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IN MEMORIAM BERT CREMERS
door Gert Breteler

Op 31 augustus 2021 kregen intimi
van Bert Cremers een app met de
mededeling dat het met onze oudburgemeester niet goed ging. Acht
dagen later kregen we de mededeling dat Bert overleden is. Op 3
september heb ik nog contact met
Bert gehad.
We gaan het niet hebben over Bert
als politicus of als ereburger van
ons mooie dorp, daar zijn de echte
journalisten voor. Bert was ook
lid van onze Kunst Kring. Hij heeft
altijd een groot hart voor onze vereniging gehad, hij was altijd bereid
activiteiten te openen of de aftrap
te geven en niet in de laatste plaats
was er het Paula Hupkensfonds,
genoemd naar de eerste vrouw van
Bert. Dit Fonds is opgericht als een
ode aan Paula Hupkens, die op 30
door Theo van der Velde
juni 2011 plotseling overleed. Zij
In de vorige nieuwsbrief konden wij al met veel enthousiasme meedelen dat de lezinwas ook een begaafd schilderes
gencyclus najaar 2021 /voorjaar 2022 een interessant programma gaat worden. En nu
en in de korte tijd dat zij lid van
kunnen we vertellen dat alles is geregeld; lezingen, data en zelfs een grotere locatie.
onze vereniging was, heeft zij zich
volledig voor de vereniging ingezet.
bezoeken. Wel wordt er vanuit gegaan dat
Voor de presentatie van deze lezingen kan
Het doel van het Fonds is minderde WKK de grote ruimte (kerkzaal) in de Im- alle bezoekers in het bezit zijn van een geldig draagkrachtige leden in de gelevaccinatie-, herstel- of testbewijs. Ook zal
manuëlkerk huren. De kleine ruimte, waar
genheid te stellen hun kunstzinnige
er, conform de huidige voorschriften, een
wij in het verleden gebruik van maakten,
uitingen te verrichten of te blijven
verrichten. Bert heeft een paar keer
intekenlijst klaargelegd worden waarop u
biedt in het kader van de nog steeds gelgeld bijgestort om de activiteiten te
dende 1.5 meter maatregel en ventilatiemo- uw naam, emailadres en telefoonnummer
gelijkheden slechts ruimte aan maximaal 20 moet invullen. Dit in verband met toch nog laten doorgaan.
Bert maakte van een burgemeester
bezoekers. De grote ruimte aan vele bezoe- een onverhoopte besmetting.
een zichtbare burgemeester, hij was
kers meer. Misschien even wennen voor u,
benaderbaar voor alle inwoners en
Aanbod lezingen
maar deze grote ruimte is veel “veiliger”
had hart voor het rijke WaddinxOp pagina 4 en 5 vindt u het programma.
voor ons allemaal.
veense verenigingsleven. In 2013
Voor een veel meer gedetailleerde omschrij- en 2017 kampte Bert met ernstige
Dus ruimte genoeg en veilig voor iedergezondheidsproblemen en een lang
ving van de inhoud van de aangeboden leeen binnen de huidige corona-regels en
voor het bestuur een reden temeer u allen zingen wordt u verwezen naar onze website: verblijf in een Frans ziekenhuis. Bert
was ook opa en hield zielsveel van
Waddinxveensekunstkring.nl, onder de
nogmaals van harte uit te nodigen de zeer
zijn kleinkinderen.
“knop”: lezingencyclus 21/22.
inspirerende lezingencyclus 2021/2022 te
Een jaar geleden is Bert getrouwd
met Arita Mijland. Ook haar wensen wij alle sterkte toe.

Sein op groen voor lezingencyclus
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Herstart fotoclub
door Theo van der Velde

Graag wij u mede dat de inventarisatie onder de fotografen (zie vorige nieuwsbrief)
heeft geleid tot een herstart in september.
Onder leiding van Paul Mulder gaat één enthousiaste fotogroep weer starten met het
gebruikelijke of hierop in onderling overleg
iets aangepaste programma.
Zoals gebruikelijk vinden de binnen-sessies
plaats in onze gehuurde ruimte op de locatie
van het voormalige NKF-terrein aan de
Noordkade.
In onze vorige nieuwsbrief heeft al een
oproep gestaan van Rein de Lange en Frans
Gijzemijter om naast bovenstaande fotoclub
ook te starten met een “multidisciplinaire
club”, waarbij uit verschillende kunstdisciplines gewerkt wordt binnen steeds weer één
gezamenlijke opdracht/thema/onderwerp.
Centraal staat hierbij het idee dat mensen
vanuit hun eigen kunststroming aan deze/
dit opdracht/thema/onderwerp werken.
Met name gaat het er hierbij niet direct
met de opdracht aan de slag te gaan (dus
niet direct de foto, schilderij, beeld e.d. van
het onderwerp te maken), maar zich eerst
te verdiepen in het onderwerp van deze
opdracht en deze verdieping vervolgens
vertaalt naar “bouwstenen” voor de manier
van het vervolgens fotograferen, schilderen,
beeldhouwen enz. Uiteraard zullen deze
vanuit de diverse invalshoeken (kunstdisciplines) bedachte “bouwstenen” geëvalueerd
en besproken worden.
Mocht u geïnteresseerd zijn of meer willen
weten van dit nieuwe “idee”, welk idee het
bestuur van harte ondersteunt, neem dan
gerust contact op met Rein. Zijn telefoonnummer is 0182-617088 of 06-23506225

Schilder- en tekenochtenden
weer begonnen in De Hoge Noot
door Marlène van der Velde

Woensdag 8 september jl. was het
zover. Na anderhalf jaar kon de
schilder- en tekenclub eindelijk weer
bijeen komen in de Hoge Noot.
Onder het genot van een lekker stukje
appeltaart werd de oude draad snel
opgepakt. Vol enthousiasme kwamen
de nieuwe kunstwerken weer tot leven en deden de nodige verhalen de ronde.
Altijd vooruit kijken, dat is wat de schilder- en tekenclub ook in de komende
maanden wil koesteren. De foto’s geven hiervan zeker een goede impressie.

Te voet of op de fiets langs kunst
getipt door Randy de Leeuw

De ANWB biedt via haar site een divers aanbod aan gratis routes waar
kunst de boventoon voert.
Wandel langs de geboorteplek van Rembrandt van Rijn in Leiden of verwonder je over de prachtige straatkunst in Goes. Per provincie de fijnste
kunstroutes op een rij. De moeite waard om te bezoeken. Ga naar: anwb.
nl/eropuit/daje-uit/tips/kunstroute Te voet of op de fiets langs kunst in
Nederland met deze routes
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Waddinxveense Kunst Route 2021
door Jaap de Gijt en Jelle Verwerda

Het is zo ver: op zaterdag 9 en zondag 10 oktober vindt de Waddinxveense Kunst
Route (WKR) weer plaats. Op tien plaatsen in Waddinxveen tonen 27 kunstenaars
van de Waddinxveense Kunst Kring hun meest recente werk.
Dertien kunstenaars doen dit alleen of
met 1 of 2 andere kunstenaars thuis,
terwijl de andere veertien kunstenaars
kiezen voor een groepsexpositie die
plaatst vindt in het Sleutelkwartier-gebouw (het oude ABNAmro-gebouw)
aan de Passage in Waddinxveen.
Op vrijdag 8 oktober om 19:00 uur opent
de burgemeester in het Sleutelkwartier de
kunstroute. Door de Coronamaatregelen,
mogen hier alleen de kunstenaars bij zijn
die meedoen aan de kunstroute. Partners
van de kunstenaars zijn niet uitgenodigd.
Jammer, maar het is niet anders. Ondanks
alle maatregelen hopen we er weer een
fantastische Waddinxveense Kunst Route
van te maken.

Zonder kosten exposeren in het ArtLab
door Jaap de Gijt en Jelle Verwerda
In het ArtLab, in het Sleutelkwartiergebouw, is het mogelijk om een maand
lang gratis te exposeren.
Momenteel is er werk te zien van Annelies de Graaf (textiel) en Frans Gijzemijter
(foto’s). De expositieruimte is tot eind december vol geboekt maar voor het nieuwe
jaar 2022 is er nog voldoende ruimte om
te exposeren. Ook is de expositieruimte
tegen die tijd elke donderdagochtend
geopend voor het publiek.
Heeft u belangstelling meldt u zich dan
aan bij Jessica Molhoek, artlab@sleutelkwartier.nl

Janny exposeert

In de maanden september en oktober
exposeert Janny Buijs bij Bastiaan Optiek
met kleine, op locatie gemaakte reisschetsjes en reisaquarellen, ingelijst in
grote lijsten met een kleurige ondergrond.
Ook hangen er een paar op reizen geïnspireerde schilderijen op linnen.

MUSEUMEXCURSIE

In de vorige nieuwbrief opperden wij de mogelijkheid
om weer een museumexcursie
te organiseren in november
2021. Wij ontvingen van enkele leden een suggestie voor
een bezoek aan een van de
vele musea. Er zijn vele mogelijkheden. Op de populaire
exposities verwacht men een
grote toeloop.
Wel of niet in groepsverband
Aan een bezoek in groepsverband worden meer eisen gesteld en er dient een tijdslot te
worden aangevraagd. Het busvervoer in groepsverband is
mogelijk indien iedereen een
mondkapje draagt. Tijdens
lunchtijd ontstaat er vanzelf
een ophoping van groepen
mensen. Het W.K.K. bestuur
heeft na overweging besloten
om een groepsexcursie uit te
stellen tot het voorjaar van
2022, er vanuit gaande dat het
vrij bewegen dan aan minder
regels zal zijn gebonden.
WAT TE “ZIEN” IN DE BUURT

Het is altijd interessant voor
kunstenaars om te weten
welke exposities, naast de
doorlopende, momenteel in
de regio plaatsvinden. Een
kort en beknopt overzicht
hieronder. Meer informatie,
op de website van het betreffende museum:
Museum Gouda,

Tijdens de Kunstroute op zaterdag 9
oktober is Janny aanwezig in de koffiecorner van Bastiaan Optiek.

museumgouda.nl
• t/m 24 okt ’21, “Koele Wateren”;
• t/m 9 jan ‘22, “Met andere
ogen”;
• t/m 26 sep ‘21, “Altaarstukken
onder de aandacht”;
• t/m 17 okt’ 21, “Swanenburg
Portretten”;
• t/m 15 mei ‘22, “De dieren van
Leen Muller”;
• vanaf 13 nov ‘21, “Kaarslicht”;
• vanaf 7 apr ‘22, “Beleef het
Wonder van Gouda”.
Kunstmuseum Den Haag,		
kunstmuseum.nl
• t/m 19 sept ’21, “CoBrA en
Chaissac”;
• t/m 12 dec ’21, “Qasim Arif”;
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Programma lezingen 2021/2022
Woensdag 13 oktober 2021:
Lezing door Patricia Huisman

Trompe-l’oeil, het oog bedrogen

bekendste, meest belangrijke kunstenaars
van de Italiaanse barok. Zij was zo bekend
dat haar voornaam- alleen al voldoende
was, en het ook nu nog is: Artemisia. Haar
voorstellingen zijn dramatisch, sensueel,
grenzen aan schandaal, en neigen hier en
daar zelfs naar een mengeling van geweld
en verleiding.
Woensdag 15 december 2021:
Lezing door Wendy Fossen

Kerstlezing

Werkelijkheid of bedrog?
Al sinds de oudheid probeert men in de
schilderkunst de werkelijkheid zo goed
mogelijk na te bootsen.
De trompe-l’oeil (‘bedrieg het oog’) gaat
nog een stapje verder: het lijkt echt de
werkelijkheid te zijn. Om de werkelijkheid
zó goed te imiteren, dat de beschouwer
ermee op het verkeerde been kan worden
gezet, is nog altijd een uitdaging voor kunstenaars. Zo is het “Puttertje” van “Carel
Fabritius” eigenlijk ook een bedriegertje.

• t/m 7 nov ’21, “Het gedroomde
museum”;
• t/m 24 okt ’21. “Bas van Beek”;
• t/m 12 dec ’21, “Chinees glas”;
• t/m 5 dec ’21, “Haagse Bluf”;
• vanaf 4 sep ’21, “Nalini Malani”;
• vanaf 27 nov ’ 21, “Paula Rego”;
• vanaf 18 dec ‘21, “Harm
Kamerlingh Onnes”;
• vanaf 18 sep ‘21, “Walter
Swennen”;
• vanaf 6 nov ‘21, “Great Danes”;
• vanaf 30 okt ‘21, “William
Engelen”;
• vanaf 6 nov ‘21, “Morten
Löbner Espersen”;
• vanaf 9 okt ‘21, “Global
Wardrobe”’.
Fotomuseum Den Haag,
fotomuseumdenhaag.nl
• t/m 3 okt ‘21, “Jeroen Toirkens
& Jelle Brandt Corstius”;
• t/m 3 okt ‘21, “Popel Coumou”;
• t/m 1 dec ‘21, “Matlas”;
• t/m 12 dec ‘21, “Kunstenaarsportretten”.
Mauritshuis Den Haag,
mauritshuis.nl
• t/m 9 jan ‘22, “Facelifts &
make-overs”;
• permanente nieuwe opstelling,
“Johan Maurits en het Mauritshuis”.

Woensdag 17 november 2021:
Lezing door Hoo-Man Chan

Artemisia – Vrouw en Macht

Haags Historisch Museum,
haagshistorischmuseum.nl
• t/m 14 nov’ ’21, “Schatten uit
het depot – van Arntzenius
• van 2 okt ‘21 t/m 31 dec ’23,
“Macht – 800 jaar Binnenhof”.

Rijksmuseum Twenthe organiseert komend najaar (26 sept. - 23 jan.) een spectaculaire tentoonstelling rond het leven
en werk van Artemisia Gentileschi. De
17de-eeuwse schilderes was een van de

De Geboorte van Christus is een ontwerp
dat in de Westerse kunsttraditie velen malen is uitgebeeld. Van de aankondiging aan
Maria, het overtuigen van Josef, tot de
wijzen en herders die komen aanbidden,
het hele verhaal is tot in detail afgebeeld.
Toch stond lang niet alles wat we op de
schilderijen zien zo letterlijk in de bijbel en
is er veel ‘bij verzonnen’.
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Museum Beelden aan Zee,
museumbeeldenaanzee.nl
• t/m 6 feb ‘22, “Igor Mitoraj,
facade”;
• t/m 3 okt ‘21, “Paul Grégoire,
beeldhouwer van de Arabesk”;
• t/m 3 okt ‘21, “Jet Schepp, De
penning als speelruimte”;
• t/m 3 okt ‘21, Hans van 		
Bentem, Beelden op de patio”;
• van 25 sep ‘21 t/m 14 nov ‘21,
“Maura Blava, Spinning the Stars”;
• van 24 nov ‘21 t/m 6 mrt ‘22,
“Mark Brusse, Shapes of silence”;
• najaar 2021, “Studio aan Zee,
Waar beeldhouwkunst tot leven
komt”.

Woensdag 19 januari 2022:
Lezing door Henk Wassink

Woensdag 20 april 2022:
Lezing door Hoo-Man Chan

Opdat wij niet vergeten

Calder Now

Nederlands Fotomuseum R’dam,
fotomuseumrotterdam.nl
• Vanaf 9 jun ‘21, “Eregalerij van
de Nederlandse Fotografie”;
• t/m 3 okt ‘21, “Nowhere – Imaging the global city – Frank van
der Salm”;
• t/m 9 jan ‘22, “De collectie belicht door Artificiële Intelligentie”;
• t/m 3 okt ‘21,
“Ellen Thorbeckes China”;
• t/m half okt ‘21,
“Now you see mee Moria”.

Vorig jaar, in 2020, vierden wij “75 jaar
vrijheid”. Nederland is al vijfenzeventig
jaar gevrijwaard van oorlog en dictatuur.
Maar oorlog en dictatuur zijn de wereld
nog niet uit! Vandaar deze lezing over de
geschiedenis van protestbeelden tegen
oorlog en dictatuur.
Woensdag 23 februari 2022:
Lezing door Wendy Fossen
Andy Warhol

Andy Warhol is een kunstenaar die niet
meer weg te denken is uit de moderne
tijd. Van de effecten die op je foto’s op je
telefoon kunt loslaten, tot de vormgeving
van producten en logo’s. Dit alles is mede
mogelijk gemaakt door Pop Art, en Andy
Warhol in het bijzonder.

Wellicht ten overvloede merken wij
op om, voorafgaande aan een lezing,
onze website (waddinxveensekunstkring.nl) te raadplegen voor mogelijke
door het RIVM geadviseerde aanvullende Corona-maatregelen.

Museum Voorlinden Wassenaar,
museumvoorlinden.nl
• t/m 26 sep ‘21, “Robin Rhode”;
Sommige werken zijn permanent
te zien en zijn stuk
voor stuk belevingskunstwerken.

De Amerikaanse kunstenaar Alexander
Calder (1898 - 1976) maakte werk waarmee hij de beeldhouwkunst compleet
vernieuwde en het zichzelf letterlijk deed
overstijgen. Hij was namelijk de eerste
die sculpturen van hun sokkel haalde en
ophing waardoor ze lijken te zweven in de
lucht. Met deze innovatieve mobiles die
vrijelijk in de ruimte bewegen, staat hij
aan de wieg van de Kinetische kunststroming die aan het begin van de 20ste eeuw
een revolutie teweegbrengt.

Museum De Lakenhal, Leiden,
lakenhal.nl
• t/m 28 nov ‘21, “Ter Hakkaart –
De absurde werkelijkheid”;
• vanaf 15 okt ‘21, “If things grow
wrong”.
Dordrechts Museum. Dordrecht,
dordrechtsmuseum.nl
• t/m 24 apr ‘22,
“Arturo Kameya”;
• vanaf 3 okt ‘21,
“In het licht van Cuyp”.

De lezingen worden gehouden in de
Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan 2, WadBoijmans Van Beuningen,
dinxveen. Aanvang 19.30 uur tot ca. 21.30 boijmans.nl
uur, inclusief een pauze.
• Vanaf nov ‘21 bezoek aan de
Met name in verband met de intekenlijsten wordt u verzocht tijdig voor de
aanvang van de lezing aanwezig te zijn.
De lezingen zijn voor de leden en donateurs van de Waddinxveense Kunst Kring
gratis te bezoeken. Overige belangstellenden betalen € 10 per lezing.
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museumdepots en restauratieateliers (eventueel onder begeleiding van een gids).
Museum Singer Laren,
singerlaren.nl
• t/m 28 nov ‘21, “De ontdekking
van het heden: Picasso, Dali,

Mondriaan, Klee, Miró, Léger,
Daniels”

Fotocollage Wadcultureel 2021
namens het bestuur, allemaal dank voor jullie inzet om er ook
dit jaar met elkaar een succes van te maken. Chapeau!
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