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Blije gezichten kenmerken lente-expositie

door Theo van der Velde

Onder grote belangstelling en met heel veel blije gezichten werd vrijdag 8 april jl., na twee jaar gedwongen oponthoud door Corona, onze lente-expositie “Donker & Licht” door Netty Heikamp geopend.
Ruim 200 inwoners van binnen en buiten
Waddinxveen hebben vervolgens op 9
en 10 april jl. genoten van de diverse en
prachtige kunstwerken, waarbij er ook een
aantal verkocht zijn. Zelfs onze lokale omroep “RTW” kwam zondagmiddag langs
om opnames van de expositie te maken.
Deze opnames kunt u terugzien op onze
website onder WKK deel 1 en WKK deel 2.
Onze dank gaat natuurlijk uit naar alle
mensen die deze expositie mogelijk
hebben gemaakt, maar in het bijzonder
willen wij nu eens de ‘sjouw-, opbouw-,
afbouw- en lichtploeg’ in het zonnetje
zetten. De vele aangeboden ‘handjes’ van
binnen en buiten onze WKK maakten het
werk immers veel lichter. Dank aan Cees,
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Han, Harry, Jan, Jaap, Jelle, Kees, Martin,
Randy, Rens en Theo. Graag zien wij jullie
weer tegemoet bij de volgende expositie
van onze WKK.
Hiernaast ook een bijzondere dank aan

Rob den Boer van Youcar en
Hugo van Berkesteijn, die
telkens maar weer de transportbus en de opslagruimte zonder
kosten beschikbaar stellen.

fotobijschrift: Pauzemoment met koffie en gebak voor de harde werkers
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Kunstlezing 11 mei
Afgelopen 17 maart en 20 april jl. vonden
alweer de vierde en vijfde kunstlezing
plaats uit onze lezingencyclus 2021/2022.
Deze lezingen “In volle bloei” door Wendy
Fossen en “Calder Now” door Hoo-Man
Chan konden rekenen op veel waardering
vanuit een goed gevulde kerkzaal. Ook veel
bezoekers van buiten onze Kunst Kring wisten de weg hier naar toe te vinden.
Woensdag 11 mei 2022:
Extra lezing door Henk Wassink
Piet Mondriaan

Kunst en muziek voor Oekraïne

Zaterdag 19 maart jl. werd, onder andere door de stichting Vonk, een
kunstmarkt georganiseerd waaraan ook diverse leden van de Waddinxveense Kunst Kring spontaan aan hebben deelgenomen.
De opbrengst van deze kunstmarkt, in totaal € 2.323,30, is overgemaakt naar giro 555. Graag wil het bestuur dan ook hierbij de ontvangen bedankjes vanuit de stichting Vonk aan de deelnemende leden van
de WKK, overbrengen.
Wilt u het artikel uit Hart van Holland hierover lezen, klik dan hier.

11 mei a.s. vindt de laatste lezing plaats.
Deze lezing wordt gegeven door Henk Wassink. In een speciaal samengestelde lezing
volgt Henk Wassink het oeuvre van “Piet
Mondriaan” vanaf zijn jeugd en laat hij u
hierbij de muziek horen (hoe klinkt horizontaal en verticaal eigenlijk in de muziek),
die Mondriaan inspireerde bij zijn werk.
Tot 26 september a.s. vindt in het Kunstmuseum Den Haag een expositie rondom
Mondriaan plaats..
De lezing vindt zoals gebruikelijk plaats in
de Immanuëlkerk. Inloop vanaf 19.00 uur.
Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan 2
te Waddinxveen.
Aanvang 19.30 uur tot ca. 21.30 uur,
inclusief een pauze.
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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Kofferdoolhof
uit: Museumtijdschrift

FENIX, museum in oprichting in Rotterdam, is op zoek naar koffers – heel
veel koffers. Het museum presenteert bij opening in 2024 een uniek doolhof,
waar bezoekers doorheen kunnen dwalen. Tweeduizend koffers vormen de
bouwstenen van het labyrint. FENIX vraagt hulp uit heel Nederland om mee te
bouwen aan het kofferdoolhof. Het museumteam trekt in de weekenden van
14, 15 en 21, 22 mei het land in. Tijdens inzameldagen bij o.a. het Rijksmuseum
Amsterdam, Rozet in Arnhem en Forum Groningen kunnen mensen terecht die
een koffer aan de collectie van FENIX willen doneren. Alle soorten en maten
bagage zijn welkom. De teller staat al op 600 koffers.
De aftrap vindt plaats op zaterdag 14 mei in Rotterdam op de bouwplaats van
FENIX. Koffers kunnen worden ingeleverd tussen 10.00-16.00 uur. Vooraf aanmelden kan via www.fenix.nl/koffers.
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Muze of oma van Marijke...

door Rens van Oosten

Vorig jaar luisterde ik op een zondagmiddag naar het programma Adres Onbekend en
vanwege bepaalde aanwijzingen heb ik daarop gereageerd. In het radioprogramma heb
ik mijn zegje mogen doen. (Zaak Marijke zoekt opa)

1920s Luisa Casati, een van de schilderijen
van Kees van Dongen. (note redactie:
vermoedelijk niet het gezochte schilderij)

Daarna ben ik op zoek gegaan naar een
schilderij van Cees van Dongen (Delfshaven)
wat in het bezit is/was van de familie van
Henri van Abbe.
Kleinzoon Marc van Abbe deelde mij per
e-mail mee dat het schilderij in de jaren 70 is
geveild bij Sotheby’s Londen.
Hij kon mij geen afbeelding mailen.
In Brabants Erfgoed wordt het schilderij

alsvolgt omschreven: Frele vrouwenfiguur...
waarbij het matschijnende kleed... slechts
gedeeltelijk de teere tinten van een blank
lichaam bedekte”.
Ik wil graag weten wie de afgebeelde dame
(muze) is. Waar komt ze vandaan, en wat is
haar naam!
Hebt u informatie of vragen, mailt u mij dan:
rentvanoosten@hetnet.nl (inderdaad rent).

Door de lens van WKK
Evenals vorig jaar is de fotoclub weer gevraagd
20 tot 30 foto’s aan te leveren voor plaatsing
in het Informatiemagazine van Waddinxveen
2022. Als tegenprestatie krijgt de Waddinxveense Kunst Kring de gelegenheid om zonder
kosten in het magazine te adverteren. Duidelijk
mag zijn, dat de fotoclub hier vol enthousiasme
op heeft gereageerd en inmiddels een selectie
heeft ingestuurd.
Op onze website: kunt u de ingestuurde foto’s
alvast bewonderen.

Sunflowers in Goudse bioscoop

WAT TE ‘ZIEN’ IN DE BUURT

Voor meer informatie, kijk dan op
de website van het betreffende
museum:
Museum Gouda,
museumgouda.nl
• t/m 15 mei, ‘De dieren van Leen
Muller’
• ‘Beleef het Wonder van Gouda’
Kunstmuseum Den Haag,
kunstmuseum.nl
• t/m 15 mei, ‘Grayson Perry’
• t/m 15 mei, ‘Morton Lobner Espersen’
• t/m 9 okt., ‘Harm Kamerlingh Onnes’
• t/m 3 juli, ‘Alphonse Mucha’
• t/m 29 mei, ‘Boris Lurie & Wolf Vostell’
• t/m 15 mei, ‘Grote Denen’
• t/m 12 juni, ‘Kunstmuseum Den Haag
verwelkomt Gabriele Münter’
• t/m 20 mrt, Hét portret Anton de Kom
• t/m 3 juli , ‘Theo Jansen’
• vanaf 2 april ‘Rondom Mondriaan’
Fotomuseum Den Haag,
fotomuseumdenhaag.nl
• t/m 19 juni, ‘Jeroen Hofman - Eiland’
• t/m 14 aug., ‘Robert Knoth en
Antoinette de Jong’
Mauritshuis Den Haag,
mauritshuis.nl
• t/m 6 juni ‘22, ‘In volle bloei’
• t/m dec. ‘22, ‘In het kader van het
200 jarig bestaan ‘Huis vol verhalen’
• t/m zomer, ‘Mauritshuis Murals’
• t/m 16 okt., ‘Flash Back’

Binnenkort zijn grote internationale kunsttentoonstellingen op het witte doek van
Cinema Gouda in een fenomenale beeldkwaliteit te volgen.
Info over de kunstdocumentaires:
www.cinemagouda.nl
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Haags Historisch Museum,
haagshistorischmuseum.nl
• t/m 31 december, ‘Den Haag Vandaag, 1945 tot nu’
• t/m 12 juni, ‘Alexine Tinne, fotograaf
• t/m 31 december, ‘Macht – 800 jaar
Binnenhof’

12 mei: Sunflowers
14 juli: Raphael Revealed
Museum Beelden aan Zee,
15 sep.: Danish Coll.: DeLacroix To Gauguin
museumbeeldenaanzee.nl
13 okt.: Pissarro: Father Of Impressionism • t/m 8 mei, ‘Mark Brusse, Shapes of
Silence’
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Beleef het wonder
van Gouda
door Theo van der Velde

In 2022 is het 750 jaar geleden dat Graaf Floris V van
Holland stadsrechten verleende aan Gouda. De stad viert
daarom feest tot 17 september a.s.
Onderdeel van de festiviteiten is de tentoonstelling “Beleef
het Wonder van Gouda” in de Sint-Janskerk en Museum
Gouda.
Hiernaast zijn door de hele stad 50 Goudse Iconen te zien,
die zijn gebaseerd op het beeld van de “Kaasboerin” en
bewerkt door uiteenlopende Gouwenaars met allerlei verschillende achtergronden.
Wil je weten waar de Goudse iconen staan, haal dan de
plattegrond op bij diverse Goudse plekken zoals de VVV,
Museum Gouda en het Cultuurhuis Garenspinnerij.
Of ga naar de website van het Cultuurhuis Garenspinnerij.

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.
Voor de tweede helft van het jaar is nog
voldoende ruimte om te exposeren. De
expositieruimte is elke donderdagochtend
geopend voor het publiek. Heeft u belang-

stelling meldt u zich dan aan bij Jessica
Molhoek, artlab@sleutelkwartier.nl
Planning komende exposities:
12/04-24/05/22: Anet Terra
24/05-07/07/22: Anne Boonekamp
07/07-18/08/22: Marijke van Es

Fijne vakantie
De zomerperiode breekt weer aan.
Een reden temeer om weer inspiratie
op te doen voor een kunstzinnige start
in een, naar wij oprecht hopen, nieuw
Corona-vrij seizoen 2022/2023.
Het bestuur van de WKK wenst u allen een fijne, zonnige en verdiende
vakantie toe.
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Museum Voorlinden Wassenaar,
museumvoorlinden.nl
• t/m 15 mei, ‘Less and More’;
• t/m 8 mei, ‘Anouk Kruithof ;
• t/m 23 oktober, ‘Art is the Antidote’;
• t/m 10 mei, ‘Eén en Eén is Drie’;
• 26 mei t/m 25 sept, ‘Antony Gormley’
Nederlands Fotomuseum R’dam,
fotomuseumrotterdam.nl
• Eregalerij Nederlandse Fotografie
Museum De Lakenhal, Leiden,
lakenhal.nl
• t/m 12 juni, ‘Misleiden – Fakes uit
Kunst en Wetenschap’
Dordrechts Museum. Dordrecht,
dordrechtsmuseum.nl
• t/m 8 mei, ‘In het licht van Cuyp’
• 22 mei t/m 16 okt. ‘De Scheffer 2022’
• t/m 4 sep., ‘Wanderlust’
• t/m 3 okt. ‘Richard van den Dool’.
Boijmans Van Beuningen,
boijmans.nl
Museum Singer Laren,
singerlaren.nl
• t/m 8 mei, ‘Het gevoel van Singer’
• t/m 28 aug., ‘Sluijters en de modernen’
• t/m 28 aug., ‘Lussanet. Verf in het
Bloed’
Kunsthal Rotterdam,
kunsthal.nl
• t/m 29 mei 2022, ‘Studio Calder
Now’

