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t.n.v.:  

“De Goudse Streek” 

Molenmeesterslag 25 
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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 

 

Astrid Huisman 

(per editie in overleg) 

 

Inleveren van kopij voor  

de volgende speciale editie 

van “Streeknieuws” 

vóór: 

26 maart 
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Heb je vragen, opmerkin-

gen of suggesties?  

Laat het ons weten! 
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Voorzitterstreken 
 
 
Beste schildervrienden en -vriendinnen, 
 
Het atelier is weer geopend en er zijn ook alweer twee workshops afgesproken. En er komen er zeker nog 
meer. Wat een feest. Teken snel in.  
 
Natuurlijk kunnen we als lid van De Goudse Streek ook elkaar bij het tekenen en schilderen ondersteunen. 
Als de corona-situatie zich gunstig blijft ontwikkelen, zullen we de komende tijd echter zeker nog meer 
docenten uitnodigen om ons bij onze ontwikkeling verder te begeleiden.  
 
Natuurlijk waart het corona-virus nog steeds rond. Dus blijf oppassen luidt het devies. QR-code, corona-
begeleider, afstand houden, zoveel mogelijk op een vaste plaats blijven, ieder een eigen ruime plek, ven-
tileren, handen wassen, enz. Zeker met ons ledenbestand is dat voorlopig nog een must. Dus spreek 
elkaar hier op aan als het vanwege enthousiasme over elkaars werk even niet goed gaat.  
 
De afgelopen lockdown-periode hebben veel van onze leden niet stil gezeten maar lekker door geschilderd 
of daarvoor plannen gemaakt. In dit blad zijn enkele resultaten te bewonderen. Een stimulans voor hen, 
die even een dipje hadden. 
 
De redactie is steeds weer bijzonder blij met de bijdragen voor dit blad. Er zijn leden die regelmatig kopij 
insturen, daarvoor dank. Wellicht is het aanleiding voor anderen, die dat niet zoveel doen, om ook eens 
een stukje in te sturen. “Wat beweegt je tot een bepaalde keuze, een foto van je werk met enige opmer-
kingen, een vraag waar je mee zit, hoe pak ik iets aan, een onderwerp dat je graag wilt delen of één dat 
je eens wilt gaan schilderen en wie doet er mee, enz….?”  
 
De komende periode zal het “Wie is wie-overzicht” achter “Voor leden” op onze website weer eens 
onder handen worden genomen. Ben je niet tevreden met je foto stuur dan zo snel mogelijk een nieuwe 
naar Koos. 
 
Veel schilderplezier en blijf gezond, 
 
Koos 
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Wat er komt 
 

 

Workshops “Portretschilderen naar foto” 
Zaterdag 19 februari en zaterdag 5 maart van 10.00 tot 14.30 uur.  
 
Twee keer dezelfde workshop met maximaal 10 deelnemers per workshop. Docent Ineke Mahieu. 
 
Informatie van Ineke Mahieu: 
 
Tijdens de workshop ‘portret schilderen naar foto’ wordt er gewerkt met acrylverf.  
 
U neemt zelf een portretfoto mee, geprint op eenvoudig papier. Deze kleurenfoto dient duidelijk en con-
trastrijk te zijn en heeft het formaat van het doek waarop u gaat schilderen.  
De print is op A3 formaat, wanneer u wilt schilderen op 30x40 cm. De print is op A4 formaat, wanneer u 
wilt schilderen op 20x30 cm. 

 
Wat u verder nodig heeft: 

- een canvas board of doek van 30x40 cm of van 20x30 cm 
- platte penselen van groot naar klein, bijvoorbeeld no. 6, 8, 10, 12, 16 en 20. 
- een klein, rond/puntig penseel. 
- een potlood 
- palet 
- keukenpapier of oude lapjes 
 Acrylverf van een goede studiekwaliteit, (dus geen verf van de Action of Xenos!)  

 
Dit zijn de kleuren die u nodig heeft: 

- titaanwit 
- gebrande Sienna 
- okergeel  
- citroengeel 
- cadmiumrood 
- Alizarine Crimson 
- ultramarijn blauw 
- ivoor zwart 
 
 

Nader: 
 
De intekenlijsten hangen inmiddels in het atelier en uitsluitend daarop kun je intekenen. Kan je niet naar 
het atelier komen, dan kun je ook intekenen door op woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur of indien we 
weer geopend zijn op donderdag tussen 19.30 en 22.00 uur (of bel naar het atelier en vraag aan een van 
de aanwezigen je naam op de lijst te zetten). Dus intekenen via whatsapp of e-mail is NIET mogelijk!  
Telefoon atelier: 06-82471761 
 
De koffie staat klaar vanaf 09.30 uur en installeer je ruim voor 10.00 uur. 
 
Er voor een lunch gezorgd. 
 
In overleg met onze docente wordt geadviseerd om voorafgaande aan de workshop een zelftest te doen. 
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Wat er was 
 
 

Activiteiten en bijdragen van leden uit de afgelopen lockdown 
 
 

Arnoud Molenaar 

Geachte redactie, 

Leuke actie van jullie in deze vreemde tijden. En ook de beste wensen natuurlijk.  

 

Bijgevoegd een recente tekening waaraan ik de laatste clubavond voor de lockdown was begonnen. Be-

treft drie bomen in winterlandschap, geïnspireerd door ‘Winter Light’, 1807, van Caspar David Friedrich.  

Heb ‘m vlak voor kerst aangepast tot kerstkaart, ook bijgevoegd.  

 

 

 

 
 

 
Nader: Zie naar aanleiding van een vraag van Arnoud bij “Tips” de bijdrage van Jasper. 
 
 

Piet Tom Smit 

 
Corona-vrij werken met een model. 
 
Thuis werken met model is net zo ingewikkeld als bezoek ontvangen of de thuislapper laten komen. 
Ik werk steeds met hetzelfde model, waarvan ik een redelijk beeld heb, hoe hij met andere mensen contact 
heeft. 
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Nu heb ik een andere bron aangeboord om coronavrij met een model te werken, nl. via internet. Ik heb 
contact met een jongen, Samuel, in Colombia. Hij vertelde mij dat hij optrad met een dansgroep. Van die 
publieke optredens liet hij mij YouTube filmpjes zien. Ik heb hem gevraagd of hij voor mij wilde dansen. 
Daarvan hebben we een videoregistratie gemaakt.  
 
Via Instagram heeft hij de video naar mij toegestuurd plus nog wat foto’s. Ik heb een extra groot scherm 
bij mijn computer. Dat helpt mij weer bij het beter zien van de beelden. Bovendien kan ik op details inzoo-
men. Met houtskool, acrylverf en pastelkrijt ben ik er thuis weken mee bezig geweest. Op Instagram heb 
ik de resultaten weer met Samuel gedeeld.  
 
Hij was er erg enthousiast over.  
 
Piet Tom Smit 
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Marie-José Peters 

 

OOG VOOR DETAIL. 

Waarom we juist op winterfeesten glitterkleren dragen 

Veel van wat wij doen, voelen en vrezen, houdt kunstenaars al eeuwen bezig. Wieteke van Zeil verbindt 

kunstdetails aan de actualiteit. Deze week: glitterkleren. Wieteke van Zeil, Volkskrant – 29 december 2021. 

 

 
Figuur 1, Sara Troost, ‘De vrienden raakten in gesprek’, 1729, penseel 

 

Het is weer tijd voor glitterkleren. Ook al voelt dat misschien onzinnig aan in een huis waar al twee jaar 

lang de binnenmuren op je afkomen en je maar vier gasten mag ontvangen. Juist als er een matig tot 

waardeloos jaar wordt uitgeluid: glitterkleren, bubbels, dansen op de stoelen! 

 

Vanaf het naderen van het eind van het jaar, heb ik zomaar de hele tijd ‘The Great Pretender’ in mijn 

hoofd. Het begon met neuriën, en ineens zag ik mezelf van die zwaaiende Freddie Mercury-bewegingen 

voor de spiegel maken. ‘Ooh, oh yes, I’m the great pretender / pretending that I’m doing well’. Ik zocht de 

clip weer eens op, die heerlijke, waarin Mercury allerlei eerdere Queen-clips parodieert. En waarin hij met 

een magische mix van breekbaarheid en overtuiging zingt: ‘I’m wearing my heart like a crown’. Niemand 

kon dat zoals hij, op drift in zijn eigen wereld. Je voelt, hoe het doen-alsof werkt. Mensen geloven het, hij 

gelooft het! Het wordt wat ie wil. Het tweede coronajaar wordt afgesloten, velen voelen zich in meer of 

mindere mate lamzalig en om alle vergeefsheid het hoofd te bieden, kun je soms maar beter uitpakken. 

Het voorliggende jaar verwelkomen alsof je iets groots verwacht. 

 

In Museum Gouda is nu een mooie tentoonstelling te zien voor wie licht zoekt in de duisternis: Kaarslicht. 

Een sfeervolle winternachtexpo, waar een gevoel wordt opgeroepen van hoe het eeuwenlang was: dat 

licht luxe is in de overweldigende duisternis. Op elk schilderij zie je de kracht van kaarslicht, zoals we dat 

nu eigenlijk nooit meer ervaren: als enige lichtbron in de kamer, zodat je hele waarneming zich ernaar 

vormt. De zichtbare wereld verandert. Alles komt meer ‘samen’, omdat het flakkerende licht alles in bewe-

ging zet. En je blijft onwillekeurig zoeken; kaarslicht geeft niet meteen alles prijs, het reflecteert eerst de 

lichtste delen en pas als je ogen wennen de rest. Vandaar dus die glitterkleren. 
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Figuur 2, Sara Troost, ‘De vrienden raakten in gesprek’ (detail). 

Beeld Rijksmuseum Amsterdam 

 

Door het detail hierboven realiseerde ik me ineens, waarom we juist op die winterfeesten glitterkleren 

dragen: vanwege dit effect. Een flakkerend licht zet zo’n jurk of pak in beweging. Van een kaars krijgt alles 

een glansrandje. Bij deze man begreep ik pas, dat die kostbare goud geborduurde en satijnen vesten in 

dit warme, bewegende licht alle aandacht trekken, dat de voering van zijn jas ook niet voor niks van geel 

satijn is. Het kaarslicht maakt zijn outfit af. Er opent zich iets. Hij straalt in het gezelschap. 

 

Sara Troost maakte dit werk, onderdeel van een serie over het leven van de 18de-eeuwse elite, naar een 

reeks, die haar vader Cornelis Troost eerder had gemaakt. Misschien koos Gouda voor de serie van Sara 

om meer vrouwelijke kunstenaars in de expo te hebben. Ik hoop het, want ik had nog nooit van haar 

gehoord en haar versie van deze reflecterende kleren is beter. 

 

Dus ontsteek een kaars, trek iets glanzends aan, plop bubbels en dans op de stoelen – leg er desnoods 

eerst een servetje op, zoals de man rechts op dit kunstwerk ook deed. Je gaat je er vanzelf beter door 

voelen. 

 

Terwijl ik online zocht naar ‘The Great Pretender’, kwam ik een uitspraak tegen van zangeres Kim Gordon: 

‘Het is verbazingwekkend, wat je kunt bereiken als je gewoon een beetje doet alsof.’ Die neem ik graag 

mee naar het nieuwe jaar. Met glitterkleren doe je alsof je licht geeft. Terwijl je alleen maar helpt het beetje 

licht, dat er is, te weerkaatsen. Waardoor het dus vanzelf vermeerdert. Stralend 2022! 
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Nelly de Bruin 

 

 
“Wedergeboorte”, acryl, 30 x 40 cm (S) 

 
Dit werk is gebaseerd op een nieuwe toekomst in een zich steeds veranderende en vernieuwende wereld. 
 
 

Gerard van Schaick en Koos Los 

Weer samen aan de slag 
 
Hallo Koos.  
Ik voel veel voor jouw voorkeur: ‘licht in gewelven’. Ik heb nog lang gezocht in google beeld en ik had 
angst voor te veel details. Ik heb op het zelfde thema nog enkele voorbeelden gevonden. In mijn eigen 
fotoarchief kwam ik nog een crypte tegen. De figuur links kunnen we vervangen door een ander focuspunt, 
monnik, o.i.d.  
 
Daarnaast vond ik op google nog een plaatje van de crypte van de Sint Servaas in zwart-wit. Dit zou ons 
kunnen inspireren tot een tamelijk monochrome aanpak in wit, gebr. omber en sienna bijvoorbeeld. Nog 1 
reactie over en weer en we kiezen. Gezellige jaarwisseling.  
 
Gerard 
 
De keuze die we samen maakten werd de ‘De crypte van de Sint Servaas Baseliek’ in Maastricht’. 
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Figuur 3, Crypte Sint Servaas Basiliek 

Hoi Gerard. De afgelopen paar dagen heb ik al wat aan het schilderij gedaan. Heb de foto afgedrukt op 
A4 en een raster van 8x6 opgezet. Hetzelfde raster op mijn doek van 80x60. Daarna in houtskool de 
tekening op het doek overgenomen. Normaal ben ik niet zo van het rasteren, maar dit zag ik toch niet 
zitten om het zomaar over te nemen. 
 
Vervolgens in (toch alleen maar) rauwe omber en titaan wit de tekening een beetje ingekleurd. Nu laat ik 
het een poosje staan om er af en toe eens naar te kijken. Ik ga er nu over nadenken wat voor kleuren ik 
ga gebruiken en of ik misschien nog wat wil toevoegen. Of ik daar volgende week nog aan toe kom, weet 
ik niet. De laatste week van januari gaan we naar Oostenrijk. Dus wellicht dat ik er pas begin februari mee 
verder ga. Koos 
 
Tot zover hier onder mijn vorderingen. 
 

 
 

 
 

Ik ben inmiddels ook begonnen met onderschildering in gebrande omber (bij gebrek aan rauwe), maar 
deze warme ondergrond geeft ook wel een bruikbare basis. Heb alvast rekening gehouden met lichte en 
donkere plekken. Vervolgens heb ik jouw aanpak gekopieerd: ruitennet en schets in houtskool. (zie bijla-
gen) Wordt er wel wat vies van, maar dat lijkt me in deze duistere crypte geen probleem. Denk er nu over 
om grotere vlakken tussen de kolommen dun in licht en donker in te vullen en daarna de kolommen wat 
minder dun in te vullen. Maar weet nog niet de kleur. Wil het voorlopig min of meer monochroom houden. 
Wat jij?   
 
Gerard 
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Wat je nog meer wilt weten 
 

 

Scott Mattlin – kunstenaar 
Door Leo Zonneveld 
 
Reeds eerder was ik op zoektocht naar het werk en de belevenissen van bijzondere figuratief en realistisch 
getalenteerde kunstenaars. Een aantal van hen besprak ik in ons Streeknieuws. Nu heb ik mijn licht laten 
schijnen over hen die wereld van het modern impressionisme in hun werk tot expressie brengen. 
 
Dit keer viel mijn oog op het werk van Scott Mattlin (1955) een subtiel speler met licht en schaduw, die in 
zijn schilderijen een levendige impressionistische stijl hanteert, verweven met abstracte elementen. Zijn 
beginnende carrière wordt gekenmerkt door een langdurig zwerven door heel Noord-Amerika middels een 
verscheidenheid aan baantjes op zoek naar zijn uiteindelijk doel, kunstschilder worden. Tenslotte vindt hij 
zijn rust in Denver – Colorado, waar hij woont en zijn atelier heeft. 

 
 
Figuur 4, Scott Mattlin 

Als kind had hij al een grote passie voor tekenen, maar het 
duurde tot zijn 30ste tot hij die gave serieus ging nemen. Hij 
volgde lessen kunsteducatie als voorbereiding voor een 
plaats aan de ‘Art Center School of Design’ in Pasadena – 
Zuid Californië. Ook sloot hij vriendschap met een aantal suc-
cesvolle lokale kunstenaars, die als mentor wilden optreden. 
Onder hen de gerespecteerde landschaps- en fauna-aquarel-
list Joe Garcia. 
 
Deze vriendschappen leidden er toe, dat hij zijn plannen voor 
een formele opleiding opzij zette. Door langdurige theoreti-
sche zelfstudie, gekoppeld aan het systematisch en proefon-
dervindelijk ontwikkelen van een vernieuwende eigen stijl, 
werd zijn leven in de wereld van de kunst verankerd. Hij werd 
gegrepen door de schoonheid van de natuur en van de men-
selijke geest. Dit manifesteert zich in de opmerkelijke kracht 
van zijn penseelstreken en door zijn eigenzinnig gebruikte 
kleurenpalet bij het schilderen van landschappen en mensen. 
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Zijn werk kenmerkt zich door het gericht en strak opbrengen van zeer pasteuze verfsegmenten als onder-
deel in de weergave van verfijnde onderwerpen zoals de balletjurkjes voor jonge ballerina’s. Het wekt de 
indruk van een soort gecontroleerde chaos waarbij tere stof als het ware ‘in beweging’ wordt gebracht 
zonder haar impressie van kwetsbare kwaliteit te verliezen. De afwerking van gezichten en handen is niet 
altijd smetteloos. Hij laat dingen weg en doet dit bewust. Hij zegt hierover: “Ik wil genoeg overlaten aan de 
fantasie van degenen die mijn werk verkennen en daarbij verbeelding opwekken, die tot nadenken stemt 
en een emotionele lading teweegbrengt.” En hij vervolgt: “Dit is het pad wat ik zocht en waar ik wil zijn.” 
 

 
Figuur 5, Charlotte 

 
Figuur 6, Final Adjustments 

 
Figuur 7, Stretch 

 
Figuur 8, Morning Coffee 

 
Figuur 9, Quiet Prelude 
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De schilderijen van Scott Mattlin worden wereldwijd via galerieën (veelal gevestigd in de VS maar ook 
daarbuiten) verkocht aan verzamelaars. Tevens showt hij zijn werk op typisch vakgerichte tentoonstellin-
gen en heeft daar vele prijzen in de wacht gesleept. Artikelen over zijn werk zijn met regelmaat te vinden 
in o.a. ‘Latitudes Magazine’, ‘Western Art and Architecture’ en ‘American Art Collector’. Scott Mattlin is lid 
van de ‘Oilpainters of America’, waar zo’n 4000 kunstenaars bij zijn aangesloten.  
 
Op invitatie van de historisch-Amerikaanse Grumbacher Company (1905), fabrikant van kunstschilders-
materialen, inspireert hij olieverfschilders alsmede aquarellisten met zijn workshops in de gehele 
Verenigde Staten. 
 
Scotts website kan worden bezocht op www.scottmattlin.com en hij is te bereiken per E-mail met het adres 
Mattlart55@gmail.com. Een video over zijn werk genaamd ‘Scott Mattlin and his Artworks’ is te zien op 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BzUfh88Eqx4   
 
Scott Mattlin is naast gevierd kunstschilder ook creatief bezig met duurzaam hout als ontwerper, bouwer 
en verkoper van exclusieve rustieke meubelen op bestelling, met als specialisme koffie- en dinertafels in 
allerlei maten en uitvoeringen. 
 
Ludieke bijkomstigheid: in het profiel op zijn LinkedIn account vermeldt hij zichzelf onder het kopje “Erva-
ring” als “Chef-kok en Flessenspoeler – Mattlin Fine Art”.  
 
Leo W. Zonneveld 
 
 

Tips 
 

Vraag van Arnoud Molenaar: zijn schilderprobleem. 
 

Arnoud vraagt advies over de aanpak van een hem intrigerend schilderij en i.h.b. welke materialen hij 

hierbij het best voor zijn bomenreeks kan gebruiken (vrij geïnterpreteerd – Jasper). Zie bijgevoegde af-

beelding. In eerste instantie denkt hij aan potlood, aquarel/waterverf.    
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Voor een juiste keus is belangrijk om eerst het voorbeeld nader te bekijken. Stel je zelf hierbij vragen als:   

- Wat zie ik?  

- Wat wil ik uitbeelden?  

- Welke kleuren worden hier gebruikt? 

- Hoe zijn die aangebracht? Waarmee? 

- Hoe is de compositie? 

 

Bij het zoeken naar antwoorden, komen zaken om de hoek kijken als:  

- Wil ik dit zo fotografisch realistisch als mogelijk is reproduceren of niet? 

- Wil ik een andere techniek en/of stijl gebruiken? Een andere aanpak? 

- Hoe bouw ik de voorstelling op? Wat komt eerst, wat hierna?  

 

Jouw antwoorden bepalen je aanpak en uitvoering. Ze wijzen je de weg.   

Te zien zijn kale stammen oprijzend uit een door sneeuw bedekte bodem. De toppen/kruinen zijn niet 

zichtbaar, slechts de onderkant. Een laaghangende zon straalt fel haar licht vanuit de achtergrond voor-

waarts, zodat de stammen lange schaduwen naar voren werpen. Is het avond? Is het ochtend? Ik vermoed 

ochtend, hoewel hier geen hard argument voor is. Let ook op de uit elkaar lopende richtingen van de 

schaduwen (van de zon af).  

  

Er is een beperkt kleurenpalet.  

a. Ik herken het gebruik van het blauwe ultramarijn (u.m.) in diverse donkere en lichtere tinten blauw. 

Deze zijn met veel of minder water (H2O) aangebracht. Hoe meer water, dus minder pigment, des te 

lichter, transparanter de kleur. Het gebruik van water is in het voorbeeld duidelijk te herkennen aan de 

achtergebleven met veel u.m.-pigment opgehoopte vochtrandjes. Zie rechtsonder de afbeelding. Ook toe-

gepast in lucht, schaduwen op de grond en de stammetjes, die dicht bij de horizon zijn geplaatst. 

b. De lichtblauwe tinten kunnen ook mede ontstaan zijn door menging met titaanwit (dekkend en 

helderwit met lichtgevend effect) op je palet. In dit werkstuk wordt gebruikt om het kun je het lichteffect in 

de zon te versterken. Zinkwit is ook mogelijk maar is transparanter en heeft een blauwzweem.  

c. De dichtst bijstaande donkere stammen – we zien de schaduwkant – krijgen de donkere naar zwart 

neigende kleur door menging van gebrande omber (g.o.) of gebrande sienna (g.s.) met u.m. Verhoudin-

gen uitproberen op je palet of op een proefvelletje.  

    

Gezien hoe de kleuren zijn opgebracht, opteer ik voor acrylverf en niet voor aquarel. Hoewel dit laatste 

zeker een mogelijkheid is. Het probleem hierbij is, dat je bij aquarel de lichte (witte) accenten uitspaart. 

Deze zijn achteraf bezien niet meer aan te brengen.  

 

Met acryl (evenzo met olieverf) gaat dit wel. Dit is te zien in de achtergrond bij de zon, waar de witte 

penseelstreken sporen van de zonnestalen aan de zijkanten van de stam achterlaten. Voor de uitvoering 

raad ik als drager acrylverfpapier aan. Dit is zwaarder (dikker) en zuigt veel overtollig water op.   

 

Het is winter, dus koud. Hier past het gebruik van koele kleuren, De schaduwen in de sneeuw zorgen voor 

de koude atmosfeer.  Ook de verder weggelegen stammen ogen blauw Hoe verder hoe blauwer, maar 

wel met steeds minder u.m.-pigment.  

 

Aanbevolen volgorde. 

Het is altijd verstandig bij het schilderen met acryl (ook bij olie) is het werken van achteren naar voren: dus 

eerst wat het verst van je vandaan is en vervolgens de dichterbij gelegen partijen. Je werkt van licht naar 

donker. Eerst de lucht (diverse tinten u.m. verdund met water) en de lichtbron (de zon) met titaanwit.   

Vervolgens de stammen (g.o. en u.m.) en de schaduwen (u.m.).  
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Tot slot de afwerking, de lichtbron (zon) nog wat subtiel accentueren met droge kwast met titaanwit.  Op 

de donkere stammen nog wat grijze lichtplekjes ontstaan door opvallend zonlicht met wat weinig wit aan-

brengen. Houd rekening met de plaats van de zon.  

Laat witte plekken open in de lucht en op plaatsen waar de sneeuw helder wit is. Gebruik het wit van het 

papier (net zoals bij het wit uitsparen in een aquarel).    

 

Met kleurpotlood is bovenstaand proces lastig.  

 

Het geheim voor het maken van een goed schilderij is: Eerst kijken, goed kijken! Weten hoe iets in elkaar 

steekt. Daarbij moet je je vrij voelen in de vormgeving, ook om van regels af te wijken. Dit laatste is puur 

Hollands, het opzoeken van de grens en misschien eroverheen.  

 

Zijn er clubcollega’s, die een andere kijk op de geschetste problematiek hebben en daarom een andere 

aanpak of oplossing voorstaan, wees vrij die kenbaar te maken. Er zijn vele waarheden en stijlen, zelfs 

meer dan er schilders zijn.   

 

Jasper Westra 

 

 

Nu weer te zien 
 

NU wéér TE ZIEN 1. !  

Alleréérst in ‘MUSEUM GOUDA’ de expositie “KAARSLICHT”, tot 27 maart te zien (Achter de Kerk 14). 

In de voormalige stijlkamers is alles stikdonker ingericht. Er hangen mini-kaarsjes tussen de zwarte vitra-

ges, die weer als afscheidingen dienen tussen compartimenten met prachtige schilderijen. Deze schilde-

rijen zélf zijn uitstekend aangelicht, zodat bijna elke verfstreek van dichtbij is te bewonderen. Aanrader is 

om bij de toegang (er is een tijdslot, dus vooraf afspreken!) de Audiotour mee te vragen, want die geeft 

een toelichting én de bijzonderheden bij diverse kunstwerken prijs. Hoe heeft de kunstenaar kaarslicht 

toegepast. Welke truc heeft hij uitgehaald om wél het effect van kaarslicht te tonen, terwijl de kaars zelf 

op het doek niet of nauwelijks zichtbaar is. 

 

 
Bron van de foto: Site Museum Gouda. 

 

Ga nog even kijken en doe ideeën op….. , want de expositie is na 27 maart 2022 alweer vertrokken. 
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NU wéér TE ZIEN 2. !  

Expositie van beeldhouwkunstenaar IGOR MITORAJ in Museum ‘BEELDEN AAN ZEE’, Harteveldtstraat, 

Scheveningen.  

 

Deze Poolse tekenaar/beeldend kunstenaar Igor Mitoraj (26-03-1944 – 06-10-2014) is in Oederan (PL) 

geboren uit een huwelijk van een Franse moeder en een Poolse vader. Hij ging in Krakow kunst studeren 

en vertrok na enige jaren later (1968) naar Parijs. Hier leefde hij tussen andere beeldende kunstenaars en 

ontwikkelde zichzelf. Hij zocht zijn eigen weg in de kunst en werd op zeker moment door collega’s naar 

het dorpje Pietrasanta in de omgeving van de witmarmergroeven van Carrera - Noord Italië verwezen,. 

Hier hakte en sleep hij uit marmerblokken zijn studie-objecten. Deze liet hij in brons gieten en die bronzen 

werden over de gehele wereld verkocht.  

 

 
 

Wij kennen Mitoraj misschien niet zo goed, maar zijn enorme meters grote Romeinse maskers ongetwijfeld 

wél. In het gras-talud van het museum aan de Scheveningse Boulevard ligt al enige jaren zo’n masker. In 

de filmzaal van het museum is te zien, hoe indrukwekkend snel een team van kunstenaars/transporteurs 

vanuit Italië deze sculpturen bij en in het museum weten te exposeren. 

 

Ook hier weer geldt: NU wéér TE ZIEN, uniek…. en misschien voor het laatst? Kijk voor meer info ook 

eens op Mitoraj óf op gettyimages.nl  en je weet meteen veel meer.                  

 

Hugo Scholten. 
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Expositie Maria Flach januari 2022 – april 2022 in Bibliotheek Am-
merstol 
(persbericht) 
 
MARIA FLACH  legt zich vanaf 2009 geheel toe op de beeldende kunst na een carrière in de PR 
en marketing, waarin zij veel ervaring opdeed met (grafische) vormgeving. Maria tekent en schil-
dert portretten, landschappen en dieren, met name vogels. Op de expositie zijn schilderijen te 
zien van o.a. vogels en landschappen. Haar werk is expressief en kleurrijk, geschilderd met olie-
verf, acryl en gouache. Haar woonplek in het Beijersche vormt een rijke inspiratiebron. 
 
Maria Flach is lid van De Goudse Streek en de Kunstwaard 
www.mariaflach.nl 
 
Bibliotheek Krimpenerwaard, vestiging Ammerstol 
Den Hoeff 49 
2865 XR Ammerstol 
 
Openingstijden: 
dinsdag 14:00 - 16:00 uur donderdag 10:00 - 12:00 uur vrijdag 14:00 - 16:00 uur 
 

 
 

Met vriendelijke groet,  

Mieke 

 

 

Project Rembrandt, de thuisopdrachten 
 

Thuisopdracht 1. DE CITROEN 

Net als de kandidaten in de selectieronde gaan jullie een citroen schilderen. Dat klinkt makkelijk, maar is 

het niet. In de kunstwereld wordt het niet voor niets gezien als een meesterproef. Textuur en kleurgebruik 

spelen een belangrijke rol. Je zou zelfs, net als de kandidaten, kunnen experimenteren met het mengen 

van meel en verf. 

 

 

http://www.mariaflach.nl/
http://www.degoudsestreek.nl/
http://kunstwaard.nl/
http://www.mariaflach.nl/
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Materialen: 

- Een citroen en schilmesje 

- Wit of grijs papier 

- Acryl of olieverf (eigen keus) 

- Palet 

- Penselen / paletmes / brede kwast 

- Meel (eventueel) 

 

Hier het resultaat van John Weebers: 

 
 

Thuisopdracht 2. DE HAND 

Beste mensen, de nieuwe opdracht van Project Rembrandt’ is: De Hand. 

 Zie de website voor deze uitdaging 

 

De kandidaten hielden zich in de tweede aflevering bezig met verhoudingen. Dat gaan jullie ook doen door 

je eigen hand te tekenen. In welke houding en hoe groot, dat mag je zelf weten. Het gaat vooral om de 

verhoudingen. Dus kijk goed en zorg, dat die kloppen. Gelukkig heb je je eigen hand bij de hand (ha!) als 

voorbeeld. 

 

Doen jullie ook mee? Het voorbeeld is bijdehand! 

 

Materialen: 

- Papier 

- Potlood of houtskool 

- Puntenslijper en gum 

 

Mieke Docter 

https://projectrembrandt.ntr.nl/thuisopdracht-2/
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Hier enige resultaten:  

 

 
Figuur 10, Arnoud 

 
Figuur 11, Mieke 

 
Figuur 12, Koos 

 
Figuur 13, Eeva 

 
Figuur 14, John 

 

 

 

 

 

 

 

PS: 

De afgelopen uitzendingen van ‘Project Rembrandt’ zijn overigens nog steeds via internet te zien 

Klik hier. . En er komen vast wel weer nieuwe opdrachten. Leuk om te doen. 

 

  

https://projectrembrandt.ntr.nl/category/uitzendingen/
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Agenda 
 

Vaste openingstijden van het atelier: dinsdag- en donderdagavond van 19.30-22.00 uur (komt u na 20.00 uur 
dan even bellen naar 06-82471761) en woensdag van 11.00-15.30 uur 

Februari 2022 
Zaterdag 19 februari 10.00-14.30 uur Workshop "Portret naar foto" 

door Ineke Mahieu 

Maart 2022 
Zaterdag 5 maart 10.00- 14.30 uur Workshop "Portret naar foto"  

door Ineke Mahieu 
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Verjaardagen 
 
Februari     6   Eeva van Dalen  
                  9   Anneke Plugge   
                29   Annie Gérard   
  
Maart         1 Janneke Klop   
                  5   Ad Klein  
                  8   Marie-José  
                10   Ida Favre  
                28   Faiza Nel 
 

 

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag! 
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Atelier:  

Nelson Mandela Centrum 

Bernadottelaan 79 

2806 JM Gouda 

 

www.degoudsestreek.nl 
 


