuwenoud verschijnsel. 

In de 19de eeuw al reisden kunstenaars 

naar verre streken. Men zocht het eeu-

wige landschap van Italië, maar later in 

de Romantiek werden bergen en klas-

sieke tempelruïnes populair. Ook andere 

landen werden bezocht, tot zelfs de Ver-

enigde Staten en in een later stadium Ne-

derlands-Indië en Suriname.  

Bijzondere plaatsen en de soms overwel-

digende natuur, zowel binnen als buiten 

Europa werden op het doek vastgelegd. 

Op die manier laten onze reislustige 

voorvaderen ons genieten van plaatsen 

die we misschien recent al eens bezocht 

hebben. 

Wanderlust geeft een nieuwe kijk op de 

19de eeuwse schilderkunst. De tentoon-

stelling biedt verrassende werken van be-

kende schilders als  Jongkind, Jacob 

Maris, Cornelis Kruseman, Pierre Louis 

Dubourq en Raden Saleh. Maar ook van 

minder bekende namen als Bramine 

Hubrecht, Betzy Rezora Berg, Antoine 

Payen en Alexander Wüst worden wer-

ken getoond. 

De tentoonstelling is een samenwerking 

met het Rijksmuseum. Gastconservator is 

Jenny Reynaerts van het Rijksmuseum. 



 

  |   VDM Zomerbericht 

Redactie                    Opmaak  
Neeltje Mooij             Theun Ok kerse 

                                   c/o Pictoright

Met dank aan:

www.verenigingdordrechtsmuseum.nl

Tentoonstellingen tot september 

 

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

 
De Scheffer   
       mei t/m  okt  
 

Richard Van Den Dool 
       juni t/m  november  
 

Schilders van de Biesbosch  

       juni  t/m  januari  
 
Wanderlust 
       juni  t/m  januari   

 
 
 
 
 

INSCHRIJVEN  
VDM-ACTIVITEITEN* 
 
 
- Donderdag  juni  uur  

Wilma Sütö over ‘De Scheffer’  

Schoumanzaal / Deelname € 6,-. *) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Woensdag  juni  uur  
Atelierbezoek DS  
Reamurstraat , AR Dordrecht 
 

Vrijdag  juli  uur  
Ateliers Singel, Singel ,  
KV Dordrecht 

 

Zaterdag  augustus  uur  
Gerhard Lentink, Wijnstraat , 
BX Dordrecht 
 

Deelname € 5,00 per keer.*) Het aantal 

deelnemers is uiteraard beperkt. Aan-

melden en betalen via de VDM-website 

o.v.v. de datum.*) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Zondag  juli   - uur  
VDM-KunstClub. Wijnbar Art & Di-
ning. 

Deelname gratis, aanmelden niet nodig 

 
Dinsdag  juli  uur 

Wanderlust. Nederlandse kunste-
naars op reis in de de eeuw. 
Schoumanzaal / Deelname € 8,50. 

 

Dinsdag  augustus  uur  
Workshop Biesbosch. 

Educatiezolder Dordrechts museum 

Deelname € 25,- *) 

 

Donderdag  september 

Beelden in Zwijndrecht. 
Deelname € 6,- *)   o.v.v. Zwijndrecht 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NB heeft u geen internet of problemen met in-
ternet en wilt u zich inschrijven voor  
VDM activiteiten, dan kan dat via Niels Zegers, 
mob nr: . 
 
*) Uw aanmelding wordt definitief als u uw bij-
drage 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. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––


