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Alleen ga je sneller 

maar  

 

samen bereik je meer! 

Oproep!        
Lekker met je hobby bezig geweest? 

 

Schijf dan een stukje, maak een foto  

en  

stuur het naar de redactie 

van het Streeknieuws 
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TEKEN- EN SCHILDERCLUB “DE GOUDSE STREEK” 
 

Opgericht 20 september 1973 

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 

 

 

 

Atelier tijdelijk gesloten i.v.m. de coronamaatregelen. 

Normale openingstijden: 

Dinsdag 19.30 -22.00 uur 

Woensdag 11.00-15.30 uur 

Donderdag 19.30-22.00 uur 

 

  

Redactiecommissie: 

 

Jasper Westra 

jlevc.westra@gmail.com 

 

Koos Los 

koosenhelene@hetnet.nl 

 

Angélique Coenraads- 

Geurtjens 

a.p.geurtjens@hotmail.nl 

 

Inleveren van kopij voor  

de volgende speciale editie 

van “Streeknieuws” 

vóór: 

28 mei 2021 
 

Heb je vragen, opmerkin-

gen of suggesties?  

Laat het ons weten! 

 

(lettertype: Arial, grootte 11) 
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Voorzitterstreken. 
 
 
Beste schildervrienden en -vriendinnen, 
 
Al zo af en toe een mooie voorjaarsdag, in de tuin hebben de hyacinten, narcissen en tulpen inmiddels 
de krokussen en sneeuwklokjes verdrongen. Bij de steeds langere wandelingen aan de groene randen 
van Gouda is de winterjas vervangen door een dunner exemplaar. Verder zijn er zoveel leuke initiatieven 
binnen de vereniging, dat je daarmee ruimschoots de wat mindere dagen kunt vullen.  
 
 
Maar natuurlijk verlangen we naar meer. Het klink onder normale omstandigheden wat vreemd, maar we 
kijken nu met enige gretigheid uit om zo snel mogelijk geprikt te worden. De gemiddelde leeftijd van de 
leden van onze vereniging is aan de hoge kant. Dat was het afgelopen jaar nadrukkelijk in ons nadeel, 
maar gelukkig gaat dat de komende tijd in ons voordeel werken. Hou dus nog even vol. De komende 
maanden moeten we het Covid-virus er wel onder krijgen. Dat kan haast niet anders, want de museum-
commissie is al weer bij elkaar geweest. 
 
Hoe het corona-beestje zich de komende tijd nog gaat verspreiden weten we niet. Maar ik hoop, dat met 
name de ouderen onder ons zich toch snel wat minder angstig hoeven te voelen en dat degenen, die 
nog niet aan het oppakken van potlood, houtskool, penseel of krijtje toegekomen zijn het nu weer ter 
hand durven te nemen. Het rond gebrachte pakket helpt daarbij wellicht. Namens het bestuur dank voor 
de vele leuke reacties. 
 
 
Dan rest mij nog een ieder goede paasdagen toe te wensen. 
 
Blijf gezond en hou vol! 
 
Koos 
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Wat er komt, wat er is en wat er was 
 

 

Het atelier is helaas nog steeds gesloten 
 

Het atelier is i.v.m. de coronamaatregelen tot nader bericht gesloten. Maar een creatief oud Chinees 

spreekwoord luidt: “Eens een schilder, altijd een schilder”. Dus……………… 

 

 

Het schilderpakket, 
 

Het schilderpakket met schetsboek, potloden, doekje en een kaart van een zonnig schilderij van Seurat. 

We wensen jullie allemaal veel plezier met het uitwerken van de opdracht. Hierbij nogmaals de voor- en 

achterzijde van de kaart. 
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Edelstenenkip 
 

Pas hebben jullie allemaal een papieren tas met verras-

sing gekregen. Toen dacht ik direct, op die tas wil ik ook 

wat schilderen en kan er evt. weer een cadeautje in 

doen. Maar wat en hoe? 

 

Ik heb een kussen in de tas gedaan en aan mijn schil-

dersezel opgehangen. Dat was nu stevig genoeg. 

Met een grote spatel blauw en groen erop geschilderd. 

De basis voor een landschap. 

 

Maar ik heb er een ” edelstenenkip” opgeschilderd. Vo-

gels vind ik altijd leuk, fantasie of in de natuur. 

Pas heb ik ook voor het eerst puttertjes gezien. Eigenlijk 

een klein vinkje. Nu is het “Het puttertje” van Carel Fabri-

tius nog mooier. 

 

Wie gaat ook de papieren tas beschilderen? 

Laat het zien. 

 

Groet, Marianne 
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De resultaten van de bloemenschilderijen  
 

Al veel appjes met foto’s en reacties gezien maar hier nogmaals het overzicht van de schilderijen. 

 

 
 

 

Nicolai Fechin, kunstenaar 
 

 

Vorige keer schreef ik over het werk van de internationaal gevierde kunstschilder Nikolai Blokhin. Omdat 

er over het algemeen weinig bekend is over Russische kunstenaars nu een stukje over Nikolai Fechin, die 

uitblonk door zijn fabelachtige schildertechniek. Waar bij Blokhin de afbeelding van de bewogen mens 

centraal staat, is volgens Fechin het beeld vergankelijk, maar de manier van uitbeelden niet. 

Nicolai Ivanovich Fechin werd geboren in 1881 te Kazan, Rusland. Al op zijn elfde jaar maakte hij ontwer-

pen voor altaren waar zijn vader gespecialiseerd in altaar bouw gebruik van maakte als houtsnijder en 

vergulder.  
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Fechin werkte in de studio van de Russische meester re-

alist Ilja Repin, wiens naam voor altijd verbonden blijft met 

de Keizerlijke Academie voor Beeldende Kunst in St. Pe-

tersburg aan de oever van de Neva. Na een negenjarige 

studie promoveerde Fechin in 1909 aan de Academie in 

de hoogst mogelijke graad. Zijn promotiewerkstuk won de 

Prix de Rome, een beurs die het hem mogelijk maakte de 

artistieke hoofdsteden in Europa te bezoeken. Zijn werk 

werd snel bekend en een van de eerste tentoonstellingen 

vond plaats in Amerika, onder andere in het Carnegie In-

stituut in Pittsburgh.  

 

Hij was een verlegen man die zijn eigen pad koos en die 

zich ontwikkelde tot een groot kunstenaar, volkomen ver-

trouwend op zijn gevoel, inzicht en artisticiteit. Hij was  ge-

fascineerd door de portretkunst. Zijn portretten werden 

meestal direct zonder tussenkomst van een schets in ab-

stracte vorm opgezet. Hij werkte daarna sommige seg-

menten van de afbeelding op naar realisme, zoals de han-

den, het gezicht en met name als centraal aandachtspunt 

de ogen. Lichaam en omgeving werden veelal in impres-

sionistische stijl geschilderd. Canvas spande hij zelf van 

dubbel geweven Belgisch linnen op. 

 

De grondlaag van zijn werk varieerde niet alleen van 

schilderij tot schilderij maar ook binnen de afmetingen 

van één doek. Sommige segmenten daarin werden ge-

prepareerd met in warme staat aangebrachte elastische 

lijm van konijnenhuid en andere met cottage kaas (Hüt-

tenkäse) met daarover caseïne tempera om de  gronding 

in te zetten en te completeren. Die nam de olie in de verf 

verder op en aan het eind had het schilderij dan door de 

absorptieverschillen een beeldgedeelte met een matte fi-

nish, terwijl een ander beeldgedeelte hoogglans ver-

toonde. Dit was het door hem gezochte effect en daarom 

verniste hij zijn schilderijen nooit.  

 

Fechin was ook een temperamentvolle man, die niet al-

tijd het geduld kon opbrengen om te wachten totdat de 

ingrediënten in zijn ondergrond met allemaal verschil-

lende droogtijden ook daadwerkelijk droog waren met als 

resultaat een soms desastreuze schilfering in de afbeel-

ding. Nadat de grondering en de caseïne goed waren 

aangebracht, begon hij met de oliekleuren. 

 

 

 

Figuur 1, Nikolai Fechin 

Figuur 2, Fechin, portret K. Lepilov 
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De materialen die hij gebruikte waren hard haren, borstelige penselen, paletmessen en heel vaak gewoon 

zijn vingers. Soms gebruikte hij het penseel in één richting om daarna de verf te mengen op het doek met 

een messtreek naar de andere kant. Zijn penseelstreken zijn groot en wijds en het is bekend dat hij zinkwit 

zoveel mogelijk vermeed, omdat het de transparantie van zijn werk teniet deed en zijn kleuren te kalkachtig 

maakte.  Ook gebruikte hij geen medium omdat hij vond dat het de verf te veel oplost; de pigmenten zich 

vermengen, hun individuele distinctie niet behouden en daarmee de kleuren veel van hun frisse intensiteit 

verliezen. 

 

 

De Bolsjewistische Revolutie eiste zijn tol en als gevolg hiervan verliet Nicolai Fechin samen met zijn 

vrouw Alexandra en hun dochter Eya in 1923 Rusland. Ze verhuisden eerst naar New York voordat ze 

naar Taos – New Mexico vertrokken, waar hij eigenhandig een adobe haciënda uit modder en stro her-

bouwde tot een prachtige naar Russische stijl ingerichte woning met veel ornamentaal gesneden houtwerk 

en meubelen van eigen hand. Het staat nu bekend als The Taos Art Museum at Fechin House en herbergt 

67 van zijn kunstwerken alsmede werk van andere kunstenaars. https://www.taosartmuseum.org/fechin-

house.html Het overgrote deel van de collectie is te zien in Kazan – Rusland. Hier een overzicht van 95 

portretten uit zijn werk: https://www.artrenewal.org/artists/nicolai-fechin/2047  

 

 In Taos gebruikte Fechin voornamelijk twee soorten verf, de één plastischer dan de ander, en werkte met 

de droge penseeltechniek. Hij was een meester in het het doorschijnend en transparant aanbrengen van 

meerdere kleurlagen, waarbij zijn schilderijen ‘vibrerend’ aandeden. Ook liet hij doelbewust kleur weg om 

de blanke ondergrond zo wit mogelijk te tonen.  

Figuur 3, Fechin de Filosoof Figuur 4, Fechin, portret graveur Wm. D. Watt  

https://www.artrenewal.org/artists/nicolai-fechin/2047
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Het landschap in New Mexico bracht herinneringen terug van zijn fascinatie voor het bergland in Siberië 

en afbeeldingen daarvan kwamen ook regelmatig terug in zijn schilderijen. Hij voelde zich thuis bij de 

‘native Americans’ en heeft ook een aantal van hen geportretteerd. Reizen en ontmoetingen in Zuid Cali-

fornia, Java, Bali en Japan maakten op hem een diepe indruk, die hij in zijn schilderijen vastlegde. 

 

Toen Nicolai Fechin in 1955 overleed in Santa Monica, California, verloor de wereld een veelzijdig, multi 

getalenteerd artiest en, meester in schilderen, tekenen, houtsnijden, beeldhouwen, architectuur en kera-

miek. Hij was genaturaliseerd Amerikaan, maar zijn hart bleef het dichtst bij Rusland. Zijn as en die van 

zijn dochter Eya zijn naar hun geboorteplaats Kazan in de Russische Republiek Tatarstan teruggekeerd.  

  

 

Leo Zonneveld  

 

 

Gerard en Koos samen aan de slag 
 

We zijn beiden weer flink aan de slag geweest. Ik ga er zeker nog een paar laagjes overheen zetten om 

meer diepte in mijn schilderij te krijgen. 

 

Koos 

 
Figuur 6, Originele foto van uitzicht San Gimignano 

 

Figuur 7, Gerard Figuur 5, Koos 
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Sterren op het doek. 
Vanaf zaterdag 13 maart 2021 om 20.35 uur op NPO 2. 

 

Het seizoen is inmiddels al begonnen met de “sterren” Freek Vonk, Khadija Arib en Ruth Jacott. 

 

De komende weken zien we hoe Frits Spits, Dieuwertje Blok, Frank Boeijen, Hadewych Minis en Philip 

Freriks zich door drie kunstenaars laten vastleggen op doek. 

 

De gemiste afleveringen zijn nog te bekijken via klik hier. 

 

 

“Schilderweetjes” 
 

Van Gogh is op zijn 27e begonnen met schilderen, wat relatief oud is voor topschilders. Bovendien over-

leed hij toen hij 37 jaar oud was. Hij heeft dus 10 jaar geschilderd. In deze 10 jaar is Van Gogh ongeloof-

lijk productief geweest. Hij heeft in totaal meer dan 900 schilderijen geproduceerd en nog meer tekenin-

gen en schetsen. Er is berekend, dat hij daarmee elke 36 uur een nieuw kunstwerk maakte. 

 

Tussen 1912 en 1948 kon je als kunstenaar meedoen aan de olympische spelen met een kunstwerk ge-

inspireerd door sport! De oprichter van de olympische spelen - Baron Pierre de Coubertin - vond dat een 

echte olympiër zowel een geweldige sporter als kunstenaar kon zijn. Medailles werden uitgegeven voor 

verschillende door sport geïnspireerde werken in categorieën als architectuur, muziek, schilderkunsten, 

beeldhouwen en literatuur. 

 

 

Tips 
 

Juane Xue 

 

Bij haar lezing ter gelegenheid van haar expositie in Museum Gouda gaf Juane Xue de onderstaande 

tips voor bij het schilderen. Ze deed dit aan de hand van lichtbeelden.  

 

1. Toonwaarde 

Bekijk je werk eens zwart/wit of door je oogharen 

Licht/donker 

Zorg voor eenheid over je gehele doek 

2. Warm en koud 

Altijd twee kleuren vergelijken 

Werk afwisselend met toonwaarde en warm/koud 

In de schaduw koel. Maar werk ook eens warm, dus andersom 

3.  Verzadiging 

Als 1 en 2 goed zijn, dan kun je verder met alles “spelen” 

4. Stijf?  

Wat zie het liefste? 

Hoe hou je je penseel vast en hoe beweeg je die over je doek? 

 

 

https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/sterren-op-het-doek/
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Het Palet 

 

 
 

Zowel het hanteren van het palet als de plaatsing van de kleuren op het palet is heel persoonlijk en vaak 

afgestemd op het onderwerp, de wijze van schilderen, de grootte van het doek enz. 

 

Zelf begin ik vaak redelijk gestructureerd. Maar na een paar uur gaat de ordening steeds verloren. Wel 

heb ik een aantal jaren geleden een houten palet gemaakt iets groter dan een A4-tje dat lekker in de 

hand ligt. Daar plak ik dan een paletvel op dat ik na afloop kan weggooien. Op deze manier blijft mijn pa-

let ondergrond steeds schoon. Op de rand van het palet schuif ik een potje met terpentine, medium of 

blanke lijnolie afhankelijk van de fase van schilderen. 

 

Mijn doelstelling is zeker bij wat fijner schilderwerk nog meer aan structuur op mijn palet te werken. 

 

Hoe ziet jouw palet er uit??? 

 

 
Figuur 8, palet van Carla Rodenberg bij ons bezoek aan haar atelier 
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een gestructureerd palet voor een portretschilder 

 

 
palet van Koos bij landschap schilderen samen met Gerard 

 

Vrij tekenen en schilderen van Leo Verstoep 
Pagina 11 t/16 

 

Met als onderwerpen: 

• Praktische toepassing perspectief. 

• Pentekenen 

• Penseeltechniek 
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Vertrekkende en nieuwe leden in 2020 
 

Nieuw:   per 1-1-2020      Carla Riemersma 

                per 1-12-2020       Rita Backer  

                       per 1-1-2021        Moniek Abbekerk 

 

Opgezegd: per 1-1-2020 :  Leid Oudemans    Juliet Kusters    Eugeni van Doeland  

                       per 1-7-2020.          Ria Jacksteit  

                     per 1-8-2020           Hans Wijnberg  

                     per 1-9-2020           Gepke Vermeiden 

                    per 1-10-2020        An Neve 

             per 1-1-2021     Gerrit Borg    Sandra Molenaar    Piet Pouw. 

 

 

Zieken: 
 

Binnen onze vereniging zijn meerdere leden die niet goed “ter been” zijn en het gezellig vinden om con-

tact met anderen te hebben. Vergeet hen niet. 

 

Toch even speciaal Piet Tom: 

Piet Tom is aanvankelijk voor revalidatie naar de Ronsehof gegaan, maar kreeg half maart een terugslag 

en is nu geheel aan een rolstoel gekluisterd. Ook heeft hij te horen gekregen, dat mogelijk een terugkeer 

naar huis er niet meer inzit. Hij heeft het daar erg moeilijk mee en komt nu nergens meer aan toe. 

 

Hij is vooralsnog opgenomen in de Ronsehof op kamer 604a. 

De bezoektijden zijn: 

Ma – wo – vrij  van 15.00-17.00 en van 18.00 – 20.00 uur 

Zo van 10.00-12.00 van 14.00-17.00 en van 18.00 – 20.00 uur. 

 

Hij mag daar maar 1 bezoeker per dag ontvangen, dus als je hem wil bezoeken dan wel even eerst een 

afspraak maken via zijn mobiel (zie de ledenlijst op onze website). 

Maar een kaartje of gewoon even een praatje via de telefoon kan natuurlijk ook. 

 

 

Verjaardagen 
 
April         2  Linda Ravestein  
               12  Piet Thom Smit  
               12  Marion van Leeuwen   
               12  Moniek Abbekerk   
               20  Marianne de Jong  
               26  Henk Vink 
                    

Wij wensen alle jarigen een gezonde en goede verjaardag! 
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