KUNSTEXPOSITIE IN DE HERVORMDE KERK VAN HAASTRECHT GROOT SUCCES!
De Haastrechtse Kring kan met voldoening terugkijken op een zeer geslaagde kunstexpositie. De
opening voor donateurs en genodigden op donderdagavond 10 september 2015 trok al veel
belangstellenden maar de dagen erop bleven de kijkers toestromen.
Wethouder Cultuur Lavinja Sleeuwenhoek sprak bij de opening mooie woorden over de kansen die
de schaalvergroting van de Gemeente Krimpenerwaard gaf, zoals te zien was in het kunstaanbod.
Zij complimenteerde de Haastrechtse Kring die al vanaf 1967 kunst en cultuur op de regionale
kaart zet.
Vervolgens belichtte Corie Grootendorst, bestuurslid van de Krimpener Kunstwaard, in haar rol
als adviseur aan het organiserend team, hoe moeilijk het was om een keuze te maken uit de 160
aangesloten kunstenaars. De organisatie wilde kunst selecteren die aansloot op het thema van
Monumentendag “kunst en ambacht”. Dan nog bleef het moeilijk om keuzes te maken. Uiteindelijk
werden het de zes kunstenaars omdat zij het hart wisten te raken met kunst die je bijblijft. En
als Polderdichteres besloot zij haar verhaal met een prachtig gedicht dat het precies weergaf.
De jonge musicus Yvo Staudt wist vervolgens met zijn reusachtige accordeon ieders hart te
beroeren. Zijn instrument vertelde een hartstochtelijk verhaal dat door de aanwezigen met
groot applaus werd ‘verstaan’.
Drie Haastrechtse kunstenaars exposeerden mee, waarvan Pepijn Hof en Josefien Versteeg
nauwelijks introductie behoefden. Wel kwamen zij met nieuw werk dat liet zien zich tot grotere
hoogten te hebben ontwikkeld.
Voor velen onbekend was de van jongsaf Haastrechtse Peter Verwey. Na jaren van omzwervingen
keerde hij terug op het eigen atelier. Daar maakt hij zijn olieverfschilderijen en in het bijzonder
de pentekeningen van verstilde lokale landschappen in een onbegrijpelijke verscheidenheid van
zwart en wit.
De glaskunst van Louky Scheltema uit Ouderkerk aan den IJssel bleek vanaf de opening
felbegeerde kunst. Van haar hand waren ook ragfijne weefsels te zien en hingen en stonden
lichtelementen van glas die met hun kleurverandering een sprookjesachtig effect gaven. De kerk
kreeg daarmee een feestelijk tintje en je ging bijna hopen dat het daar voor altijd zou blijven.

Freek Higler uit Krimpen aan den IJssel is veel meer dan een kundig vakman in houten objectenmet- een-verhaal. Hij weet hout tot leven te wekken. Zijn objecten zijn niet alleen heel mooi en
ingenieus gemaakt maar vertellen ook de diepere betekenis van het leven.
Monique van Wensveen uit Ammerstol werkt met zonlicht op negatieven en cyanidezouten op
koperplaten waardoor hemelse blauwdrukken ontstaan. Sommige van haar etsfiguren maakt ze los
van de etsplaat waardoor ze rechtopstaand verrassend tot leven komen.
Alle kunstwerken waren uniek in hun verscheidenheid en vormden een spraakmakende
tentoonstelling. Toch waren de werken mild geprijsd zodat een aantal bezoekers na afloop van de
tentoonstelling met een blijde lach en een kunstwerk onder de arm de kerk verlieten.
Hulde voor de Haastrechtse Kring: zij hebben Haastrecht weer en ook de rest van onze nieuwe
gemeente overtuigend op de kunstkaart gezet. Daarvoor bood een van de mooiste monumenten
onderdak: een ontmoetingsplaats die bijblijft. Zeker niet onvermeld mag blijven dat een grote
groep vrijwilligers hebben geholpen bij de opbouw en het afbreken van de tentoonstelling en als
gastvrouw/heer hebben gefungeerd tijdens de openstelling.

