Activiteitenoverzicht Dordrechts Museum
Geplande activiteiten van het Dordrechts Museum 2019-2022
Take pART – Talentontwikkelingsprogamma - permanent
Take pART is een individueel talentontwikkelingsprogramma waarin het Dordrechts Museum
jongeren uit Dordrecht en de Drechtsteden oproept om mee te denken en mee te doen.
Vijftien jongeren tussen de 14-18 jaar worden opgeroepen om een jaar lang mee te denken
en doen met verschillende activiteiten.In Take pART volgen de jongeren een jaar lang een
masterclass, waarin ze worden begeleid door kunstenaars en ervaren (museum)profs. Ze
krijgen opdrachten in verschillende rollen, bijvoorbeeld als onderzoeker, conservator,
vormgever, pr-adviseur, columnist, ambassadeur etc. Naast het individuele
talentontwikkelingsprogramma is het gezamenlijke doel een presentatie, gericht op een
nieuwe publieksgroep van jonge bezoekers.

Van kelder tot kap – Herinrichting Huis Van Gijn 2017-2020
In Huis Van Gijn willen we het leven rond 1900 laten zien, zowel het leven van de rijke
bewoners als het leven van het personeel: upstairs-downstairs. Dankzij hun personeel konden
de Van Gijns een leven op stand hebben. In het huis zijn echter weinig sporen van het
personeel bewaard gebleven. Een dienstbode-onderzoek leverde de nodige informatie over
wie er wanneer in huis werkte, met wie en hoe lang. Maar de meeste ruimtes waar het
personeel werkte en woonde zijn verdwenen, zoals de personeelsverdieping op de tweede
etage.
Huis Van Gijn wordt weer een huis, van kelder tot kap, waar het leven van zowel de bewoners
als het personeel centraal staat. Een levend huis waar je de 19de eeuw kan voelen, zien en
ruiken. Alsof je te gast bent bij de Van Gijns.

Vriendschap Verrijkt – 15 juni – 13 oktober 2019 -- i.s.m. Stichting Bedrijfsvrienden
Dordrechts Museum
De Stichting Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum (BDM) viert in 2019 haar 25 jarig jubileum.
Een kwart eeuw aan vriendschap en prachtige aankopen in samenwerking met het
Dordrechts Museum. Om dit te vieren en deze voortdurende vriendschap extra in het
zonnetje te zetten wordt er in het Dordrechts Museum een tentoonstelling georganiseerd, en
in samenwerking met de BDM een jubileumuitgave uitgebracht. Onder de schenkingen van
de Stichting Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum bevinden zich enkele topstukken van de
collectie; soms ook scharnierstukken waarmee de collectie nieuwe wegen is ingeslagen. Deze
tentoonstelling toont en groot deel van de aankopen en licht en de bijdrage van de BDM aan
de collectie uit. Tegelijkertijd geven deze aankopen van de BDM ook inzicht in enkele
zwaartepunten die in de collectie van het Dordrechts Museum worden gelegd en waarom.
Doelgroepen: Mensen met interesse in de geschiedenis en verzamelgeschiedenis van het
Dordrechts Museum, leden van de Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum en hun netwerk,
lokale ondernemers. Publieksbereik: 5.000

Beet! – Vissen naar verborgen betekenissen – 30 juni – 10 november 2019
Een tentoonstelling die laat zien hoe sterk vis de Nederlandse kunst en cultuur heeft verrijkt.
Het is een speurtocht naar verschillende, vaak verborgen betekenissen van vis. Steeds weer
hebben kunstenaars vissen uitgebeeld en als religieus, erotisch of satirisch symbool gebruikt.
Bijbelse verhalen komen voorbij, maar ook de Hoekse en Kabeljauwse twisten, carnaval en
vasten, en talloze spreekwoorden en spotprenten met vis. De visvangst als de belangrijkste
economische activiteit van Dordrecht en de collecties van het Dordrechts Museum vormen
een basis voor de tentoonstelling.
Doelgroepen: Kunstliefhebbers, inwoners Dordrecht, inwoners uit vissersdorpen,
geïnteresseerden in historie en cultuur. Publieksbereik: 30.000 bezoekers.
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Kees Verwey en zijn idolen – 6 juli 2019 – 5 januari 2020 – i.s.m. Stichting Kees Verwey
Het Dordrechts Museum presenteert vanaf 6 juli 2019 een tentoonstelling rond Kees Verwey
(Amsterdam 1900 – Haarlem 1995). Kees Verwey liet zich in zijn werk bewust beïnvloeden
door de kunstenaars die hij bewonderde. Regelmatig greep hij het werk van anderen aan om
zijn eigen werk verdieping te geven. Al op jonge leeftijd kwam de kunstenaar in aanraking met
het werk van George Breitner, Floris Verster en Willem Witsen. Vooral het werk van Verster
maakte een onuitwisbare indruk. Zijn leermeester H.F. Boot oefende lange tijd zijn invloed uit
en ook het werk van Franse (post-)impressionisten zoals Pierre Bonnard en Edouard Vuillard
had zijn weerslag. Kunstenaars als Pablo Picasso en George Braque inspireerden hem tot het
experimenteren met abstracte schilderkunst. Het werk van deze en andere kunstenaars
opende nieuwe wegen voor de schilder, zichtbaar in schilderijen in wisselende stijlen. Want,
zo vond Verwey, "Niemand kan geheel op eigen kracht leven. Er is een onmisbare band nodig
met de grote geesten om ons heen. Om desalniettemin een eigen plaats te veroveren." In de
tentoonstelling gaat het werk van Kees Verwey een dialoog aan met kunstwerken van voor
hem belangrijke kunstenaars. Portretten, bloemstillevens en atelierinterieurs horen tot zijn
belangrijkste onderwerpen
Doelgroepen: Museumbezoekers algemeen, inwoners Dordrecht/Drechtsteden/Hoeksche
Waard/Alblasserwaard, leden van Vriendenstichtingen, families met kinderen,
cultuurtoeristen uit België, hobbyisten, dagjesmensen. Publieksbereik: 40.000

De Scheffer 2019 – 17 november 2019 – 8 maart 2020 – i.s.m Vereniging Dordrechts
Museum
Elke twee jaar reikt de Vereniging Dordrechts Museum De Scheffer uit, een
aanmoedigingsprijs voor jonge beeldend kunstenaars. De prijs wordt mogelijk gemaakt door
het Schefferfonds dat dankzij legaten van de in Dordrecht geboren kunstenaar Ary Scheffer
(Dordrecht 1795 - Argenteuil 1858) en zijn familie kon worden opgericht. De Vereniging
Dordrechts Museum geeft invulling aan hun wens om jonge talentvolle kunstenaars te
ondersteunen. De prijs bestaat uit een stimuleringsaankoop waarvoor € 5.000.- beschikbaar
is. Daarnaast krijgt de winnende kunstenaar een expositie in het Dordrechts Museum. Aan de
kandidaten worden enkele voorwaarden gesteld waaronder een professionele
beroepsuitoefening binnen de teken-, schilder-, grafische kunsten of een mix van disciplines
waarbij schilderkunst een belangrijk onderdeel vormt. Ook mag de kunstenaar op het
moment van indienen niet ouder zijn dan 35 jaar. De inzendingen worden beoordeeld door
een vakjury.
Doelgroepen: Inwoners van de Drechtsteden, Nederlandse bezoekers van hedendaagse
kunsttentoonstellingen, Nederlandse dagtoeristen met Dordrecht als bestemming, leden van
vriendenstichting, professionals, specialisten, kunsthistorici, galeries en hun netwerken
studenten van academies en de achterban van de deelnemende kunstenaars.
Publieksbereik: 5.000

Dordtenaren! – schatkamer van het archief in Het Hof van Nederland – 2019/2020
Het karakter en de ontwikkeling van een stad worden niet alleen bepaald door haar ligging,
maar ook door haar inwoners. In de schatkamer van het archief zullen thema's uit de
Dordtse geschiedenis behandeld worden aan de hand van verhalen van bekende en
onbekende Dordtenaren. Ieder jaar zal een ander thema centraal staan. Het eerste thema is
verzet. De verhalen komen voort uit de collectie van het archief en uit de huidige inwoners
van de stad. Het archief is de instelling bij uitstek om inwoners in staat te stellen zich te
engageren in hun buurt, stad en regio. Daarom willen wij de gemeenschap op verschillende
manieren betrekken bij de presentatie. Dordtenaren worden daarom gevraagd om te
participeren in de schatkamer. In eerste instantie door bij te dragen aan de selectie en de
collectie aan te vullen met hun ervaringen en verhalen en uiteindelijk door in co-creatie
presentaties samen te stellen.
Doelgroepen: Historisch geïnteresseerden uit Dordrecht en omgeving, mensen van buiten
de regio, die geïnteresseerd zijn in geschiedenis. Leerlingen uit het primair- en voortgezet
onderwijs krijgen digitale lesprogramma's in de klas aangeboden. Publieksbereik: 7.500
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Slow Fashion – 8 december 2019 – 12 april 2020 i.s.m. Handwerklab| Naai-atelier
Wereldwijven
Met de tentoonstelling Slow Fashion – van 8 december 2019 t/m 12 april 2020 - wil het
Dordrechts Museum haar onbekende modecollectie zichtbaar maken voor het publiek. Dat
doet zij op twee verschillende locaties: In Huis Van Gijn zullen topstukken uit de collectie
getoond worden in de diverse kamers van het huis, waarbij de kleding gerelateerd is aan de
kamer waarin het te zien is. Het gaat om kledingstukken die dames van stand droegen op
bepaalde momenten van de dag en bij specifieke gelegenheden. Bezoekers kunnen
verschillende nagemaakte historische japonnen zelf passen, om te ervaren hoe het voelde om
in een dergelijk kledingstuk te bewegen. In het Dordrechts Museum zullen topstukken uit de
modecollectie thematisch getoond worden, aan de hand van hun draagsters en in de context
van de maatschappelijke ontwikkelingen toen en nu. De presentaties tonen niet noodzakelijk
of alleen de hoogtepunten van de modegeschiedenis, maar vooral de rijkdom, diversiteit en
verhalende kracht van de collectie van het Dordrechts Museum. Met de tentoonstellingen wil
het Dordrechts Museum de bezoeker bewust maken van de snelheid van de mode van
tegenwoordig en de liefde voor kledingstukken en het koesteren daarvan weer terugbrengen.
Daarvoor geeft zij tips en handvatten om tot een duurzame garderobe te komen, door diverse
stukken te tonen van hedendaagse modeontwerpers die vanuit een duurzam perspectief hun
collecties ontwikkelen. Ook zal een Repair-atelier op zaal worden ingericht, waar bezoekers
worden begeleid om hun meegebrachte kledingstuk te re- en upcyclen.De thema's
duurzaamheid en emancipatie van de tentoonstelling bieden veel raakvlakken met actuele
politiek-maatschappelijke vraagstukken. Deze onderwerpen maken het onderwerp uitermate
geschikt om een verbreding van de doelgroep te bewerkstelligen. Met deze tentoonstelling
en vooral met de speciale projecten wil het Dordrechts Museum/Huis Van Gijn naast de
traditionele museumbezoeker doelgroepen bereiken, die traditioneel gezien niet tot de vaste
bezoekersgroepen behoren.
Doelgroepen: (Historische) mode en textiel geïnteresseerden (Bezoeker die zich bezig houdt
met mode als interessegebied zowel privé (shoppen, hobbyisten) als wellicht ook zakelijk
(modeprofessional). Traditionele museumbezoeker (Museumkaarthouders, geïnteresseerd
in geschiedenis, kunst en cultuur) Duurzame en milieubewuste consument. Blinden en
slechtzienden. Dagjesmensen en inwoners van de regio. Onderwijs i.s.m. afdeling educatie
(scholieren voortgezet onderwijs, studenten aan (mode)vakopleidingen en academies).
Publieksbereik: 22.000

Jaap Schlee – Paul Léautaud (werktitel) – 22 december 2019 – 19 april 2020
De tentoonstelling toont een serie tekeningen op uitzonderlijk groot formaat, die Jaap Schlee
(Dordrecht 1948 - Dordrecht 2014) maakte over de Franse schrijver Paul Léautaud (18721956). Terugkerend thema in de tekeningen zijn de moeizame relaties van Léautaud met de
vrouwen in zijn leven en de grote hoeveelheid honden en katten, die hij de laatste jaren als
enige gezelschap tolereerde. De tekentechniek van Jaap Schlee mag uniek genoemd worden.
Zijn afbeeldingen zijn naturalistisch, misschien zelfs fotografisch te noemen, maar dat is
schijn, want hij gebruikte de techniek van tekenen en gummen, vooral om het licht en de
verstilling vorm te geven en daarin greep te krijgen op het stilzetten van de tijd. Hiertoe
gedreven door de geschriften en beeltenissen van de uiterst scherpzinnige en cynische
levensbeschouwer Paul Léautaud.
Doelgroepen: Museumbezoekers algemeen, inwoners Dordrecht/Drechtsteden/Hoeksche
Waard/Alblasserwaard, leden van Vriendenstichtingen, dagjesmensen, liefhebbers van het
werk van Jaap Schlee, van tekenkunst en van het werk van Paul Léautaud.
Publieksbereik: 5.000
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Willem Bastiaan Tholen (1860-1931 – een gelukkige natuur- i.s.m. Fondation Custodia
Te zien in Fondation Custodia, Parijs: 20 september – 15 december 2019
Te zien in het Dordrechts Museum: 2 februari – 24 mei 2020
Het Dordrechts Museum organiseert samen met de Fondation Custodia in Parijs een
tentoonstelling gewijd aan de Nederlandse kunstenaar Willem Bastiaan Tholen (1860-1931).
Het is 25 jaar geleden dat er een museaal overzicht van zijn werk te zien is geweest.
Slechts weinig mensen kennen het werk van Tholen. Wie het kent, denkt meestal aan zijn
schilderijen van landschappen en water. Dat hij ook sfeervolle stadsgezichten, intieme
interieurs, nocturnes, ontroerende (zelf)portretten en voorstellingen met werkende of
spelende mensen maakte, is tot nu toe onderbelicht gebleven. En dat terwijl de grote
verscheidenheid van zijn werk de critici destijds al opviel: ‘Tholen durft álles aan’. De
tentoonstelling in het Dordrechts Museum en de Fondation Custodia wil het publiek opnieuw
laten kennismaken met de kunstenaar en het verrassen met de diversiteit van Tholens
oeuvre, zijn oog voor detail en zijn eigenzinnige benadering van zijn onderwerpen. Bij de
tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerd boek.
Doelgroepen: traditionele museumbezoekers, liefhebbers van de Haagse School en andere
19de-eeuwse kunst, dagjesmensen. Publieksbereik: 40.000 bezoekers

Leven van leer – 800 jaar stad, 1000 jaar Dordt, 25 jaar archeologie – 5 april – 23 augustus
2020
Deze tentoonstelling wordt getoond wat we weten van het oudste Dordrecht (dateringen 1e
kwart 11e eeuw) met reconstructies, vroege keramiekvondsten en een film over het ontstaan
van het graafschap Holland. Het ontstaan van Dordrecht rond het jaar 1000 gaat dan over
terpbewoning langs de Thuredrith in de tijd dat de Hollandse graven dit gebied aan het
ontginnen waren. Via een 14e eeuwse leerbewerker ontdekt de bezoeker hoe en waarom
Dordrecht Hollands belangrijkste (en oudste) stad werd.
Doelgroepen: liefhebbers archeologie en geschiedenis, inwoners Dordrecht, studenten,
professionals, specialisten, archeologen, historici. Publieksbereik: 5.000

Pioniers van het modernisme – 17 mei- 27 september 2020. i.s.m. Columbus Museum of Art
Het Dordrechts Museum is een samenwerking aangegaan met het Columbus Museum of Art
in Columbus, Ohio. Van 1 februari tot en met 16 juni 2019 zijn in Life in the Age of Rembrandt.
Dutch Masterpieces from the Dordrecht Museum ruim 40 werken uit de collectie van het
Dordrechts Museum te zien, aangevuld met voorwerpen en prenten uit Huis Van Gijn en het
Regionaal Archief Dordrecht. Van 17 mei tot en met 27 september 2020 presenteert het
Dordrechts Museum Pioniers van het modernisme met ruim 50 werken van wereldberoemde
Europese en Amerikaanse kunstenaars uit de collectie van CMA. Door de samenwerking met
Columbus kan het Dordrechts Museum nu voor het eerst groots de internationale context
tonen rond de eigen collectie, met een rijke selectie schilderijen van kunstenaars als Monet,
Degas, Picasso, Braque, Matisse en vele anderen. Door de toevoeging van Amerikaanse
tijdgenoten – met o.a. Singer Sargent, Mary Cassatt - tonen we ook een veel minder bekende
kant van deze periode en laten we de wereldwijde betekenis van de Europese vernieuwers
nog beter zien. De toevoeging van beeldhouwkunst uit dezelfde tijd maakt het beeld breder
en de tentoonstelling afwisselender.
De tentoonstelling neemt de bezoeker mee in die spectaculaire ontwikkeling aan het eind van
de 19de en begin van de 20ste eeuw. In een paar decennia veranderde de schilderkunst
totaal. Kunstenaars gingen anders kijken en anders schilderen. En inspireerden elkaar tot
telkens nieuwe stappen. De bezoeker ontdekt het in deze tentoonstelling met eigen ogen.

Activiteitenoverzicht Dordrechts Museum
We willen met deze tentoonstelling nadrukkelijk niet alleen een kunsthistorisch verhaal
vertellen dat de bezoeker voor kennisgeving aanneemt – met de schilderijen als 'illustratie'-,
maar juist focussen op het kijken: wat maakt deze schilderijen bijzonder en baanbrekend?
Hoe keken de schilders, hoe gingen ze te werk? Hoe gingen ze om met kleur, ruimte, licht?
We willen dit actieve kijken stimuleren met een uitnodigend inrichtingsontwerp en
inspirerende publieksbegeleiding in de vorm van tekst en mogelijk ook audio of video.
Doelgroepen: De in kunst geïnteresseerde regelmatige museumbezoeker (50/60+) die
tentoonstellingsaanbod in NL volgt, kunstprogramma's kijkt e.d. 20-40-ers die
tentoonstellingen bezoeken, cursussen volgen, en met vrienden afspreken op culturele
plekken. families met kinderen. scholieren van primair en/of voortgezet onderwijs
Publieksbereik: 45.000

Ode aan Dordrecht (werktitel) – 21 juni – 23 augustus 2020
In het kader van de viering van '800 jaar Dordrecht', worden tien professioneel beeldend
kunstenaars uit de stad gevraagd om hun atelier gedurende de zomermaanden tijdelijk naar
het Dordrechts Museum te verplaatsen. In het museum maken zij 'live' op locatie nieuw werk;
een hommage aan de stad Dordrecht.
Doelgroepen: Alle inwoners van Dordrecht, het netwerk van de kunstenaars, leden van
Vriendenstichtingen, dagjesmensen. Publieksbereik: 10.000

In het licht van Cuyp – Cuyp, Turner, Constable, Gainsborough – 27 sep 2020 – 14 mei 2021
Ter gelegenheid van de 400ste geboortedag van Aelbert Cuyp (Dordrecht 1620 - 1691
Dordrecht) organiseert het Dordrechts Museum in 2020 een ambitieuze Cuyp-tentoonstelling
met een unieke insteek: de invloed van het werk van Cuyp op de Engelse
landschapschilderkunst. Voor het eerst zal in deze tentoonstelling het fascinerende verhaal
worden verteld over de waardering en navolging van Cuyp in de 17de, 18de en 19de eeuw en
de verzamelwoede rond zijn werk, vooral in Engeland. Zijn invloed op Engelse
landschapschilders wordt getoond met werken van beroemde kunstenaars als J.M.W. Turner,
John Constable en Thomas Gainsborough, afkomstig uit gerenommeerde museale collecties.
Doelgroepen: traditionele museumbezoekers, liefhebbers Engeland, natuurliefhebbers,
inwoners Dordrecht, internationale toeristen. Publieksbereik: 80.000

Bomen (werktitel) – 8 november 2020 – 21 maart 2021 – i.s.m. de Bomenstichting
Robuuste eiken, zwierige populieren en rustieke knotwilgen: door de eeuwen heen is de
boom een rijke bron van inspiratie geweest voor de Hollandse landschapschilder. De boom
biedt houvast in het vormen van een compositie, brengt beweging in de verstilde natuur en
bepaalt de stemming. Voor sommigen kan de boom zelfs dienen als de ultieme verbeelding
van de persoonlijke gemoedstoestand. In Bomen (werktitel) is de boom als motief in de
Hollandse schilderkunst te zien, van vroege 16de-eeuwse landschappen tot abstracte 20eeeuwse composities. De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de
Bomenstichting, die in 2020 haar 50-jarige jubileum viert.
Doelgroepen: Museumbezoekers algemeen, inwoners Dordrecht/Drechtsteden/Hoeksche
Waard/Alblasserwaard, leden van Vriendenstichtingen, dagjesmensen, leden van de
Bomenstichting, natuurliefhebbers. Publieksbereik: 30.000
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Chinese schilderkunst (werktitel) – 1 mei – 8 augustus 2021 – i.s.m. Shanghai Museum en
Rijksmuseum
(-> betreft een uitwisseling; in Shanghai Museum worden werken uit de collectie van het
Dordrechts Museum getoond en in het Dordrechts Museum werken uit het Shanghai Museum)
Voor de meeste Westerlingen is de Chinese schilderkunst onbekend terrein. Het kijken naar
Chinese schilderkunst vergt meer van ons dan het kijken naar Westerse kunst. We moeten
meer moeite doen om het te begrijpen omdat wij op dit vlak geen of weinig ervaring hebben.
We projecteren onze westerse kijkwijze op de Chinese schilderkunst. Echter, als we dit doen,
missen we een hoop. Met deze tentoonstelling nemen we het publiek mee op een reis die
toegang geeft aan een voor ons geheel onbekende schildertraditie. Een traditie die om slow
reading vraagt. Dit doen we door middel van een vergelijkende methode; de Chinese
schilderkunst in relatie tot de Westerse. We starten vanuit een Westers perspectief en nemen
het Nederlands publiek mee in de onbekende wereld van de Chinese schilderkunst, die
eenmaal geopend, veel te bieden heeft. Ching-Ling Wang van het Rijksmuseum is als
gastconservator inhoudelijk bij deze tentoonstelling betrokken. Parallel vindt een
tentoonstelling met hedendaagse Chinese schilderkunst plaats.
Doelgroepen: Museumbezoekers algemeen, inwoners Dordrecht/Drechtsteden/Hoeksche
Waard/Alblasserwaard, leden van Vriendenstichtingen, families met kinderen,
dagjesmensen, liefhebbers van China en/of Chinese schilderkunst, liefhebbers van
hedendaagse kunst, touroperators. Publieksbereik: 100.000

Jan Veth – 26 september 2020 – 27 februari 2022 – samenwerking n.t.b.
De beroemde historicus Jan Huizinga schreef over de Dordtse schilder Jan Veth (1864-1925):
' wie zich bezig houdt met de Nederlandse beschaving van 1880 tot 1925, zal keer op keer
en op allerlei gebied de figuur van Jan Veth aantreffen: in het gedrukte woord, in de
schepping van zijn hand en in het spoor van zijn daden.' Sinds lange tijd wijdt het Dordrechts
Museum weer een tentoonstelling aan het leven en werk van Jan Veth, waarvan het
museum een omvangrijke collectie en archief bezit. Jan Veth was schilder, graveur en
criticus. Als redacteur van De Nieuwe Gids en portrettist van de intellectuele elite begaf
Veth zich in het hart van de Hollandse kunstwereld. Precies in een periode waarin die
wereld grote ontwikkelingen doormaakte, legde Jan Veth diens hoofdrolspelers vast. Zijn
portretten worden gekenmerkt door een scherp observerend, pijnlijk getrouw realisme. In
zijn scherpe kunstkritieken gaf hij zijn eigen fijnzinnige blik op de veranderingen in de kunst.
Het debat werd gevoerd over het kunstenaarschap en het doel van de kunst. Het was de tijd
van het Amsterdamse impressionisme, expressionisme en naturalisme, van de
gemeenschapskunst, het symbolisme en het kunstenaarsideaal l'art pour l'art. Maar het was
ook de tijd van Rembrandt, die in het nationale gedachtengoed als Hollandse held werd
bestempeld. Veth schreef zijn biografie, was bestuurslid van het Rembrandthuis en had een
collectie etsen van Rembrandt, die hij in 1915 aan het Rembrandthuis verkocht. Met zijn
eigen kunst en geschriften neemt Jan Veth de bezoeker mee naar een bewogen tijdperk,
waarin ideeën over kunst en het kunstenaarschap zijn gevestigd die tot vandaag de dag
gelden. Naast de vroege landschappen, vele portretten, etsen en tekeningen van Veth laten
iconische stukken van tijdgenoten zien waar Veth over schreef. Zij illustreren het debat over
de kunsten en de zoektocht naar de moderne kunst. Zo wordt het bewogen tijdperk van
1880 – 1920 gevisualiseerd.
Doelgroepen: de traditionele museumbezoeker; middelbaar tot hoger opgeleid, 50+, met
een brede culturele interesse. Inwoners van de Drechtsteden met een interesse voor kunst
en geschiedenis. Belgische bezoekers van kunsttentoonstellingen. Nederlandse dagtoeristen
met Dordrecht als bestemming. Scholieren van het voortgezet onderwijs uit de
Drechtsteden. Leden van vriendenstichtingen. Professionals, specialisten, fijnschilders,
kunsthistorici. Publieksbereik: 40.000
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TROMPE L'OEIL (werktitel) – 10 april – 28 augustus 2022 – i.s.m. Gemäldegalerie Dresden beoogd aantal bezoekers: 100.000
In de Gouden Eeuw is een zeer groot aantal trompe l’oeils of ‘bedriegertjes’ geschilderd:
schilderijen die zó echt lijken dat de toeschouwer op het verkeerde been wordt gezet – al is
het maar voor even. ‘Trompe l’oeil’ betekent letterlijk ‘bedrieg het oog’ of ‘gezichtsbedrog’.
Sinds de oudheid vormde het bedrieglijk echt schilderen een grote uitdaging voor schilders,
maar in de Hollandse Gouden Eeuw bereikt het genre van de trompe l’oeil een hoogtepunt,
een ware bloeiperiode. Voor het eerst gaan schilders als Samuel van Hoogstraten en
Cornelis Gijsbrechts zich specialiseren in stillevens die als het ware versmelten met hun
omgeving. Illusionistische effecten, zoals een geschilderd gordijn dat vóór een schilderij lijkt
te hangen, werden zelfs door Rembrandt en Vermeer toegepast. De tentoonstelling geeft
een beeld van de hoge kwaliteit, de veelzijdigheid en de verschillende soorten trompe
l’oeilschilderijen en illusionistische effecten.In het Dordrechts Museum bevindt zich een
bijzondere en verrassende collectie trompe l’oeils van schilders als Van Hoogstraten en zijn
leerling Cornelis van der Meulen, Jan Vonck, Johannes Leemans en Hendrick van
Heemskerck.
Doelgroepen: Museumbezoekers algemeen, inwoners Dordrecht/Drechtsteden/Hoeksche
Waard/Alblasserwaard, leden van Vriendenstichtingen, families met kinderen,
cultuurtoeristen uit België, Frankrijk en Duitsland, dagjesmensen. Publieksbereik: 100.000

Ary Scheffer en de Franse schilderkunst – 2022/2023 –i.s.m. Musée de la Vie Romantique
te Parijs
In deze groots opgezette tentoonstelling zal Ary Scheffer voor het eerst worden
gepresenteerd in de context van zijn Franse tijdgenoten. De Dordtse Ary Scheffer was een
van de beroemdste kunstenaars van zijn tijd. Op 11-jarige leeftijd vertrok hij naar Parijs,
waar hij in de leer kwam bij de Franse schilder Pierre-Narcisse Guerin. Scheffer maakte
furore in Parijs. Samen met zijn Franse geestverwanten, Gericault en Delacroix, Ingres,
Delaroche en Vernet, behoorde hij tot een jonge generatie romantici die zich tegen het
traditionele classicisme afzetten. In de tentoonstelling wordt Scheffer gepresenteerd als
een sleutelfiguur in het artistieke leven van Parijs ten tijde van de romantiek. Zijn huis aan
de Rue Chaptal was een ontmoetingsplaats voor velen. Franz Liszt en Frederic Chopin gaven
er concerten, Charles Dickens las voor uit eigen werk en jonge schilders, zoals Theodore
Rousseau, exposeerden er werk dat ze elders niet konden tonen. Scheffer was bevriend met
de coryfeeën van de Franse salons en nam jonge kunstenaars onder zijn hoede. Zelf
balanceerde hij – in zijn kunst en idealen - tussen de verschillende artistieke bewegingen in
de eerste helft van de 19e eeuw: het classicisme, romantiek, juste-milieu en het opkomende
realisme. In de tentoonstelling wordt het monumentale werk van Ary Scheffer
gepresenteerd naast meesterwerken van de Franse schilders uit zijn tijd. Voor het eerst
hangt Scheffer zij aan zij met topstukken van Ingres, Delaroche, Vernet, Delacroix, Géricault
en vele anderen. Zo wordt het verhaal verteld van de ontwikkeling van de Franse
schilderkunst in de eerste helft van de 19e eeuw. Een verhaal dat nog nooit in Nederland te
zien was.
Doelgroepen: De traditionele museumbezoeker, middelbaar tot hoger opgeleid, 50+, met
een brede culturele interesse. Frankrijkliefhebbers. Cultuurtoeristen uit België en Frankrijk.
Inwoners van de Drechtsteden met een interesse voor kunst en geschiedenis. Nederlandse
dagtoeristen met Dordrecht als bestemming. Scholieren van het voortgezet onderwijs uit de
Drechtsteden. Leden van vriendenstichtingen. Professionals, specialisten, fijnschilders,
kunsthistorici. Publieksbereik: ca. 50.000

Activiteitenoverzicht Dordrechts Museum
(Een greep uit) de activiteiten van het Dordrechts Museum 2015-heden
Werk, bid & bewonder, een nieuwe kijk op kunst & calvinisme - 10 november 2018 – 26 mei
2019- ism Gem. Dordrecht, Ahmet Polat, Vrije Universiteit
In dit project staan voor het eerst de calvinisten centraal, de groep Nederlanders die in de
17de eeuw de Republiek opbouwde en de regentenelite vormde. Tegenwoordig zien we hen
als vrome vaderlanders die zuinig leefden en hard werkten, maar klopt dat beeld eigenlijk wel?
In de 17de eeuw zagen zij zichzelf als gereformeerden, 'calvinist' was een scheldwoord.
Gereformeerden stonden midden in het leven, ze deden goede zaken in een tijd van
economische bloei, hadden belangrijke bestuursfuncties en genoten van hun rijkdom. Juist
anderen - de doopsgezinden - waren zuinig en vroom in hun ogen. Het beeld van de calvinist
kantelde in de 19de eeuw, onder invloed van Abraham Kuyper en het nationalisme. Hij zette
de calvinisten neer als hard werkend, sober en streng in de leer – het beeld dat nu nog steeds
overheerst. In deze tentoonstelling onderzoeken we hoe ons huidige beeld van calvinisten
zich verhoudt tot de werkelijkheid van calvinisten in de 17de, 18de en 19de eeuw. Wie waren
die vrome vaderlanders nu echt? Daarbij richten we ons op de relatie tussen calvinisten en de
kunst, begrippen die zelden met deze religieuze groep in verband worden gebracht. Met
schilderijen van o.a. Ferdinand Bol, Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh en Statenbijbels uit
de Koninklijke Verzamelingen. In het Hof van Nederland wordt aandacht besteed aan de
bijbels van de familie Keur, en schrijft de installatie bios[bible] van kunstenaarscollectief
robotlab de Statenbijbel uit.
Doelgroepen: Gelovigen uit binnen- en buitenland, kunstliefhebbers, geïnteresseerden in
historie en cultuur, inwoners Dordrecht. Publieksbereik (April 2019)

Otto Dicke Tekenaar 1910-1984 – 9 december 2018 – 26 mei 2019 – ism erven familie Dicke
Overzichtstentoonstelling van de Dordtse tekenaar Otto Dicke. In 2018 werd het eeuwfeest
gevierd van vier beroemde Dordtenaren onder de naam ' De Vier Zonen van Dordrecht'. Er
vonden verschillende activiteiten plaats rond tekenaar/illustrator Otto Dicke, dichter Kees
Buddingh, verzetsheld Aart Alblas en componist Kors Monster. Zij delen hun geboortejaar
1918 en staan samen voor veel verhalen van Dordtenaren die hun stad kleur hebben gegeven.
Het Dordrechts Museum organiseerde een compacte overzichtstentoonstelling met werk van
Otto Dicke. Ook verscheen er een publicatie bij de tentoonstelling. Beide producten worden
in nauwe samenwerking met de zoon en de kleinzoon van Otto Dicke samengesteld.
Doelgroepen: Vaste bezoekers Dordrechts Museum, inwoners Drechtsteden, liefhebbers
tekeningen, toeristen en dagjesmensen, (amateur)tekenaars, galeriebezoekers, studenten,
vrienden van het museum.
Publieksbereik (April 2019)

De Meest Eigentijdse Schilderijen Tentoonstelling – 1 juli – 7 oktober 2018 - ism Han Schuil
Onder de titel De Meest Eigentijdse Schilderijen Tentoonstelling toonde het museum recente
werken van zo'n 30 Nederlandse schilders. Uiteenlopende kunstenaars als Marlene Dumas,
Robert Zandvliet, Emo Verkerk en RaQuel van Haver lieten zien dat de schilderkunst nog altijd
actueel en springlevend is. De tentoonstelling en het gelijknamige boek dat daarbij werd
uitgegeven, vormden samen een onderzoek naar de hedendaagse Nederlandse schilderkunst.
Wat vermag de schilderkunst van nu tussen de andere kunsten? Zijn de middelen van de
schilderkunst ontoereikend voor de vragen van deze tijd? Heeft de schilderkunst niets meer
te vertellen, kan ze het kritische kunstpubliek niet meer raken? Kunnen de kunstenaars de
oude genres nieuw leven inblazen? Kan de schilderkunst zich vernieuwen door zich te
verbinden met andere media? De kunstenaars, die met hun werk uiteenlopende posities
innemen binnen het medium schilderen, gaven antwoord op deze vragen. Allereerst door het
tonen van hun laatste werk en daarnaast door zich uit te spreken in interviews over de positie
van het schilderij binnen de hedendaagse kunst. Doelgroepen: kunstliefhebbers, jongeren en
toeristen/dagjesmensen. Publieksbereik: 17.000

Activiteitenoverzicht Dordrechts Museum
OMZIEN – 40 jaar Nederlandse Kring van Beeldhouwers – 28 mei – 11 november 2018 – ism
Nederlandse Kring van Beeldhouwers
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers, sector
Dordrecht, werd er een jubileumtentoonstelling georganiseerd. In OMZIEN werden
beeldhouwwerken getoond in de museumzalen, in de museumtuin en op diverse (openbare)
locaties in de stad.
Doelgroepen: Liefhebbers van beeldhouwkunst, (amateur-) beeldhouwers, galeriebezoekers,
studenten, professionals en specialisten, kunsthandelaren, leden van de Landelijke Kring van
Beeldhouwers, de achterban van: Beeldenpark Drechtoevers, Museum Beelden aan Zee,
Beeldenmanifestatie Gorinchem. Publieksbereik: 15.000

Jongkind & vrienden - 29 oktober 2017 – 27 mei 2018 - ism Van Gogh Museum en De Mesdag
CollectieJongkind was een sleutelfiguur in de kunst van de 19de eeuw, aanjager van het impressionisme
en promotor van de stad Dordrecht. Zijn werk vormt een van de hoogtepunten in de collectie
van het Dordrechts Museum. Zijn werken waren baanbrekend en volgens Claude Monet "te
nieuw en veel te artistiek om op hun waarde te kunnen worden geschat”. In deze
tentoonstelling ging alle aandacht naar twee belangrijke thema's in de schilderkunst van
Jongkind die tot nu toe nauwelijks werden belicht. Allereerst behandelde de tentoonstelling
zijn relatie tot de schilderkunst van de eerste impressionisten, met name Claude Monet en
Eugène Boudin. Ten tweede lieten wij zijn bijzondere binding met de stad Dordrecht en het
landschap in de omgeving zien.
Doelgroepen: de traditionele museumbezoeker (middelbaar tot hoger opgeleid, 50+, met een
brede culturele interesse), families met kinderen, cultuurtoeristen uit België en Frankrijk,
Frankrijkliefhebbers, hobbyisten en dagjesmensen. Publieksbereik: 90.000

Aert Schouman, Koninklijk paradijs – 19 februari – 17 september 2017 – ism Koninklijk Huis
Archief, Natuur-monumenten en de Vogelbescherming
Aert Schouman is de beste dierenschilder van de 18de eeuw en Dordrechts bekendste
kunstenaar uit die tijd. Zijn aquarellen behoren tot de mooiste die er zijn gemaakt. Hij was een
veelzijdig kunstenaar en een centrale figuur in het artistieke leven van zijn tijd. Schouman
maakte schilderijen, tekeningen en prenten. Daarnaast maakte hij ook allerhande decoratief
schilderwerk, graveerde glazen, was hij de leermeester van velen, kunsthandelaar en oprichter
en lid van verschillende genootschappen. Met unieke bruiklenen uit koninklijk bezit en het
dier- en natuurthema liet het Dordrechts Museum een breed publiek kennis maken met het
leven en werk van Aert Schouman. Hoogtepunt vormde hierbij een kamerbeschildering die
opdracht van Prins Willem V door Schouman gemaakt werd voor in het nieuwe Stadhouderlijk
Kwartier en die later in Paleis Huis ten Bosch werd geplaatst. Deze vijf grote behangsels waren
tijdens de tentoonstelling eenmalig te zien.
Doelgroepen: de traditionele museumbezoeker, liefhebbers van het Koningshuis, families met
kinderen t/m 12 jaar en natuurliefhebbers. Publieksbereik: 60.000

Activiteitenoverzicht Dordrechts Museum
Het oudste goud van de wereld – Schatten uit Varna – 28 oktober 2016 – 28 april 2017 –
15.000 bezoekers - ism het Archeologisch Museum in Varna
In het vijfde millennium vóór Christus ontdekten lokale stammen rond de Bulgaarse stad Varna
als eerste in de wereld hoe ze goud en koper konden winnen uit erts. Het Dordrechts Museum
toonde een bijzondere selectie gouden sieraden en gebruiksvoorwerpen van deze oude
cultuur van ver vóór de Klassieke Oudheid in deze tentoonstelling.
Doelgroepen: In kunst, cultuur en in geschiedenis geïnteresseerden uit heel Nederland,
cultuurtoeristen uit het buitenland, special interest groepen (mensen die geïnteresseerd zijn
in archeologie en andere culturen, in Nederland wonende en werkende Bulgaren)
professionals, specialisten, archeologen, historici. Publieksbereik: 15.000

GlassFever - Hedendaagse kunst in glas – 1 mei – 25 september 2016 – ism Dordtyard en
Patriciershuis
Deze glastentoonstelling was gewijd aan de artistieke visie en bijzondere glaskunstcollectie
van Adriano Berengo, eigenaar van de gelijknamige glaswerkplaats en galerie op het eiland
Murano in Venetië. Berengo blaast de glasindustrie van Murano nieuw leven in en daagt
hedendaagse kunstenaars uit te werken met glas. Door zijn aanpak heeft hij vele
internationaal beroemde kunstenaars geïnspireerd tot het maken van spectaculiare
kunstwerken in glas. Veel van deze werken maken deel uit van de beroemde kunstcollectie
‘Glassstress’ die in 2015 op de Biënnale in Venetië te bewonderen was. Een groot aantal
werken uit de collectie van Berengo is van 1 mei tot 25 september op verschillende locaties in
Dordrecht te zien. GlassFever toonde de onbegrensde mogelijkheden die glas kan bieden aan
creatieve kunstenaars met durf en visie. Tegelijkertijd bood de tentoonstelling een kijkje
achter de schermen van de glasmeesters van Murano. De tentoonstelling was te zien op vier
locaties door de stad: in het Dordrechts Museum, DordtYart, Huis Van Gijn en Het Dordts
Patriciërshuis.
Doelgroepen: In kunst, cultuur en in geschiedenis geïnteresseerden uit heel Nederland,
cultuurtoeristen uit het buitenland, special interest groepen (glasliefhebbers, muziek- en
modeliefhebbers, in Nederland wonende en/of werkende Italianen), vakgenoten,
professionals, netwerken van de kunstenaars, vestigingen van Italiaanse bedrijven in
Nederland. Publieksbereik: 35.000

Uit Liefde voor de stad – 20 maart – 11 september 2016 – ism Vereniging Rembrandt
Uit Liefde voor de stad toonde drie verschillende stedelijke collecties in hun onderlinge
samenhang. Objecten uit Museum De Lakenhal, de collectie van de gemeente Deventer en de
kunstcollectie van het Dordrechts Museum vertellen náást en mét elkaar over het belang van
de collecties voor de verschillende steden. In het kader van de herbezinning op onze taak als
stedelijk museum en de rol van kunst en geschiedenis daarin, plaatsen we het belang en de
rol van het stedelijk museum in Nederland in breder perspectief. Aan de hand van een
representatieve en aantrekkelijke selectie uit drie verschillende types stedelijke collecties,
namelijk die van Leiden, Deventer en Dordrecht, gaven we inzicht in de verschillende manieren
waarop stedelijke musea zijn ontstaan en hoe de aard van hun collecties daardoor is bepaald.
Het Dordrechts Museum is primair een kunstmuseum, de stedelijke collectie van Deventer is
een typisch voorbeeld van een echte oudheidkamer terwijl de collectie van Museum De
Lakenhal daar precies tussenin zit. In een tijd waarin het stedelijk (en openbaar) kunstbezit
onder druk staat betrok deze tentoonstelling de bezoeker bij de vraag hoe collecties van deze
musea in deze tijd van en voor de stad kunnen en zouden moeten functioneren.
Doelgroepen: Betrokkenen en achterban van het Dordrechts Museum, het Deventer verhaal,
De Lakenhal, Verenging Rembrandt, geregelde bezoekers van het Dordrechts Museum,
inwoners van Dordrecht, Drechtsteden, Leiden en Deventer, dagtoeristen met Dordrecht als
bestemming. Publieksbereik: 20.000

Activiteitenoverzicht Dordrechts Museum
Schalcken – 21 februari – 26 juni 2016 – ism Wallraf-Richartz-Museum & Foundation
Corboud
Het Dordrechts Museum realiseerde in het voorjaar van 2016, in samenwerking met het
Wallraf-Richartz-Museum & Foundation Corboud in Keulen, de eerste grote overzichtstentoonstelling van het werk van Schalcken. Zijn veelzijdige werk laat hem zien als een
vernieuwer met een virtuoze techniek en een ongeëvenaard kleur- en lichtgebruik. De
tentoonstelling maakte duidelijk dat Schalcken met recht beschouwd kan worden als een van
de belangrijkste Hollandse schilders uit de late 17de eeuw: een meester in het schilderen van
kaarslicht en verleidelijke genrestukken. Meer dan 80 kunstwerken van Schalcken en
tijdgenoten uit museale- en particuliere collecties in binnen- en buitenland gaven voor het
eerst een overzicht van het werk van de fijnschilder uit Dordrecht. Verschillende stukken zijn
niet eerder in Nederland tentoongesteld geweest. In de tentoonstelling kwamen alle aspecten
van het werk van Schalcken aan de orde en wordt ook aandacht besteed aan de leermeesters,
leerlingen en navolgers van de kaarslichtschilder.
Doelgroepen: Inwoners van de Drechtsteden, Nederlandse en Belgische bezoekers van
kunsttentoonstellingen,
professionals, specialisten, fijnschilders en kunsthistorici.
Publieksbereik: 35.000

Holland op z'n mooist – 5 april – 6 september 2015 i.s.m. Gemeentemuseum Den Haag en
Natuurmonumenten
De tentoonstelling liet het publiek op een andere manier kennismaken met deze succesvolle
kunststroming en toont waar de wortels en invloeden van de Haagse School liggen. De
tentoonstelling in Dordrecht staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een
samenwerkingsproject met het Gemeentemuseum Den Haag. Onder de noemer Holland op
z’n mooist waren in beide musea twee tentoonstellingen te zien die goed op elkaar aansloten
en samen het complete verhaal van de Haagse School vertelden. Dat verhaal begon in
Dordrecht, bij Het voorjaar van de Haagse School en liep door in de tentoonstelling Op pad
met de Haagse School in het Gemeentemuseum.
Doelgroepen: Inwoners uit Dordrecht en omgeving, Nederlandse en Vlaamse bezoekers van
kunstmusea, Nederlandse en Vlaamse dagjesmensen, scholieren van het primair en
voortgezet onderwijs, leden van St. en Ver. Vrienden van Dordrechts Museum, studenten en
docenten kunstonderwijs. Publieksbereik: 65.000

