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“Ster op het doek” 
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TEKEN- EN SCHILDERCLUB “DE GOUDSE STREEK” 
 

Opgericht 20 september 1973 

Website: www.degoudsestreek.nl 

 

 

Atelier:  

Nelson Mandela Centrum 

Bernadottelaan 79 

2806 JM Gouda 

Tel.: 06-12377594 

(alleen tijdens de openingstijden) 

 

 

 

Secretariaat: 

Hilde Laan 

Molenmeesterslag 25 

2805 GX Gouda 

Tel.: 0182-522170 

E-mail: Hilde_Laan@hotmail.com 

 

 

 

Giro: 

IBAN:  NL95 INGB 0002 2222 29 

t.n.v.:  

“De Goudse Streek” 

Molenmeesterslag 25 

2805 GX Gouda 

 

 

 

Openingstijden atelier: 

Dinsdag  19.30 - 22.00 uur 

Woensdag  11.00 - 15.30 uur 

Donderdag  19.30 - 22.00 uur 

 

Tijdens de avondopening wordt de balie  

van het NMC tot 20.00 uur  op vrijwillige basis  

bij toerbeurt  bezet door een aanwezig lid van  

“De Goudse Streek”. 

Kom je later, dan moet je bij de  

ingang even bellen naar het atelier.  

Zet dus het ateliernummer 

in je mobiele telefoon!! 

Redactiecommissie: 

 

Jasper Westra 

jlevc.westra@gmail.com 

 

Koos Los 

koosenhelene@hetnet.nl 

 

Joris Vogelaar 

jjjvogelaar@ziggo.nl 

 

Gerard van Schaick 

gvanschaick@ziggo.nl 

 

Inleveren van kopij voor  

volgende “Streeknieuws” 

 

vóór: 

16 mei 2014 

 

(lettertype: Arial, grootte 11) 
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Voorzitterstreken 
 

In een vereniging als de onze is inbreng en participa-
tie heel belangrijk daarom is het verheugend dat veel 
leden aanwezig waren bij de algemene ledenverga-
dering. En niet alleen present maar er was ook veel 
inbreng en er werd kritisch gediscussieerd. Dat doet 
goed.  
 
Net als tijdens de vergadering wil ik hier stilstaan bij 
het feit dat ons in het afgelopen verenigingsjaar twee 
leden, Cor Leurs en Leen Smit, ontvallen zijn.  
 
Bestuur en commissies zijn weer op een spontane 
wijze gevuld. Het bestuur gaat in de huidige samen-
stelling nog een jaartje verder en het overzicht van 
de commissies ziet u elders in dit Streeknieuws.  
 
Onder de aandacht is gebracht dat we in onze ver-
eniging geen corveelijstjes gaan invoeren maar dat 
verwacht wordt dat iedereen naar vermogen spon-
taan bijdraagt in het bij toerbeurt verzorgen van kof-
fie, thee, afwassen, baliebezetting. Ik reken op ieder-
een. 
 
Verder is vastgesteld dat de financiële situatie ge-
zond is en dat derhalve de contributie voor 2014 
geen aanpassing behoeft. Afhankelijk van uw wijze 
van betalen kunt u dus uw contributie overmaken aan 
de penningmeester. 
 
Ja en dan onze jaarlijkse expositie in de Agnietenka-
pel. Ik hoop dat vrijwel alle leden recent en mooi ver-
zorgd werk zullen aanbieden. Verder hebben we ge-
kozen voor een gezamenlijk groot tableau waar we 
met z’n allen aan zullen werken. De opzet wordt ge-
maakt door Ed en Joris. Juist dat gezamenlijk werken 
aan één doel is, denk ik een prachtig thema dat past 
bij burgemeester Schoenmaker die onze tentoonstel-
ling op 9 september zal openen.  
 
Het voorjaar is fraai begonnen en hopelijk krijgen we 
ook een mooie zomer. Bij mij begint het nu al te krie-
belen want zo af en toe heerlijk buiten schilderen is 
toch eigenlijk wel het mooiste van onze hobby. Als 
vereniging spelen we daarop in. De komende tijd be-
steden we daarom met twee workshops begeleid 
door docenten extra aandacht aan landschap schil-
deren en aansluitend zijn er al drie buitenschilderda-
gen gepland. Uiteraard gaan deze alleen door bij 
goed weer. 
 
Bij buiten schilderen is het onderwerp nooit een pro-
bleem. Maar hoe zet je het op je doek? Meestal heb 

ik later spijt dat ik het geheel er toch net niet even iets 
anders op heb gezet. Een beetje meer aandacht voor 
compositie en perspectief was toch misschien wel 
goed geweest, denk ik dan achteraf. Ik wil me daar 
de komende tijd dan ook wat meer in verdiepen en 
dat met u delen in twee workshops. Niet alleen met 
een klein beetje theorie van mijn kant, maar vooral 
ook met zelfwerkzaamheid van de deelnemers. 
 
De afgelopen periode heb ik nogal wat uurtjes in mu-
sea doorgebracht. Naast het feit, dat ik het heerlijk 
vind om in een museum rond te lopen, ben ik ook nog 
steeds op zoek naar een eigen keuze in schilderstijl 
en onderwerp. Hoe en waarin wil ik me verder ont-
wikkelen? En wellicht helpt het aandachtig kijken 
naar hoe anderen het hebben gedaan mij een beetje.  
 

1. Met Hélène bezocht ik de laatste tijd een aantal keer 
Museum Gouda. Tja, bij de portretten van Henri de la 
Fantin-Latour heb ik wel heel lang en aandachtig stil 
gestaan. Jammer dat de tentoonstelling nu is afgelo-
pen. Ik was er beslist nog een keer heen gegaan. 
Verder waren we in Singer Laren met de fraaie ten-
toonstelling “Van Mauve tot Mondriaan”. In het Gro-
ninger museum met wel heel erg gevarieerd werk. In 
Museum de Fundatie te Zwolle met een aantal mooie 
exposities waaronder “Van Turner tot Appel”. Tip als 
je toch in Zwolle bent bezoek dan ook boekhandel 
Waanders in de Boeren. Ook waren we in het Rijks-
museum waar we kozen voor een rondgang langs de 
hoogtepunten en één met speciale aandacht voor het 
gebouw. We zullen de komende tijd zeker nog eens 
teruggaan.  
 
In Parijs waren we opnieuw in Musée d’Orsay, het 
mooie oude stationsgebouw aan de Seine met zijn 
fraaie vaste collectie en met de huidige fantastische 
Van Gogh expositie. In het Louvre waar we kozen 
voor de Hollandse - en Vlaamse schilders. In de 
Orangerie waar we elke keer weer in stilte genieten 
van de waterlelies van Monet. En tenslotte in het Petit 
Palais, een overzichtelijk museumpje met een heel 
fraaie binnenplaats waar het na een lange dag in mu-
sea rondlopen vooral bij mooi weer ook nog eens 
heerlijk zitten is.  
 
Heeft de aandacht voor al die meesterwerken mij ge-
holpen bij het maken van een keuze? Ik vrees dat ik 
nog veel meer musea moet gaan bezoeken, maar dat 
is beslist geen straf. 
 
Koos Los  
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In memoriam Leen Smit 
 

Op 8 februari kreeg ik van Riet Smit het trieste be-

richt dat Leen die morgen was overleden. Leen is 

74 jaar geworden. In de eerste plaats condoleren 

we Riet en de verdere familie Smit met dit verlies en 

wensen hen ook van deze plaats veel sterkte. 

  

We wisten dat Leen  al lange tijd ernstig ziek was en 

dat hij, hoe hij ook vocht, de zware strijd aan het 

verliezen was. De rouwkaart zegt daarover: ”Dank-

baar voor zijn leven en dat hij niet verder hoeft te 

strijden, maar verdrietig om het verlies”. 

 

 
 

Leen is zijn actieve creatieve leven begonnen als 

plateelschilder. Na dit enige jaren te hebben gedaan 

is hij verder werkzaam geweest in de zeefdrukkunst. 

De vaste hand van de plateelschilder en zijn mooie 

kleurgebruik met gevoel voor compositie hebben we 

al die jaren dat hij bij ons lid was bewonderd.  

  

We hebben Leen leren kennen als een zeer vakbe-

kwaam schilder. Met alle rust die in hem was werkte 

hij aan zijn kunststukjes in aquarel- en olieverf. 

Daarenboven was hij uiterst collegiaal en behulp-

zaam. Altijd was hij bereid om op een heel integere 

en prettige manier zijn collega’s van advies te die-

nen en te helpen waar nodig.  

 

We verliezen in Leen een gewaardeerd lid en een 

fantastisch mens.  

 

We zullen hem missen. 

 

Koos Los 
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Oranje-expositie 
Zaterdag 26 april 
 

 
 
Op zaterdag 26 april – Koningsdag – wordt in de 
Dorpskerk te Moordrecht door zo’n 16 plaatselijke kun-
stenaars geëxposeerd. Hieronder ook leden van onze 
vereniging. 

 
Teuneke Beusink, Nelly de Bruin, Wil Costerus, An-
gélique Geurtjens  en Jasper Westra  vertegenwoordi-
gen de ‘Goudse Streek’. Ook oud-lid Bea Kool is van 
de partij. 
 
Het jaarthema van deze expositie is ‘Waardevol en 
Gratis’. 
 
U kunt komen kijken en genieten vanaf 9.30 uur (de 
opening) tot 17.00 uur.   
De bijgevoegde teksten bij het geëxposeerde hebben 
als doel de achterliggende persoonlijke gedachten van 
de makers bij het beeld te verklaren, te versterken. Het 
gaat hier naast kunstbeleving ook om het gesprek.  
 
De deelnemers stellen het op prijs om van de bezoe-
kers te horen, hoe ze deze tentoonstelling ervaren. 
 
U bent van harte welkom ! 
 
Jasper Westra 
 

Bezoek aan “De Goudse Fotoclub” 
Maandag 28 april van 20.00-22.00 uur 
 

 
 
De Goudse fotoclub heeft ons uitgenodigd om met be-
langstellenden eens langs te komen om ideeën uit te 
wisselen. Daar maken we graag gebruik van.  
 
De doelstelling van de bijeenkomst is om te zien of er 
overeenkomsten zijn tussen onze beide uitingen van 
kunst op het gebied van vlakvulling, kleurstelling, 

vormgeving, uitsnede en afmetingen. Verschil tussen 
macro weergave en landschap. 
 
De Goudse Fotoclub is opgericht in 1947 met als doel: 
“de fotografie te bevorderen in de ruimste zin des 
woords”. Daar wordt nu invulling aan gegeven door het 
organiseren van lezingen, het organiseren van excur-
sies, het werken aan een bepaald thema in werkgroe-
pen, het uitgeven van een nieuwsbrief, maar vooral 
door het bespreken van elkaars foto’s. De club is aan-
gesloten bij de landelijke Fotobond en heeft ca. 42 le-
den.  
 
Belangstellenden kunnen vrijblijvend komen kennis-
maken op een van de clubavonden. Deze worden ge-
houden in Pand 50 aan de Bodegraafsestraatweg 50 
te Gouda. Voor meer informatie zie onze website: 
www.degoudsefotoclub.nl .  
 
Graag uiterlijk 23 april intekenen op de intekenlijst zo-
dat we kunnen laten weten met hoeveel we ongeveer 
komen. 
 
Koos Los 

http://www.degoudsefotoclub.nl/
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Workshop “Perspectief” door Koos Los 
Woensdag 7 mei 20.00-22.00 uur 
 
Perspectief is al een oude wetenschap gebaseerd op 
de pogingen van de mens om een zo echt -, een zo 
natuurgetrouw mogelijke, afbeelding te maken van 
dat wat hij ziet. In die ontwikkeling van het afbeelden 
houdt perspectief zich bezig met het zoeken naar het 
verband tussen de ruimtelijke vorm van de dingen en 
de afbeelding daarvan in het platte vlak. De drager 
van de afbeelding blijft een plat vlak dus het kan niet 
anders zijn dan het oproepen van een suggestie. Hoe 
kun je dat bereiken: 
 
Het oproepen van een ruimte suggestie (diepte) kun 
je bereiken door: 
 

 Lijnperspectief  

 Kleurperspectief  

 Atmosferisch perspectief 
 

 
 
Lijnperspectief is een methode om de diepte zoals 

die wordt gezien in werkelijkheid weer te geven op 
het platte vlak. Bijvoorbeeld in een schilderij. Let bij 
de renaissanceschilders maar eens op de schilderijen 
van kerkinterieuren en de weergave van vloertegels. 
 
Bij de lijnperspectief speelt de horizon een grote rol. 
Op de horizon liggen namelijk de verdwijnpunten (ook 
vluchtpunten genoemd) van de horizontale lijnen. 
Evenwijdige horizontale lijnen in een landschap ko-
men, als ze tot in de verste verte worden doorgetrok-
ken, bij elkaar in een verdwijnpunt op de horizon. Be-
staat de omgeving uit een plat vlak dan is de per-
spectieflijn die begint bij je ooghoogte uitgangspunt 
voor alle andere perspectieflijnen. Is de ooghoogte 

hoger of lager dan spreek je respectievelijk van een 
vogel- dan wel kikkerperspectief. 
 
Kleurperspectief is het verschijnsel dat met behulp 

van de juiste kleuren op de juiste plaats dieptewer-
king in een kunstwerk kan worden verkregen. Een 
belangrijke toepassing hiervan is het atmosferisch 
perspectief. Kleurenperspectief creëert ruimtelijke ef-
fecten door gebruik te maken van bepaalde kleuren-
combinaties. Het gebruik van warme kleuren (roodtin-

ten) naast koude kleuren (blauwtinten) geeft een con-
trast. Warme kleuren springen eruit terwijl de koudere 
kleuren verder weg lijken. Met warm/koude kleuren 
kan dus diepte worden gesuggereerd. 
 
Atmosferisch perspectief of luchtperspectief is 

een schildertechniek waar vooral door het gebruik 
van kleur een indruk van diepte in het schilderij kan 
worden gebracht. Het is gebaseerd op waarnemingen 
in de buitenlucht. De kleuren worden naar de achter-
grond toe vager. De effecten van afstand op de kleu-
ren in een landschap zijn: 
 

 Een afnemen van het contrast en daar-
door worden details minder goed waarge-
nomen (strooilicht maakt de donkere par-
tijen minder donker) 

 Blauwkleuring van donkere partijen, een 
effect dat zomers erg uitgesproken is, 
maar bij helder weer slechts bij zeer grote 
afstanden waarneembaar wordt. 

 Ineenvloeien van de kleuren van de ach-
tergrond. 

 
Deze effecten zijn alle te herleiden tot verstrooiing. Bij 
grotere afstand is de luchtkolom tussen waarnemer 
en ver verwijderde voorwerpen erg lang, zodat licht 
van boven soms wordt verstrooid naar de waarnemer 
toe en licht afkomstig van het voorwerp wordt ver-
strooid dat de waarnemer daardoor niet meer bereikt. 
 
Wanneer je met behulp van de genoemde  perspec-
tiefmethoden meerdere dingen achter elkaar zet, ver-
sterk je het geheel nog meer en wordt er ook wel ge-
sproken van coulissen perspectief. 
 
Neem vooral wat eenvoudig tekenmateriaal (potloden 
en een liniaal) mee en verf naar keuze. 
 
Intekenen op de intekenlijst in het atelier 
 
Koos Los 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijnperspectief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurperspectief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atmosferisch_perspectief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Driedimensionaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schilderij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Horizon_(perspectief)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Driedimensionaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Driedimensionaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atmosferisch_perspectief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atmosferisch_perspectief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schildertechniek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schilderij
https://www.google.nl/search?q=coulissen+perspectief&biw=1920&bih=932&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=YEE0U-b2GK7Z0QWlhYDYDA&ved=0CDYQsAQ
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-oFXiCygOjS6nM&tbnid=9OChvC4kM7pJwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tlzwolle.nl/perspectief/pers.html&ei=2VUxU4_lHaK30QXHvYD4CA&bvm=bv.63587204,d.d2k&psig=AFQjCNFWTS3DtvWU7AikCxQZCWDz_AnQhQ&ust=1395828543758793
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Figuratief landschap schilderen met Cees Vegh 
Zaterdag 17 mei 10.00-15.00 uur 
 
Prepareer alvast je doek met een warme oranje of ma-
genta tint. Niet te donker, dus met redelijk wat wit. Ik 
redeneer als volgt: bij een avondlandschap zit het licht 
aan de roze/magenta kant van het kleurenspectrum, 
bij een zomerdag met volop zon meer aan de kant van 
oranje/geel. Kies dus een ondergrondkleur die bij je 
onderwerp/sfeer past. Als je nu nog niet precies weet 
wat je wilt gaan schilderen, neem dan een lichtroze on-
dergrond. 
 
Neem meerdere foto's mee die met je onderwerp te 
maken hebben. Kies foto's met interessant, duidelijk 
licht. Aan de hand hiervan proberen we tot een inte-
ressante lijn- en kleurcompositie te komen. Met dit 
laatste bedoel ik dat er een mooie balans ontstaat tus-
sen warme en koele kleuren én een overtuigend at-
mosferisch perspectief (met de meest warme kleu-
ren/accenten op de voorgrond, de meest koele op de 
achtergrond). 
 
Kies in de eerste fase (laag) een niet al te groot palet 
aan kleuren. Met twee hoofdkleuren creëer je automa-

tisch een coherent schilderij. In de eindfase kun je al-
tijd wat interessante kleur- en lichtaccenten aanbren-
gen. Mensen die graag 'luchten' willen schilderen: 
neem Cerulean Blue mee. Samen met Gebrande Om-
ber, Cadmium Yellow en Red, Utramarijn Blue en Wit 
heb je de kleuren waar je alle kanten mee uit kunt. 
 
Cees Vegh 
 
Note: 

 Voor de lunch wordt gezorgd.  

 Gezien de te verwachten belangstelling 
voor de beide workshops landschap schil-
deren kun je slechts op één van de twee 
intekenlijsten bij de eerste 15 intekenen en 
je daarnaast uitsluitend als reserve op de 
andere lijst inschrijven. En wie weet?? 

 De kosten voor deelname zijn € 5,- over te 
maken op de rekening van onze penning-
meester. 

 
 

Landschap schilderen met Josefien Versteeg 
Zaterdag 24 mei van 10.00-15.00 uur 
 

 

Voor het schilderen van een landschap nemen we als 

voorbeeld een foto of plaatje van een landschap, for-

maat liggend of landscape. Het leukst is een zelfge-

maakte vakantie foto met veel diepte.  

 

Het perspectief wordt benadrukt door bijvoorbeeld 

een weg of een gebouw. Ook een groot voorwerp of 

een grote boom op de voorgrond en iets kleins op de 

achtergrond versterkt het diepte-effect. 

 

We maken eerst een snelle kleuren studie en daarna 

gaan we in het groot het landschap op een opge-

spannen vel papier of doek schilderen.  

 

TIP! Als het lukt span dan het papier thuis alvast op, 

dat kun je op de dag zelf meteen aan de slag. En zet 

dan ook alvast een basiskleur (Gesso gemengd met 

een beetje kleur, oker is meest neutraal, andere kleur 

kan ook) op je doek of papier om tijd te besparen. 

 

Benodigdheden: 

 

Om te schetsen 

- een schetsblok of een paar kleine velletjes tekenpa-

pier 

- potlood, puntenslijper en gum 

 

Om het papier op te spannen (een doek of paneel 

is ook goed) 

-1 vel normaal tekenpapier 150/200 gr van 50 x 65 

cm of doek van minimaal hetzelfde formaat, niet te 

klein! 

-schilderstape (witte of bruine tape dat je aan een 

kant nat maakt) 

-spons 

-tekenbord groter dan 50 x 65 cm 
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Om het papier of doek te prepareren 

-1 grote platte kwast (Spalter) 

-gesso of witte acryl verf gemengd met een beetje 

kleur, het meest neutraal     

 is oker, blauw of groen is geschikt voor landschap-

pen 

 

 

Om te schilderen 

-een foto van een landschap, liggend 

- een groot palet, het liefst wit 

- penselen, groot en klein 

- een grote glazen pot 

- een oude lap 

- acrylverf of olieverf in de volgende kleuren 

 
Note: 

 Voor de lunch wordt gezorgd.  

 Gezien de verwachten belangstelling voor 
de beide workshops landschap schilderen 
kun je slechts vast op één van de twee in-
tekenlijsten bij de eerste 15 intekenen en 
je daarnaast uitsluitend als reserve op de 
andere inschrijven. En wie weet?? 

 Aan deze workshop zijn geen kosten ver-
bonden. 

 
 

Buiten schilderen 
 
Gewoon lekker naar buiten gaan, daar je ezel opzet-
ten, sfeer opsnuiven en genieten. Dat is de optimale 
manier om een succesvol landschap te schilderen. Dit 
omdat foto’s de kleine nuances in licht, het atmosfe-
risch perspectief en de schaduw niet volledig kunnen 
vangen. Verder heb je in het atelier, ook al gebruik je 
een zelfgemaakte foto, toch niet dat gevoel dat je op 
de plek zelf hebt. En bij het maken van een schilderij 
is juist het gevoel dat je erbij hebt erg belangrijk om tot 
een goed resultaat te komen. 
 

 
 
Dit jaar hebben we nu reeds drie buitenschildermo-
menten opgenomen in de agenda. Dat zijn: 

 Donderdag 5 juni van 10.00-15.00 uur schil-
deren bij “Toos aan de plas”. (via eigen rege-
ling voor vervoer, inclusief lunch, maximaal 15 
personen, via de intekenlijst)  

 Maandag 23 juni van 10.00-15.00 uur schil-
deren in/bij natuurcentrum “De Wielewaal” te 
Lopik (info over de lunch en regeling vervoer 
komt via de intekenlijst) 

 Zaterdag 12 juli vanaf 10.00 uur schilderen bij 
“De Mallemolen” te Gouda (via eigen regeling 
voor vervoer, kopje koffie/thee bij de Mallemo-
len voor rekening van de vereniging).  

 
Voor de drie geplande sessies komen intekenlijsten in 
het atelier. Verder moet je bij buitenschilderen natuur-
lijk altijd een slag om de arm houden. Indien de weers-
verwachting enige dagen voor de geplande datum 
aanleiding is om het buiten schilderen te annuleren 
krijgt u daarvan bericht via de mail.  
 
Als het naast deze drie geplande buitenschilderdagen 
bij de leden van de commissie (of andere leden) in het 
geval van een mooie weersverwachting gaat kriebe-
len, dan zullen we die gevoelens uiteraard met u delen 
via een mail met de vraag of je zin hebt om mee te 
gaan. Er zijn immers nog zoveel mooie plekjes. Al 
moet je in Gouda wel even naar het nevenstaande 
plekje zoeken. 



Teken- en schilderclub “De Goudse Streek” 

  Streeknieuws 2014-2                                                                                                  Pagina 11 

Om er lekker in te komen zijn er de komende periode 
twee workshops landschap schilderen met docenten 
voorzien. Verder is er een workshop compositie en 
een workshop perspectief. Allemaal ingrediënten die 
je bij het buiten schilderen goed kunt gebruiken. 

Veel schilderplezier, 
 
De commissie buitenschilderen. 
 

 

Schilderen van een naaktmodel met Gerrit van der Beek 
Zaterdag 28 juni van 10.00-13.00 uur 
 
Het is al weer bijna twee jaar geleden dat we onder 
leiding van Gerrit een naaktmodel hebben geschilderd. 
Als opwarmertje hieronder het verslag van de sessie 
van 1 mei 2012 
 
Model- en portrettekenen en schilderen is ongelooflijk 
leerzaam. Je leert om goed te kijken en de proporties 
vervolgens in de juiste verhouding en vorm op papier 
of doek te krijgen. Daarom kun je de opgedane erva-
ringen voor elke andere teken- en schildervorm uiter-
mate goed gebruiken. Een naaktmodel voegt daar nog 
veel extra’s aan toe. Geen wonder dat een aantal le-
den regelmatig vroeg: “wanneer komt er nu eens een 
naaktmodel”.  
 

 
 
Onlangs was het zover. Onder de professionele leiding 
van Gerrit was er een model, dat heel vlot en gemak-
kelijk zijn aanwijzingen vertaalde in een fraaie pose. 

Voor de pauze drie korte standen en daarna twee 
lange.  
 
Jammer dat de groep klein was maar het voordeel was 
wel dat Gerrit daardoor iedereen veel aandacht kon 
geven. 
 

 
 
Een uitermate leerzame les en de tijd vloog om.  
 
Zeker voor herhaling vatbaar. Tot zover. 
 
Ja en dat hebben dus gepland op zaterdag 28 juni van 
10.00-13.00 uur onder leiding van Gerrit.  
 
Intekenen op de intekenlijst 
 
Koos Los 
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TT- Agnietenkapel, uitgangspunten en spoorboekje 
9 t/m 13 september 
 
Het duurt nog wel zes maanden tot aan onze jaarlijkse 
grote expositie, maar die zijn zo voorbij. Natuurlijk zor-
gen we weer voor een spectaculaire tentoonstelling en 
doen we allemaal mee. Dat zijn we inmiddels aan onze 
stand verplicht.  
 
Enige uitgangspunten: 

 De deelname aan de expositie is gratis.  

 De ervaring leert dat ongeveer 75 schilderijen 
voor een mooi in te richten expositie wel zo ongeveer 
het maximum is. We gaan ervan uit dat het overgrote 
deel van onze leden twee eigen werken opgeeft in 
volgorde van voorkeur. Aan de hand van de haalbare 
bord-, wand- en ezelindeling zullen dan mogelijk enige 
tweede keuzes moeten afvallen. We hopen dat u daar 
in voorkomend geval begrip voor heeft. 

  

 
 
Verder moet het schilderwerk expositiewaardig wor-
den verzorgd. Wat dat wil zeggen weten we inmiddels 
allemaal. Maar toch!  

 Een ophangsysteem dat bestaat uit een dun vlie-
gertouwtje vastgezet met twee nietjes kan dus 
niet.  

 Schilderwerk op papier hoort achter een passe-
partout in een echte wissellijst met een goed op-
hangsysteem. 

 Dun doek wordt voorzien van een lijst. Een een-
voudige baklijst kunnen we nu (of straks) alle-
maal maken. Of wellicht is er wel een collega. 

 Werk gebaseerd op geheel eigen ideeën heeft 
de voorkeur maar bent u geïnspireerd door een 
reeds bestaand werk dan vermeld u dat natuur-
lijk. 

 
Het spoorboekje: 

1. De expositie is van 9 tot en met 13 september. 
2. Vanaf 1 juli tot donderdag 28 augustus hangt 

er in het atelier een inschrijflijst voor de te ex-
poseren individuele inschrijvingen  

3. De werken kunnen tot donderdagavond 4 sep-
tember in het atelier en op dinsdagmorgen 9 
september van 09.00-10.00 uur in de kapel in-
geleverd worden. 

4. Dinsdag 9 september overdag: inrichten van 
de expositie 

5. Dinsdag 9 september, 20.00 uur: opening van 
de expositie door burgemeester Schoenmaker. 

6. Zaterdag 13 september, van 17.00 tot 18.00 
uur: ophalen van de werken in de Agnietenka-
pel en afbreken van de expositie. 

 
In een volgend Streeknieuws wellicht nog wat meer. 
Maar hiermee moet u aan de slag kunnen.  
 
Veel inspiratie, 
De tentoonstellingscommissie 
 

 

TT-Agnietenkapel, het tableau 
 
Tijdens de ALV van 10 maart jl werd een keuze ge-

maakt uit door diverse leden ingebrachte ideeën voor 

het nog te schilderen plateau voor de achterwand van 

de komende september expositie in de Agnietenkapel. 

Uit een zevental voorstellen werd het voorstel van Jo-

ris, aangevuld met dat van Ed, gekozen. Joris bracht 

het idee in om -  zeker om de goede samenwerking 

tussen de leden nòg meer te bevorderen - een plateau 

samen te stellen waarbij de verschillende doekjes sa-

men één grote afbeelding van een thema moeten vor-

men. Hij dacht aan een foto van Gouda, genomen van-

uit een hoog standpunt, bijvoorbeeld uit de top van het 

oude stadhuis, met zicht op de markt, waar op dat mo-

ment veel mensen lopen. Deze foto zou dan moeten 

worden opgeblazen en in een x-tal blokjes worden ver-

deeld, waarbij ieder blokje een te schilderen doekje 

moet worden.  
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Ed had een dergelijk idee van alle doekjes die samen 

een geheel vormen. De ALV besloot de voorstellen 

van Ed en Joris te combineren en verzocht hen dit idee 

verder uit te werken. Het thema moet de stad Gouda 

zijn, want er wordt gefluisterd dat de opening van de 

expositie in de Agnietenkapel zal worden verzorgd 

door de burgemeester.    

 

Joris Vogelaar 

 
 

 

“De Doorgeefpen” van Marianne de Jong 
 

 
 
Nog geen jaar lid en nu mag ik al een stukje schrij-
ven, met de doorgeefpen. In mijn “jeugd” heb ik veel 
met klei gewerkt, zowel draaien als boetseren. Mijn 
hele huis stond vol met potjes en beelden. Hier ben ik 
toen mee gestopt, ook doordat ik een tenniselleboog 
had gekregen. Tennissen is trouwens ook een hobby 
van mij. 
 
Op een gegeven moment ging het toch weer kriebe-
len om iets te maken. Ik heb toen een cursus pastel-
krijt gevolgd bij de Werkschuit (nu Kunstpunt Gouda), 
daarna ben ik overgestapt op acrylverf. Een heerlijk 
materiaal, ik word al blij als ik de verf op een bord 
doe. Mooie kleuren, maar dan ……… een wit doek! 
Altijd spannend hoe en komt het er op.  
 
Het tekenen vind ik wel moeilijk, maar het schilderen 
is mijn hobby. Onderwerpen heb ik genoeg, want ik 
wil van alles uit proberen landschap, portret, stilleven 

etc. En dit dan in eigen vormen en kleuren weerge-
ven. Heel inspirerend zijn ook de workshops. Ik hoop 
nog lang lid te kunnen blijven want jullie zijn een ge-
zellige, actieve en creatieve groep.  
 

 
 

 
 
“De doorgeefpen” geef ik door aan Hugo Scholten. 
Hugo heeft al vaak een stukje geschreven maar nog 
niet over zichzelf. 
 
Vriendelijke groet, 
 Marianne de Jong 
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Museumtips april/mei 
 
Teylers, Haarlem 

“De Romantische ziel” 
Schilderijen uit Rusland en Nederland 
1 februari t/m 25 mei 2014 
 
De Romantische schilderkunst uit Nederland en Rus-
land staat centraal in deze tentoonstelling. 
 

 
 
Teylers Museum Haarlem en de Tretjakov Galerij Mos-
kou organiseren samen De Romantische ziel, op initi-
atief van kunstverzamelaar Jef Rademakers. Aan de 
hand van hoogtepunten uit de schilderijenverzamelin-
gen van Teylers Museum, de Tretjakov Galerij en de 
Rademakers Collectie, zal zichtbaar worden wat de 
samenhang is tussen de Russische en Nederlandse 
schilderkunst uit de eerste helft van de negentiende 
eeuw.  
 

Niet eerder werd in Nederland de noordelijke Roman-
tiek in een tentoonstelling bekeken vanuit twee geo-
grafisch zo wijd uiteen liggende standpunten: twee lan-
den met extreme verschillen qua grootte, geschiede-
nis, samenleving en klimaat. Deze standpunten leid-
den tot soms heel uiteenlopende resultaten, maar 
meer nog tot fascinerende overeenkomsten. Aan de 
hand van bij uitstek internationale Romantische the-
ma's als ‘het grootse', ‘het intieme', ‘het exotische' of 
‘het eigene', zullen in de tentoonstelling de belangrijk-
ste kunstenaars uit beide landen vertegenwoordigd 
zijn, zoals de Russische schilders Aleksej Venet-
sianov, Silvestr Sjtsjedrin en Vasili Tropinin, en de Ne-
derlanders Barend Cornelis Koekkoek, Cornelis Sprin-
ger en Andreas Schelfhout. 
 
 
De Lakenhal, Leiden 

 “Gerrit Dou. The Leiden Collection from New York” 
t/m 31-08-2014  
 

De grootste collectie werken van de wereldberoemde 
17de eeuwse Leidse schilder Gerrit Dou bevindt zich 
niet in één van de grote musea, maar in een privécol-
lectie in New York. 
 

De werken van 
Dou uit de formi-
dabele New 
Yorkse The Lei-
den Collection 
zijn nu voor het 
eerst in Neder-
land te zien. Sa-
men met resulta-
ten van recent 

materiaal-tech-
nisch onderzoek 
wordt in Museum 
De Lakenhal een 
uniek inzicht ge-
boden in het ver-
bluffende oeuvre 

van deze schilder, vol genrestukken en portretten in de 
kenmerkende stijl van deze vader van de Leidse Fijn-
schilderkunst. 
 
 
Musée d'Orsay, Parijs 

1 Rue de la Légion d'Honneur 
“Van Gogh / Artaud. Le suicidé de la société“ 
tot 6 juli 2014 
Openingstijden zijn van 09:30-18:00 en op donderdag 
tot 21.45 uur. Op maandag gesloten 
 
Dat Vincent Gogh zelfmoord pleegde, is de schuld van 
de maatschappij. Dat was althans de mening van 
schrijver-tekenaar Antonin Artaud (1896-1948), die 
daar een boek over schreef. Dat boek, Van Gogh le 
suicidé de la société (Van Gogh, de zelfmoordenaar 
door de maatschappij), was de inspiratie voor de 
nieuwste tentoonstelling in het Parijse Musée d’Orsay. 
Toevallig in Parijs deze zomer dan is dit museum met 
deze indrukwekkende Van Gogh-expositie een aanra-
der. 
 
Geen gelegenheid om naar Parijs te gaan kijk dan toch 
even op de site van het museum waar in een You-tube 
filmpje iets over deze tentoonstelling is te vinden. 
 

http://www.tretyakovgallery.ru/en/
http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/au-musee-dorsay/presentation-generale/article/van-gogh-artaud-37162.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=254&cHash=602ad3b13e
javascript:void(0)
http://www.teylersmuseum.eu/afbeeldingen/tentoonstellingen/fs/ivanov.jpg
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Het Musée d'Or-
say in Parijs is een 
kunstmuseum dat 
de geschiedenis 
van de westerse 
kunst tussen 1848 
en 1914 bestrijkt, 
met een sterk ac-
cent op de 19e-
eeuwse Franse 
kunst. Het mu-
seum bezit een 
vermaarde verza-
meling impressio-
nistische werken. 
Ook die zijn het be-
zoeken meer dan 
waard.  

 
Voor meer exposities zie ook eerdere Streek-
nieuws: 

Singer Laren 

“Mauve tot Mondriaan” 
Nog t/m 18 mei 
 
Van Gogh Museum Amsterdam 
Felix Valloton: “Het vuur onder het ijs” 
Nog tot 1 juni 
 
Gemeentemuseum, Den Haag 
“Meesters uit het Mauritshuis” 
Nog t/m 4 mei 
Naast deze expositie biedt dit museum natuurlijk nog 
veel meer  
 
De informatie en afbeeldingen ziijn verkregen van de 
websites van de genoemde musea. 
 
Koos Los 
 

 
 

Overzicht van de commissies 2014 
In willekeurige volgorde 
 

Tentoonstellingscommissie 
Jasper Westra 
Annie Gérard 
Joris Vogelaar 
Henk Vink 
Koos Los 
Ed Heijmann (indien beschikbaar) 
 
Kascontrole commissie 
Liesel Sanders 
Joris Vogelaar  
Harma Bakker (reserve) 
 
Redactiecommissie “Streeknieuws” 
Jasper Westra 
Joris Vogelaar 
Gerard van Schaick (Tevens opmaak blad) 
Koos Los (Tevens opmaak blad) 
 
Feestcommissie 
Joke Duits 
Ank Stevens  
Anneke van de Barselaar 
Ria Jacksteit 
 
Commissie Musea bezoek 
Marianne de Jong 
Ed Heijman 
Harma Bakker 
 

Commissie materiaal verzorging 
Koos Los 
Henk Vink 
 
Commissie Expositie verzorging 
Hilde Laan 
Corrie Mooij 
Toos van Veenendaal  
 
Commissie Workshops 
Hilde Laan 
Jasper Westra 
Corrie Mooij 
Koos Los 
Toos van Veenendaal 
 
Commissie Bibliotheek 
Anneke van de Barselaar 
 
Commissie Buiten Schilderen 
Nico van de Fliert 
Koos Los 
 
Commissie koffie en thee 
Marga den Hertog 
An Neve 
 
Docenten en modellen contact 
Corrie Mooij 
 

 

http://www.gemeentemuseum.nl/tentoonstellingen/meesters-uit-het-mauritshuis
http://www.digitalekunstkrant.nl/wp-content/uploads/2014/03/GoghArtaud.jpg
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Verslag Sketchcrawl   -  De Waag 
Zaterdag 25 januari 2014 
 

 
 

 
 
Het weer was guur. Ondanks dit toch reden om mijn 
woonhuis te verlaten om de komende middag mijn lie-
velingshobby uit te oefenen: tekenen!  Op locatie, met 
als motief de Goudse Waag waar in vroeger tijden het 
juiste gewicht van de kaas werd bepaald. De gaten 
mochten toen al niet meer mee worden gewogen.  
 
Een uitgebreide selectie van toen gewone dagelijkse 
gebruiksvoorwerpen van wat zoal met de kaasproduc-
tie en -verwerking komt kijken, is in dit in de renaissan-
cegebouw bijeengebracht en overzichtelijk uitgestald. 
Ook de restanten van verweerde gebeeldhouwde ge-
velversieringen hebben een prominente plaats gekre-
gen in de daar op de eerste verdieping aanwezige res-
tauratiegelegenheid. Waarschijnlijk ter aanmoediging 
tot nuttiging van een hapje (kaas?) en een drankje 
(melk?). De koffie was in ieder geval vers en smakelijk. 
 

Binnen een ideale plek om je ogen de kost te geven 
en je te laven aan al dat bijzonders uit de ‘world of 
cheese’. De vele tekstplaatje geven uitleg over het ten-
toongestelde. Tevens inspireerden al die nu vreemde 
attributen mij tot nadere beschouwing en tegelijkertijd 
om die met potlood op papier enigszins artistiek vast 
te leggen. 
 
Fijn is het om in deze ambiance clubcollega’s Ed en 
Marijke te zien genieten, terwijl ze bezig zijn aan het 
creëren van waarheidsgetrouwe weergaven van al het 
interessants om hen heen.  Meerdere tekenliefhebbers 
waren deze middag op dit schetsfestijn afgekomen en 
ieder leek gegrepen, nee geboeid door al die rare en 
vernuftig aangepaste karnen, kannen, emmers en wat 
al niet meer. Ook veel jonge kinderen waren van de 
partij met schetsboek en potlood. Ze manifesteerden 
zich heden al als de kunstenaars van morgen. 
 

Tip:  Doe ook 
eens mee met 
‘sketchcrawl’ in 
Gouda. Het 
werkt stimule-
rend om met an-
dere gelijkge-
zinden je aller-
liefste liefheb-
berij uit te oefe-
nen!  
 
Of kom eens 
langs om te kij-
ken wanneer de 
deelnemers in 
actie zijn om 
een smaakma-
kende tekening 
te maken. 

 
In Gouda wordt dit evenement 4 x per jaar georgani-
seerd. De eerstvolgende keer zal dit waarschijnlijk in 
een weekeinde in april zijn.  Clubliefhebbers zullen via 
de mail worden geïnformeerd over juiste plaats en da-
tum.  
 
Tekening : Ed   ; foto’s : Marijke 
 
Jasper Westra 
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Verslag vrij schilderen van een stilleven  
Zaterdag 8 februari 
 
Laten we eens een keer lekker ongedwongen met een 
groepje geheel vrij een stilleven schilderen. Een aantal 
leden hadden daar wel zin in. Dus werd dat spontaan 
in het programma opgenomen. 
 
Zaterdag 8 februari stonden er, verspreid over het ate-
lier, om 09.30 uur vijf opstellingen van een stilleven ge-
reed. Vazen, flessen, fruit, groente en diverse andere 
attributen waren losjes bij elkaar gelegd.  
 

 

 
 
Na de koffie maakte ieder zijn eigen stilleven en ging 
aan de slag. Leuk en leerzaam om te zien welke keuze 
er werd gemaakt en op welke manier werd begonnen 
met de opzet. De deelnemers gunden zich nauwelijks 
tijd voor een korte pauze zo ingespannen werd er ge-
werkt.  

 
 

 
 

 
 
Een heerlijke schildersessie 
 
Koos Los 
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Verslag lessen aquarelleren, gegeven door Hilde Laan 
Gegeven op woensdag 12,19 en 26 februari 
 
Wat fijn, dat we creatieve leden hebben. Er is er één 
bij die heel goed is met aquarel. Ja, ze voelt zich bij 
aquarelleren zelfs als een vis in het water.  

 
We konden drie avon-
den aan de slag. De 
eerste twee lessen 
leerde ze ons allerlei 

wetenswaardigheden. 
Hoe kun je kleuren 
mengen, hoe voorkom 
je dat de kleuren niet 

doorlopen, hoe kun je uitsparen, wanneer moet je wel 
of niet drogen enz. Verder verklap ik niks, want 5 april 
komt Hans de Jong weer en hij weet er ook veel van. 
Dus nieuwsgierig geworden, schrijf je dan in.  

 
Zelf vind ik het lastiger 
werken dan met acryl, 
maar het is wel heel 
verrassend. Nadat we 
deze vaardigheden ge-
oefend hadden, moch-
ten we in les 3 een pa-
pier in tweeën delen, 
waarna we het papier 
nat maakten.  
 

Vervolgens moesten we aan de slag onder het motto: 
“Creatief met chaos” 

 
Je mocht verschillende kleuren op je papier loslaten. 
Wel sommige stukjes wit laten. Daarna met een kwast 
heel verdunde verf aanbrengen van boven naar bene-
den. Vervolgens sjablonen gebruiken om de verf uit te 
poetsen. Dit herhaal je steeds.  
 
Als ik het niet helemaal goed vertel , vraag het dan aan 
Hilde. Zij is degene die ons alles wijsgemaakt heeft. 
Als klap op de vuurpijl kwam ze met een mooie lijst 
aan. Stukjes uit je schilderwerk kon je uitknippen en 
inlijsten. Et voilà, een nieuw kunstwerk was ontstaan.  
 
Hilde bedankt!!!!! Je mag het best nog eens doen. 
 
Groetjes Corrie. 
 

 

Verslag workshop “Abstract” gegeven door Cees Vegh 
Zaterdag 18 januari en 1 maart 2014 
 
Op zaterdag was iedereen er klaar voor om lekker te 
gaan schilderen. Van te voren was er gevraagd foto’s 
of knipsels mee te nemen als inspiratiebron. Ook 
bankpasjes kwamen goed van pas.  
 
Om tien uur gingen we aan de slag. Het was heel in-
spirerend om te zien hoe iedereen zijn/haar eigen weg 
zocht in de abstracte wereld.  
 
Er waren mensen, die verf in allerlei kleuren aanbrach-
ten op hun doek en daarna met behulp van de bank-
pasjes dit uitsmeerden. Dat gaf een heel mooi effect. 
Iemand anders liet de verf lekker naar beneden drui-
pen, zo kreeg het zijn eigen verloop en ontstonden er 
verrassende effecten.  
 
Cees liep zijn rondje en zo nodig hielp hij je verder met 
de volgende abstracte stap als je even vastliep. Want 

op sommige mo-
menten ge-
beurde dat. (De 

meegebrachte 
knipsels konden 
als uitgangspunt 
dienen, maar 
mochten niet na-
geschilderd wor-
den). Een tip 
was dan bijvoor-
beeld: “Draai je 
schilderij eens 
om” of “pak eens 
een stuk papier 
en smeer daar 
de verf mee uit 
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of smeer het gewoon met je vinger op het doek”. Door 
deze tips kreeg je een vernieuwde kijk op het abstracte 
doek en kon je weer een laagje verder komen. Ieder-
een was hard aan het werk en dat was  leuk om te 
zien. Heel inspirerend.  
 

 
 

 

Om één uur was er voor een heerlijke lunch gezorgd. 
Daarna gingen we weer verder. Sommige extra mate-
rialen bij zich voor mooie effecten. Zo was er gips mee-
genomen, blaadjes, stukjes textiel, tape en gaas. Deze 
materialen werden een onderdeel van het schilderij. 
Zo ontstonden er prachtige abstracte doeken. En het 
leuke was dat iedereen zo bevlogen bezig was.  
 
Cees liep zijn vaste rondje en verplaatste zich goed in 
de belevingswereld van iedereen en sloot hierbij aan. 
Ook ging hij de discussie niet uit de weg over wat de 
volgende stap in het schilderij zou moeten zijn.  
 

 
 
En zo was het voor ik het in de gaten had alweer drie 
uur. Het was een heerlijke workshop en de tijd was 
omgevlogen. Je kon vrij werken, maar toch met disci-
pline. Zeker voor herhaling vatbaar. We gingen de ver-
schillende abstracte doeken nog na bespreken en de 
variëteit was erg mooi om te zien. 
 
Sandra Molenaar. 
 

 

Verslag portret- en model gegeven door Gerrit van der Beek 
Lessen op 18, 25 februari en 4 maart met workshop op 8 maart 
 
Na de serie van drie lessen op de dinsdagavonden met 
docent Gerrit van der Beek volgde ook nog een work-
shop op de aansluitende zaterdag. Tijdens de lessen 
worden we gewezen op de standaard fouten bij inge-
wikkelde poses zoals verkortingen en de bekende ka-
chelpijpjes etc.  
 
Op zaterdag 8 maart 2014 (op een mooie zonnige dag) 
staan de ezels om 11.30 uur al klaar. Even koffie drin-
ken en dan zit Alexsandra, ook het model van de derde 
les al weer klaar. We schilderen op paneel of doek en 
Gerrit geeft iedereen individueel aanwijzingen ten aan-
zien van de opzet. 

De tijd vliegt en om 13.30 
uur is het tijd voor de 
lunch. Er waren lekkere 
broodjes, rijkelijk gesor-
teerd en belegd. Keuze 
uit melk en karnemelk. 
En ook was er voor fruit 
gezorgd. Met dank aan 
Jan van Veenendaal. 
 
Na de pauze komen er 
steeds meer details. Om 
16.00 uur is iedereen wel 
klaar en leggen we de 
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laatste hand aan ons werk. Door Gerrit worden zij dan 
uitgestald en het model mag er één uitkiezen. Dat vindt 
ze, met al die kleurrijke schilderijen, vreselijk moeilijk. 
Maak daar maar eens een keuze uit. Haar keuze gaar 
dan toch uit naar die van Toos van Veenendaal. 
 

 

 
 
Al met al een leuke serie lessen en een workshop met 
mooie resultaten. 
 
Peter Teunissen 
 
 

Verslag “Schilderen met zijdevloeipapier” gegeven door Hilde Laan en 
Toos van Veenendaal 
Woensdag 19 maart 
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De woensdaggroep had laten weten ook eens graag 
aan de slag te willen gaan met het schilderen met zij-
devloeipapier.  
 
Woensdag 19 maart was het zover. Onze creatieve 
experts op het gebied van deze manier van “schil-
deren”, Hilde en Toos, waren met doekjes, zijdevloei-
papier en speciale lijm gekomen om aan de geuite 
wens inhoud te geven. En dat het aansloeg kan aan 
het ingespannen werken en de resultaten wel worden 
gezien. 
 
Koos Los 

 

Verslag “De Weense Schilders”, lezing door Pim Brinkman.  
Zondag, 23 maart 2014.  
 
In ons atelier was het deze zondagmiddag weer eens 
gezellig druk. Vele Goudse Streek schildervrienden 
waren blijmoedig en met ‘open mind’ naar het NMC 
gekomen. Ze waren hogelijk geïnteresseerd om hun 
kennis omtrent Weense expressionistische schilders 
uit het begin van de 20ste eeuw te vergroten. Tevens 
mocht onze club als gastheer optreden om een kunst-
minnend gezelschap te ontvangen, dat de komende 
zomer een kunstreis naar Wenen zal gaan maken en 
dit allemaal o.l.v. Pim. Het lokaal zat derhalve vol. 
 
Aan de hand van een powerpointpresentatie vertelde 
en toonde Pim ons hoe het kunstklimaat in Wenen er 
omstreeks 1900 uitzag. Traditioneel, volgens de heer-
sende klassieke regels. De kunstenaars waren sterk 
afhankelijk van de smaak van hun rijke en invloedrijke 
opdrachtgevers zoals overheid, adel en aristocratie. 
Deze bepaalden wat ‘kunst’ was en wat niet. Een kun-
stenaar mocht bovendien alleen exposeren als hij be-
hoorde tot het Weense Bilder Geselschaft (te vergelij-
ken met wat toen ter tijd in Parijs de ‘Salon’ was) en 
kunst maakte volgens steriele, starre Byzantijnse op-
vattingen. 
 
Zoals altijd, wanneer instituties vastgeroest blijken te 
zijn, komen er tegenbewegingen op. Zo ook in Wenen 
met de afscheidingsbeweging, de zo geheten ‘Wiener 
Secession’, waar Gustav Klimt als voorman wordt be-
schouwd. Hermann Bahr verwoordt het als volgt: “De 
Secession is geen strijd van moderne kunstenaars te-
gen oude, maar een strijd om de verheffing van de 
kunst tegenover de marskramers die zich kunstenaar 
noemen en die er een commercieel belang bij hebben 
dat de kunst niet op kan bloeien.”   
Nieuwe stromingen kwamen op, zoals Jugendstil, 
symbolisme en het expressionisme met in Duitsland 
exponenten als ‘Der Blaue Reiter’ en ‘Bauhaus’. 

In al dit moderne 
schildergeweld 

wordt Oskar Ko-
koschka door Pim 
er speciaal uitge-
licht. Via de ge-
projecteerde beel-
den op de muur 
krijgen we een in-
druk van zijn veel-
zijdige aanpak in 
aparte lijnvoering 
en fel kleurgebruik 
met een diversiteit 
aan onderwerp-
keuzes : mens, 
dier, landschap.  

Foto Booijmans van Beuningen 
 
Zijn muze is gedurende zo’n 18 jaar de weduwe van 
de componist Gustav Mahler Alma.  Alma Mahler zal 
na Kokoschka nog voor vele andere kunstenaars als 
inspiratiebron figureren. Zo gezegd een intelligente, 
boeiende en intrigerende begerenswaardige vrouw. 
 
Na afloop van de lezing werd er nog een drankje ge-
schonken om onder het genot hiervan nog wat met el-
kaar na te praten. Een heerlijke middag om de eigen 
liefde voor kunst te versterken en te verdiepen.  Een 
goede spreker en een dito verhaal met aansprekende 
illustraties. Het maakte deze dag tot een aangename 
en welbestede dag.  
 
Pim, bedankt ! ! !  
  
Jasper Westra 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=c4NjnrKEvIMfGM&tbnid=8-UdM760ZlQ3NM:&ved=0CAYQjRw&url=http://collectie2008.boijmans.nl/en/work/2338 (MK)&ei=FXQwU8nrHsKV0AWfjoHgDA&bvm=bv.62922401,d.d2k&psig=AFQjCNH4DJ_KiJTFMcZwTwiCeDeQ_wtwpw&ust=1395770702001285
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Verslag Voorjaarsboeket en Kunstmarkt 
Zaterdag 22 maart 
 
In samenwerking met ”Steunpunt Oog” was “De 
Goudse Streek” dit keer medeorganisator van de voor-
jaarskunstmarkt in het Nelson Mandela Centrum. Er 
was voor gekozen om deze te laten samenvallen met 
onze traditionele workshop van het “Voorjaarsboeket”. 
Het inrichten, bemensen en opruimen van onze pre-
sentatietafel liep vanwege deze combinatie perfect. 
 

 
 
Hilde zorgde voor een prachtig gemend boeket tulpen. 
Al voor 10.00 uur werd druk geschilderd waarbij en er 
uiteenlopende technieken werden toegepast, acryl, 
olieverf en aquarel. Leuk en leerzaam te zien hoe ie-
dereen het op zijn eigen manier aanpakt. Dat geeft 
toch wel de meerwaarde van zo’n workshop aan. 
 
Inmiddels waren in de zaal beneden en de hal 14 tafels 
bezet met de meest uiteenlopende creatieve hobby-
uitingen: keramiek, breiwerk, hoeden, kaarsen, kaar-
ten, sierraden en natuurlijk een fraaie hoek met schil-
derijen van “De Goudse Streek”.  
 
Verder meldde ook Ad Klein zich. Voor hem was er 
zelfs nog een laatste eigen tafel voor de verkoop van 
zijn kaarten en schilderijen beschikbaar. 

Niet alleen het schilderen was deze dag zelfwerk-
zaamheid maar ook van de broodjes moest op een ge-
heel eigen creatieve manier iets aardigs worden ge-
maakt. En dat lukte want het smaakte weer prima. 
 
Na de lunch werd er weer druk geschilderd. Nog eens 
afstand genomen en wat meer aan de details gewerkt. 
De resultaten mogen er dan ook zijn. 
 

 
 
Wat de kunstmarkt betreft waren de resultaten wat 
minder. Er is bijna niets verkocht. Toch waren alle 
deelnemers erg tevreden. Er was een fraai en gevari-
eerd geheel aan hobbykunst en de mening was dat het 
aantal bezoekers door het opbouwen van meer 
naamsbekendheid nog moest groeien.  
 
Wat ons betreft mogen we best tevreden zijn. Een aan-
tal van de bezoekers aan de kunstmarkt bracht een 
bezoek aan ons atelier en was diep onder de indruk. 
Onze naamsbekendheid is in ieder geval weer ver-
groot. 
 
Koos Los 
 

Agenda en verjaardagen. 
 
April 

 
Zaterdag 5 april 10.00-15.00 uur   Workshop “Los aquarelleren” door Hans de Jong  

(intekenen) 
 
Woensdag 9 april 20.00-22.00 uur   Workshop “Compositie” door Koos Los,   
       (intekenen) 
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Zaterdag 12 april, aanvang 19.00 uur  Gezellige avond met partners 
  
Woensdag 16 april 20.00-22.00 uur   Workshop “Passe-partout snijden” door    
       Gerard van Schaick en Koos Los (intekenen) 
 
Zaterdag 19 april, waarschijnlijk ‘s-middags. “Sketchcrawl” ergens in Gouda (geen Goudse Streek  
       activiteit maar wel leuk en leerzaam) 
 
Donderdag 17 april 20.00-22.00 uur   Portret- en model, vrij tekenen en schilderen 
 
Maandag 28 april 20.00-22.00 uur   Bezoek aan Fotoclub Gouda (intekenen) 
 
Mei 2014 

 
Woensdag 7 mei 20.00-22.00 uur  Workshop “perspectief” met Koos (intekenen)  
 
Donderdag 15 mei 20.00-22.00 uur   Portret- en model, vrij tekenen en schilderen 
 
Zaterdag 17 mei 10.00-15.00 uur   Workshop “figuratief landschap” met Cees Vegh  

(intekenen, zie stukje) 
 
Zaterdag 24 mei 10.00-15.00 uur   Workshop “landschap” met Josefien Versteeg   
       (intekenen, zie stukje) 
 
Donderdag 29 mei     Hemelvaartsdag, atelier gesloten 
 
Juni 2014 

 
Donderdag 5 juni 10.00-15.00 uur   Buiten schilderen bij Toos aan de plas   
       (intekenen en gaat alleen door bij goed weer) 
 
Donderdag 19 juni 20.00-22.00 uur    Portret- en model, vrij tekenen en schilderen 
 
Maandag 23 juni vanaf 10.00 – 15.00 uur  Buiten schilderen bij natuurcentrum “De Wielewaal”  
       te Lopik (intekenen en gaat door alleen bij redelijk weer) 
 
Zaterdag 28Juni van 10.00-13.00 uur  Schilderen van een naakt model met Gerrit (intekenen)  
 
Nader in juni,      Poseren burgemeester voor “Ster op het doek” 
 
Juli 2014 

 
Zaterdag 12 juli vanaf 10.00 uur  Buitenschilderen bij de Mallemolen te Gouda 

 (intekenen en gaat alleen door bij goed weer) 
 
Voor de agenda:  TT Agnietenkapel, inrichten 9 september en expositie 10 t/m 13 september 
   TT-Agnietenkapel, opening 9 september 20.00 uur 
 
Verjaardagen 
 
Mei           2  Marijke van der Want 
                 3  Liesel Sanders 
                 3  Hermien Stubbe 
                 4  Lienke Boot 
                12  Koos Los 
                 29  Joke van der Ben 

 
Juni         11  Nico van de Fliert 
                20  Hilde Laan 
                29  Annette van der Leden 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier:  

Nelson Mandela Centrum 

Bernadottelaan 79 

2806 JM Gouda 

www.degoudsestreek.nl 
 

 

 


