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Winterbericht 2022

Umar Rashid, There are no leopards in the Caribbean.  
The Hoogmogende Heren of the Batavian

Onze vereniging heeft dit jaar haar 
ste lustrum gevierd, wat een 
leeftijd! Het was  dat er vijf 

mensen bij elkaar kwamen en be-
sloten een verzameling te starten. 

Met als doel: “de bloei der beel-
dende kunst.” Stelt u zich eens 
voor, het was de tijd dat Willem II 
koning was, er nog geen treinsta-

tion in Dordrecht was en dat Simon 
van Gijn nog op de lagere school 

zat. We zijn nu  jaar verder aan-
gekomen in , een totaal an-

dere wereld. Maar de collectie is er 
nog, groeit nog steeds en is de 
basis van een prachtig museum ge-

worden. We hebben een bloeiende 
vereniging die ruim  leden telt 
en die bijna maandelijks een activi-

teit organiseert. 
Jazeker een verjaardag is altijd een 
moment om even stil te staan bij 

waar we vandaan komen maar ook 
waar we naar toe gaan. Als bestuur 

willen we de toekomst van de ver-
enging scherper in beeld krijgen. 
Daar hebben we u als lid bij nodig. 
Via de mail zullen we u bevragen 

over thema’s als lidmaatschap, de 
Scheffer, de collectie, relatie met 

stakeholders en hoe gaan we om 
met onze middelen. We hopen dat 

u ons helpt om de blik op de toe-
komst scherp te gaan zien. Niet om 
te blijven wie we waren maar om te 

worden wie we zijn. 
  

                       Jasper Meijer, voorzitter 
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De publieksfavoriet 

van De Scheffer 

2022 is op 6 septem-

ber j.l. door onze 

voorzitter bekend 

gemaakt. Met een 

krappe meerder-

heid won Afra 

Eisma de prijs. 

'Heel erg bedankt!!', 

schrijft Eisma in 

een reactie uit de 

Japanse plaats 

Arita, waar zij nu als artist-in-resi-

dence werkt: 'Ben heel dankbaar voor 

de stemmen en de mooie tentoonstel-

ling met Sam en Niek!' Eisma maakt 

sprookjesachtige werelden zichtbaar 

in aquarellen, wandtapijten en kera-

miek. ‘Haar werk is kleurrijk en sug-

gestief zoals dat van de 

Cobra-schilders 

met hun figuren 

vol expressie, 

maar Eisma prik-

kelt ook de tast-

zin door haar 

materiaalkeuze. 

Ze geeft een in-

spirerende blik 

op actuele the-

ma’s als femi-

nisme, gender en 

persoonlijke vrij-

heid’, zei de vakjury eerder over haar.  

Drie cadeaulidmaatschappen van VDM 

zijn verloot onder de zeer vele inzendin-

gen van mensen die de tentoonstelling 

bezochten. Deze drie winnaars hebben 

dit bericht ontvangen. Wij feliciteren de 

winnares Afra Eisma en de drie gegadig-

den voor het VDM-cadeaulidmaatschap.  

De Scheffer 2022 -   

Publieksfavoriet De Scheffer - Afra Eisma 

VDM berichten 

 

 
Bericht van de penningmeester 
Contributie Vereniging Dordrechts Museum 2023 
 
Ledenadministratie en financiële administratie in Con-
scribo  
Vanaf 1 januari wordt de administratie van VDM in Con-

scribo gedaan, een software pakket dat is ontwikkeld voor 

verenigingen met een ledenadministratie. Achter de scher-

men wordt al druk gewerkt aan de voorbereidingen 

 

 

 

 

 

 

Nota voor de contributie 2023  
De factuur voor de contributie wordt vanuit het nieuwe pak-

ket aangemaakt en verstuurd. Dat betekent dat u de factuur 

voor de contributie in januari zult ontvangen. U kunt in ja-

nuari uw pas van 2022 gebruiken om toegang te krijgen tot de 

musea. 

 

 

Penningmeester en ledenadministratie 
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In memoriam Jack de Ruijter 
 
Onlangs ontving het bestuur van de Vereniging Dord-

rechts Museum het overlijdensbericht van ons lid Jack 

de Ruijter. Jack was een stille, wat eenzelvige man met 

een groot hart voor de kunst en voor VDM, waarvan hij 

42 jaar lid bleef. Als het maar enigszins mogelijk was 

nam hij deel aan onze activiteiten, voor het laatst op 20 

oktober, slechts twee weken voor zijn dood, bij het be- 

Foto Klaas van der Woude 

 

zoek aan het Zwanenbroedershuis in Den Bosch. Hij 

trad graag op als ambassadeur van de vereniging in zijn 

woonplaats Papendrecht, in de kerk, de schaakclub en 

op zijn werk bij Drechtwerk.  

Het zal vreemd zijn dat Jack er niet meer is bij activitei-

ten van de vereniging en van het museum. Wij zullen 

hem missen.

Kunstclub  
Zondag  januari 

 –  uur 

Wijnbar Art & Dining 

 

 

 

De Kunstclub gaat een nieuwe koers 

varen! Ook hebben wij een nieuwe naam 

waaronder de activiteiten zullen gaan 

plaatsvinden. Deze willen wij bekend 

maken op een bijzondere bijeenkomst 

op zondag 29 januari 2023 van 16 – 18   uur. 

De doelgroep wordt breder en is vooral 

gericht op het uitbreiden van ons leden-

tal. 

Leden kunnen belangstellenden voor 

VDM introduceren via onze gezellige 

zondagmiddag bijeenkomsten. Op zon-

dag 29 januari 2023 zal deze in het teken 

staan van een bijzonder project in Dord-

recht. Mocht u nadere info wensen dan 

kunt u deze verkrijgen via  

nellekesmits@outlook.com



De rondleiding langs de  

collectie van VDM door de 

conservatoren  

Liesbeth van Noortwijk, 

Sander Paarlberg,  

Quirine van der Meer Mohr, 

Manon van der Mullen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walking dinner 

 

 

De Paint-in met Ralf Kokke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Veiling met  

veilingmeester Ad de Kool. 

 

 

VDM  jaar  -  november  
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Soms gebeuren er dingen die je volkomen onver-

wacht door elkaar schudden. Dat overkwam mij op 

zaterdag  oktober, toen ik rustig over de markt 

kuierde. Zonnetje erbij, zo’n heerlijke tevreden za-

terdagstemming. Een appje: “Heb je zin om de ope-

ning van een 

tentoonstelling 

moderne kunst bij 

te wonen, over 

een uur in het mu-

seum, ik heb een 

kaart over.” Na-

tuurlijk, waarom 

niet? Een ope-

ning van een ten-

toonstelling is 

altijd een feestje. 

Eenmaal in het 

museum bleek het 

al gezellig druk, 

opvallend veel on-

bekenden, ook 

veel jonge men-

sen. In de Schou-

manzaal gaf een 

dia alvast een 

voorproefje van het soort werk dat we zouden gaan 

zien. Kleurrijk, feestelijk op het eerste gezicht. Nog 

even wachten op de kunstenaar. Zijn binnenkomst 

was als een opkomst op het toneel.  

Een Grote Vriendelijke Reus, gehuld in een schit-

terende rode cape, met een tropenhelm met daar-

onder een anti-muskietenshawl, begroef zowel 

directeur Femke Hameetman als conservator Wilma 

Süto in een berenomhelzing en nam plaats voor in 

de zaal. Hij bleek niet de eerste de beste te zijn. 

Umar Rashid had op hetzelfde moment ook al een 

solotentoonstelling in het MoMa in New York. Be-

grijpelijk dat het Dordrechts Museum met trots 

deze tentoonstelling presenteerde.  

Als Afro-Amerikaan is Umar Rashid gefascineerd 

door de geschiedenis en met name die van het ko-

lonialisme. Hij zoekt naar de plaats van zwarte 

mensen daarin en probeert vanuit hun perspec-

tief die geschiedenis in beeld te brengen. De titel 

van de tentoonstelling, Two Tongues, verwijst 

daar ook naar. Zijn verhaal is kleurrijk en soms 

grappig, maar niet bitter. Misschien juist wel daar-

door komt het keihard binnen, ook of misschien wel 

juist bij een historica die heel goed weet wat zich in 

dit kader heeft afgespeeld. Het maatschappijkri-

tische werk van Jeroen Bosch is een van zijn inspira-

tiebronnen. Kortom: ik werd van mijn sokken 

geblazen door dit 

werk en denk er 

nu al weken over 

na. Hier is niets 

van het gefor-

ceerde dat som-

mige discussies 

kunnen hebben. 

Twee werkelijk-

heden staan hier 

naast elkaar. Dit 

is onze gezamen-

lijke geschiede-

nis, waarin we 

allemaal een 

plaats hebben en 

van waaruit we 

samen in deze 

wereld verder 

moeten. 

Ik vind het 

fantastisch dat Dordrechts Museum voor het Hof 

van Nederland een werk van Rashid heeft aange-

kocht. Het is een natuurlijke overgang naar meer in-

clusiviteit in onze musea, waardoor we in de 

toekomst hopelijk ook meer mensen van kleur en 

uit alle lagen van de bevolking tot onze bezoekers 

en onder de leden van VDM mogen gaan rekenen. 

 

Marijke van Vliet, cie. PR

Umar Rashid – Zakendoen kost pijn

Nader bekeken: Umar Rashid
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Voor de verhalen in deze reeks maak ik graag ge-

bruik van eerdere publicaties. Daarbij is het proef-

schrift uit 1937 van Marthe Kolb, Ary Scheffer et son 

temps, 1795-1858, een goudmijn. Zij heeft Ary Scheffers leven 

zo goed mogelijk gereconstrueerd uit heel veel brieven, re-

censies, artikelen en in memoria. Allerlei anekdotes geven 

zo een persoonlijk beeld van de mens en de schilder Ary 

Scheffer. Het scheelt natuurlijk dat hij verkeerde in het cen-

trum van de culturele en maatschappelijke elite, waar het 

gebruikelijk was veel te bewaren en herinneringen op te 

schrijven. Zo citeert zij uit de mémoires van de Prince de 

Joinville, François, de derde zoon van koning Louis-Phi-

lippe: “Op een morgen was ik bezig met boetseren in het 

atelier van mijn zus Marie, toen Scheffer binnenkwam en 

me vertelde dat hij een onbekende kunstenaar had ont-

moet. Het was een jonge man, maar onmiskenbaar getalen-

teerd, die zich in een afgrijselijke ellende bevond. Met 600 

francs zou hij gered zijn en hij gaf me in ruil twee kleine 

schilderijtjes. ‘Wat stellen ze voor?’ vroeg ik. ‘Het zijn land-

schappen, naar verhalen van Walter Scott. Kijk eens, wat 

een mooie beweging! En als u 600 francs hebt, geef ze mij!’ 

Toevallig had ik het geld en ik gaf het hem. ‘Hoe heet uw 

protegé?’ vroeg ik vervolgens.  

‘Théodore Rousseau.’ Scheffer had Rousseau zien werken 

aan een schets, La descente des Vaches des hauts plateaux 

du Jura, waar hij heel erg van onder de indruk was. Hij liet 

het niet bij deze financiële steun, maar bood zijn jonge 

kunstbroeder ook een plaats in een van zijn ateliers, zodat 

hij zijn schets groot kon uitwerken. De jury van de Salon 

van 1836 weigerde het werk tot verontwaardiging van Ary. 

Hij stelde het werk ten toon in zijn eigen atelier en nodigde 

iedereen uit het daar te komen bewonderen. Marthe Kolb 

ziet hierin het zoveelste bewijs van de loyaliteit en onvoor-

waardelijke trouw van Ary Scheffer aan zijn vrienden, idea-

len en principes. Hij had zich immers ook de woede van de 

koning op de hals kunnen halen bij zo’n demonstratieve 

actie tegenover de door de koning aangestelde jury. Er kwa-

men geen represailles: Ary Scheffer kon ook bij de koning 

wel een potje breken. 

 

Marijke van Vliet,  cie. PR

Schefferweetjes 7 
  
 
Glorieuze dagen

Théodore Rousseau- La descente des Vaches  
-Mesdagcollectie
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Kerstconcert 
Woensdag  december, tweede 
Kerstdag  uur 

Schoumanzaal DM 

Deelname gratis, incl.  drankje 

Deelnemers maximaal  

 

VDM biedt u een uniek kerstconcert aan. 

Vocal Group Route Sixteen is een en-

thousiast vierstemmig dames barber-

shop koor uit Dordrecht. De leiding is in 

handen van de zeer ervaren dirigente 

Marlous Luiten. Het koor bestaat 37 jaar 

en telt momenteel 40 leden uit de regio. 

De naam is ontleend aan de langs Dord-

recht lopende A16. In Nederland is Hol-

land Harmony de koepelorganisatie voor 

de barbershopkoren. Zij organiseren om 

de twee jaar een conventie voor zowel de 

nationale- als internationale koren. 

Route Sixteen is in 2019 Nederlands 

kampioen geworden. 

Afgelopen oktober is Route Sixteen als 

Nederlands kampioen naar Ierland afge-

reisd om deel te nemen aan een inter-

nationale conventie. Het koor behaalde 

daar een mooie derde plaats. 

Voor deze uitnodiging richten zij hun ge-

varieerde muzikaliteit op de kerst-

periode. Klassieke kerstnummers zullen 

dan ook passeren zoals : I’m dreaming of 

a white…, Oh Holy night…, Do you 

hear…,  Jingle bell,…,  maar ook de wat 

moderne nummers als:  That Santa, 

Santa tell me, The xmas song. Kortom 

Route Sixteen staat te popelen u op 

tweede kerstdag een mooi kerstoptreden 

te verzorgen.  

U kunt zich aanmelden via de VDM-

website.

Umar Rashid: Two tongues 
Dinsdag  december  uur 
Dordrechts museum – zaal  

Deelname  ,- 

 

Op 29 oktober werd onder grote belang-

stelling de tentoonstelling Two Tongues 

op zaal 13 geopend. Een belangstelling te 

verklaren door het feit dat dit de eerste 

museale solo tentoonstelling van de 

Amerikaanse kunstenaar is in Neder-

land. Bekendheid genoot hij al door aan-

dacht in veel musea, maar dit was 

bijzonder voor hem en ons land. Zijn po-

pulariteit wordt later ook nog bekroond 

met een solo tentoonstelling in Moma in 

New York. 

De titel Two Tongues vindt zijn verklaring 

in tegenstellingen als goed en kwaad, 

zwart en wit, donker en licht, die voort-

durend om elkaar heen draaien als een 

slang met dubbele tong. Tekst en beeld  

vermengt hij, evenals historische ver-

halen met toekomstvisioenen. Zijn stijl 

doet denken aan volkskunst, stripteke-

ningen en illustraties uit kinderboeken. 

De 17de en 18de -eeuwse koloniale ge-

schiedenis geeft hij weer in strijdlustige 

taferelen. Zonder ons een lesje te willen 

leren daagt hij ons uit en zet ons aan het 

denken. De manier waarop is zeer kleur-

rijk en eist van ons inbeeldingsver-

mogen. Om nu zijn werk wat beter te 

begrijpen willen wij samen met Wilma 

Sütö, conservator moderne hedendaagse 

kunst, zaal 13 bezoeken waar zij ons al 

toelichtend bij de werken zal rondleiden. 

Opgave via de VDM-website o.v.v. lidnr. 

en ‘Umar’.

Rein Dool over 
‘Rein Dool tekenaar’  
Donderdag  januari  uur 

Schoumanzaal  

en tentoonstelling 

Deelname  ,- 

 

Rein Dool, geboren in Leiden 1933, 

woont sinds 1977 in een schitterend 

Dordts grachtenpand waar hij nog dage-

lijks bezig is met de vervaardiging van 

nieuw werk. Hij heeft een omvangrijk 

oeuvre opgebouwd bestaande uit vrije 

schilderkunst, monumentale portret-

opdrachten, grafiek, sculptuur en cera-

miek. Het fundament onder al zijn werk 

vormt echter het tekenen, waarvoor hij al 

sinds de lagere school een zeldzaam ta-

lent ontwikkelde. Dool ontdekte dat hij 

in zijn tekeningen alles naar zijn hand 

kon zetten en verbeeldt vaak jeugdher-

inneringen en gebeurtenissen in zijn 

leven. Thema’s zijn vaak intermenselijke 

communicatie, sociaal isolement en het 

onvermogen om elkaar werkelijk te be-

reiken. Onlangs kwam hij nog landelijk 

in het nieuws toen de Universiteit Leiden 

een werk van hem verwijderde na een 

tweet van een promovendus die zich 

stoorde aan het feit dat er op het schil-

derij alleen witte rokende mannen te 

zien waren. Voor de schilder zelf een 

mooie gelegenheid om weer volop in de 

belangstelling te komen.  

Rein Dool is bereid gevonden zélf over 

zijn werk te vertellen en wij zijn daar 

zeer content mee.  

Na samenkomst met de kunstenaar in de 

Schoumanzaal neemt hij ons mee naar 

zijn tentoonstelling met geweldige teke-

ningen die als basis door zijn gehele oeu-

vre lopen. Na afloop is er gelegenheid 

voor een drankje bij Art & Dining. 
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Het oog van Jan Veth  
Donderdag  maart   uur  
Schoumanzaal  

Deelname  , 

 

De in Dordrecht geboren Jan Veth, 1864-

1925, was een veelzijdig man. Een van de 

meest gewaardeerde portretschilders en 

kunstcritici van zijn tijd. Een aantal por-

tretten van zijn hand is in het Dordrechts 

Museum nu al te zien: Portret van Hein-

tje, een meisje uit het Gooi en Frank van 

der Goes, journalist en oprichter SDAP. 

Hij is met recht een beschouwende geest 

te noemen. Iemand die de kunst en de 

mensen om hem heen observeerde en 

haarfijn vastlegde. En niet alleen zijn 

eigen kunst bekeek hij met een scherpe 

blik. Zijn intelligente en vlijmscherpe 

mening over de kunst van anderen was 

toonaangevend in de kunstgeschiedenis 

en zijn inzet voor openbaar kunstbezit 

geldt nog tot op de dag van vandaag. 

Veth zag als een van de eersten in Neder-

land het talent van Vincent van Gogh en 

adoreerde het werk van Breitner en Jan 

Toorop. Als Rembrandtkenner stond hij 

aan de wieg van Museum het Rem-

brandthuis. Hij was ook degene die erop 

wees  dat er toch wel erg veel werk van 

Aelbert Cuyp naar Engeland verdween 

en waarschuwde ervoor dat niet al het 

werk van Cuyp uit Nederland zou ver-

dwijnen. 

Vanaf 18 februari komt er een overzichts-

tentoonstelling van zijn werk: ‘Het oog 

van Jan Veth’ in het Dordrechts Museum. 

De expositie vertelt ook over de mens 

achter de kunst. 

Aanmelden via de website en door over-

making van € 6,50 onder vermelding van 

uw lidnr. en ‘Veth’.
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Niels Zegers

Dordtenaren in rampspoed  
Donderdag  februari .  
Het Hof van Nederland 

Deelname  ,- 

 

In de afgelopen eeuwen is Dordrecht ge-

troffen door vele grote en kleine rampen, 

een grote stadsbrand in 1457, in de 17e 

eeuw de pest en in 1866 cholera. Bombar-

dementen in de Tweede Wereldoorlog, 

die grote delen van de binnenstad ver-

woestten. Maar telkens weer toonde 

Dordrecht veerkracht.  

De Dordtenaren zelf spelen een belang-

rijke rol bij deze ‘herstelwerkzaamheden’ 

en zijn op die manier mede bepalend 

voor het karakter van de stad, zowel col-

lectief als individueel. 

Het Regionaal Archief heeft in het Hof 

een tentoonstelling ingericht onder bo-

venstaande titel.  

Als onderdeel van het Dordtse Museum 

hoog tijd om ook het Hof weer eens bij 

onze activiteiten te betrekken. We heb-

ben Marijke van Vliet bereid gevonden 

ons daarin te begeleiden. We starten met 

een korte inleiding in de Vrijplaats en 

bezoeken vervolgens onder haar leiding 

de tentoonstelling op zolder. Na afloop 

drinken we een kop koffie in de brasserie 

van Het Hof. 

Opgave via de website in combinatie met 

betaling van € 6,- onder vermelding van 

uw lidnr. en ‘Hof ’. 

Koninklijk Museum Schone kun-
sten in Antwerpen 
Zaterdag  april – excursie  

 

 

Na een grondige restauratie en uitbrei-

ding binnen de museummuren heeft het 

Antwerpse museum onlangs zijn poor-

ten weer geopend voor het publiek. Een 

zeer imposant gebouw, waar de oor-

spronkelijke patio’s zijn opgeofferd voor 

nieuwe zalen en het historisch deel een 

passende opknapbeurt heeft gekregen. 

Zeven eeuwen kunst, van Vlaamse primi-

tieven tot expressionisten. Meer dan 

honderd topstukken die ook vermeld 

staan op de Topstukkenlijst van Vlaan-

deren. Maar ook wereldberoemde mees-

ters vonden hier een plaats. Chagall, 

Titiaan, Modigliani, Rodin, Rembrandt  

en vele anderen.  Klassieke kunstwerken 

en moderne vinden hier een plaats. Voor 

een deel zijn de werken thematisch ge-

rangschikt, voor een deel naar periode. 

Hoewel we tussen de historische werken 

ook Dali en Pyke Koch en tussen de mo-

derne een werk van Pieter Breugel.   

In de tuin is de beeldencollectie van voor 

de restauratie weer in glorie hersteld. 

Voor de inrichting hiervan is overleg ge-

pleegd met de buurtbewoners, de tuin is 

namelijk een publieke ruimte met erf-

goedwaarde. Het museum zelf ziet de 

tuin als een eerste museumzaal. 

Voor onze volgende excursie hebben we 

ons oog laten vallen op dit museum. 

Even de grens over. Voorlopig hebben we 

als datum gekozen voor een zaterdag, na-

melijk 15 april. Verdere gegevens komen 

nog in het volgende bulletin of op de site. 

Maar noteer die datum alvast in uw 

agenda.
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Redac tie                       Opmaak  
Neeltje Mooij             Theun Ok kerse 
                                   c/o Pic toright

Met dank aan:

www.verenigingdordrechtsmuseum.nl

––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 

Dordrechts Museum 

www.dordrechtsmuseum.nl. 
 
Schilders van de Biesbosch  

       juni  t/m  januari  
 
Wanderlust 
       juni  t/m  januari  

Nederlandse kunstenaars op reis 
- 
 

Watamula 

      –  januari  
 
Umar Rashid – Two Tongues 
      –  maart  

 
Rein Dool – tekenaar 
       december -  mei  
 
Het Oog van Jan Veth 
       februari -  sept   
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INSCHRIJVEN  
VDM-ACTIVITEITEN* 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Dinsdag  december,  uur  

Umar Rashid 
DM – zaal 13. Deelname € 6,- o.v.v. lidnr. 

en ‘Umar’* 

  

Maandag  december,  uur  
Kerstconcert Route Sixteen 
Schoumanzaal DM.  

Deelname gratis incl. 1 drankje.* 

 

Donderdag  januari,  uur   

Rein Dool  

Schoumanzaal en tentoonstelling.  
Deelname € 7,-* 

 

Zondag  januari, - uur   

Kunstclub Wijnbar Art&Dining 

Nadere info via  

nellekesmits@outlook.com 

 

Donderdag  februari,  uur  
Dordtenaren in rampspoed 
Het Hof van Nederland. 

Deelname € 6,- o.v.v. lidnr. en ‘Hof ’.* 

 

Donderdag  maart,  uur   
Het oog van Jan Veth 
Schoumanzaal DM. Deelname € 6,50* 

 

Zaterdag  april –  
reserveer de datum!   
excursie Koninklijk Museum 

Schone kunsten in Antwerpen 
 

 

*) Aanmelden via  

www.verenigingdordrechtsmuseum.nl/ 

activiteiten 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
*) Vanwege administratieve redenen dient u 
zich voor de activiteiten in te schrijven en te 
betalen via de website van VDM: www.ver-
enigingdordrechtsmuseum.nl/activiteiten  
Alléén op deze manier is uw inschrijving 
geldig!


