
 

Pagina 1 van 4 
 

September 2021 editie 5

  

Beste donateurs en andere belangstellenden, 
 
Donateurs, u  willen we hierbij hartelijk bedanken voor uw trouwe ondersteuning van onze stichting, juist in deze 
lastige corona-tijd. We weten allemaal dat er de afgelopen periode geen activiteiten konden worden georganiseerd.  
 
We hebben met het sturen van diverse nieuwsbrieven toch geprobeerd contact te houden.  
Ook verder hebben we als bestuur niet stil gezeten. De reeds geplande activiteiten moesten geannuleerd of 
omgeboekt worden. Dat was voor u en ons jammer, maar voor de musici natuurlijk nog veel vervelender. We 
proberen nu om zoveel mogelijk van deze activiteiten in de komende periodes te plannen. 
 
Daarnaast hebben we, zoals u in onze ‘extra editie augustus’ van de nieuwbrief  hebt kunnen lezen, voor het najaar 
al weer diverse nieuwe activiteiten gepland. Ook voor het voorjaar van 2022 staan er al meerdere activiteiten in de 
steigers. We houden u hier via onze Nieuwsbrieven van op de hoogte. Tevens raden we u aan om onze website 
(www.haastrechtsekring.nl) in de gaten te houden, want daar worden  alle ontwikkelingen up-to-date gehouden. 
 
Met vriendelijk groet, 
Lodewijk Borms, voorzitter Haastrechtse Kring 
 

Donateursmiddag . . . . . .  ‘Krachtige vrouwen’ 
Er zijn nog kaarten beschikbaar 
 
Wendy Fossen, kunsthistorica,  geeft zondag 19 september om 14.00 uur een 
lezing over Artemisia Gentileschi , voor donateurs en belangstellenden in Het 
Witte Hof, Hoogstraat 152 te Haastrecht. 
 
Artemisia Gentileschi (1593-1656) is geboren met een groot talent en 
opgeleid door haar vader Orazio Gentileschi. Niets lijkt een succesvolle 
schilderscarrière in de weg te staan. Een verkrachting door een andere 
leermeester zorgt er echter voor dat  Artemisia   moet vechten voor haar 
onschuld en uiteindelijk naar Florence verhuist. Door haar grote talent en 
doortastendheid weet zij het te redden en worden haar schilderijen grif 
gekocht.   
 
Haar onderwerpen zijn veelal krachtige vrouwen uit de geschiedenis, 
geschilderd in Caravaggesque stijl*. Vandaag de dag is zij een van de meest 
bekende vrouwelijke schilders uit de Italiaanse barok en zijn haar schilderijen 
nog steeds actueel.  
 
Tijdens de lezing doorlopen we het leven en het oeuvre van Artemisia. Nooit eerder kreeg deze Italiaanse 
kunstenares een solotentoonstelling in Nederland. Het Rijksmuseum Twenthe heeft nu de primeur  met “Artemisea 
Vrouw & Macht” waarvoor het museum ongeveer twintig schilderijen van haar hand heeft weten te lenen van o.a.  
het Uffizi  Museum in Florence. 
 
* Michelangelo Merisi da Caravaggio ( 1571-1610) werd vooral bekend om de lichte en donkere contrasten in zijn 
werk en zijn weergave van alledaagse mensen als heiligen. 
 
Entree: donateurs € 5,00. Niet donateurs € 20,00 
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Interview Andrea Dogterom 

Op een van de mooiste plekjes van Stolwijk woont Andrea Dogterom met haar man 
Rick. Op een zomerse middag werd ik daar hartelijk ontvangen door Andrea en 
kreeg ik direct na binnenkomst al een rondleiding in haar prachtige atelier met…. 
noorderlicht !! 

Zij liet mij haar werkstukken zien: vrouwenfiguren van keramiek, maar ook van 
brons en houtsculpturen. Geweldig en indrukwekkend wat Andrea maakt.  Het is 
moeilijk te beschrijven hoe verfijnd zij met klei kan omgaan, dus kan ik beter naar 
haar website verwijzen zodat u de beelden zelf kunt bewonderen. Overigens zijn ze 
“in het echt” nog mooier.(www.andreadogterom.nl) 

De bijzondere plek waar zij woont is vlak naast de boerderij waar haar grootouders 
ooit woonden. In de boomgaard hebben Rick en zij in 1977 hun huis laten bouwen. 

Andrea’s ouders hadden een abonnement op Openbaar Kunstbezit, een tijdschrift over beeldende kunst en zij keken 
op tv naar Pierre Jansen met zijn programma Kunstgrepen. Haar interesse in kunst is toen dus al gewekt. 

Na de 3 jarige HBS in Gouda ging Andrea naar de Hazelhorstschool in Delft in de 
hoop daar te ontdekken waar haar toekomst zou liggen. Na het eerste jaar was zij 
eruit: ze wilde naar de kunstacademie in Rotterdam, tegenwoordig de Willem de 
Koning academie geheten. Haar ouders twijfelden aanvankelijk over haar keus, 
maar toen zij vertelde dat Pierre Jansen daar directeur was waren de twijfels weg.                                                                                      
Van 350 gegadigden konden er maar 60 geplaatst worden op de academie, Andrea 
was een van de gelukkigen. Zij koos voor beeldhouwen: stoer, sjouwen met zware 
stenen en de leuke sfeer sprak haar aan. In het eerste jaar kreeg zij overigens ook 
les in kalligrafie, portret tekenen en andere basisvakken. In 1972 deed zij 
eindexamen beeldhouwen.  

Later heeft Andrea op de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam een MO-opleiding 
gevolgd en kon met haar diploma’s lerares 
handvaardigheid worden op de mavo in 
Lekkerkerk.  

Daarnaast was ze uiteraard actief als kunstenares en gaf zij les op het 
kunstencentrum de Werkschuit. Na ook nog bestuurslid geweest te zijn van dit 
centrum en van de Kunstuitleen in Gouda kreeg zij een lintje voor haar 
inspanningen op het gebied van kunst en cultuur. 

Andrea heeft op tal van plaatsen geëxposeerd, o.a. in de bekende beeldentuin in 
Gees heeft zij zeer goed verkocht. 

Andrea en haar man hebben veel gezeild en zij bezoeken graag musea. Ook hebben 
zij een paar keer Andrea’s broer in Nieuw Zeeland bezocht. 

Andrea: “het leuke van mijn vak is dat je het tot je dood kan blijven doen, al 
worden de beelden wel wat kleiner i.v.m. het gewicht”. 

Andrea’s atelier 

 

Waterjuffer op expo in  
Haamstede op de 
kunstschouw 2019 

http://www.andreadogterom.nl/
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Andrea vormt samen met de bestuursleden Wil Houdijk en Nelie Gerritsen de projectgroep die zich bezig houdt met 
de expositie in ‘t Raedthuijs in september. 
Mede namens de projectgroep roept Andrea donateurs op om mee te doen aan de expositie tijdens het open 
monumentenweekend in september. 
De ambiance in het mooi gerenoveerde oude raadhuis is geweldig. Iedereen is van harte welkom om deze 
fantastische happening te komen bezoeken. 
 

De Haastrechtse Kring presenteert: 
Het programma voor 2021 ziet er als volgt uit: onder voorbehoud Covid-19 
 

Za 11 en zo 12 september 
EXPOSITIE Kunst Lokaal 2021 
Tijdens  Open Monumentendag  
In ’t Raedthuijs  Haastrecht 
Toegang gratis 

Zondag 19 september 2021  
Donateursmiddag  
Met lezing door Wendy Fossen  
Het Witte Hof Haastrecht 
Aanvang 14. 30 uur 
Toegang: 20 euro, donateurs 5,00 euro 

Dinsdag 19 oktober (en 26 oktober) 2021 
Architectuur Lezing Berlage + bezoek aan 
Kunstmuseum Den Haag  
Op dinsdag 19 oktober 14.00 uur in 
’t Raedthuijs in Haastrecht  

Cursus kunstgeschiedenis  
op maandagmiddag   
In ’t Raedthuijs in Haastrecht  
Data: 4, 11, 25 okt. en 1, 8, 15, 22, 29 nov. 
aanvang 14. 30 uur 
Kosten 140,00 euro, donateurs 130,00 euro 

Wordt verwacht! 
Zondag 21 november 2021 
Zondagmiddagconcert   
in Haastrecht 
Aanvang 14.00 uur 
toegang: 20 euro, donateurs 15,00 euro 

 Toegangskaarten  reserveren via de webshop 
www.haastrechtsekring.nl  of 06-22134643 
Let op: Wij maken geen gebruik van een betaal 
programma. Nadat de bestelling is gedaan ontvangt u 
daarvan een e-mail bericht, met het verzoek om het 
verschuldigde bedrag over te maken naar de 
penningmeester. Daarna is de reservering pas definitief. 

De Haastrechtse Kring ziet toe op de naleving van de RIVM maatregelen. 

 
Bestuur Haastrechtse Kring 
Voorzitter: Lodewijk Borms (Voorzitter@haastrechtsekring.nl / 06-50949260) 
Penningmeester: Wil Houdijk (Penningmeester@haastrechtsekring.nl / 06-22134643) 
Public Relations: Tony Hardenberg, (PR@haastrechtsekring.nl / 06-51083974)  
Lid: Michel van Eijnsbergen, (06-24747435)  
Lid: Ruud Ierschot, (06-24773711)  
Lid: Nelie Gerritsen (06-27197357) 
Projectmedewerkers: Dirk Bijl, Huug Barendrecht, Lia de Vries en Alice van Kluyve 
 

 
 

  

http://www.haastrechtsekring.nl/
mailto:Voorzitter@haastrechtsekring.nl
mailto:Penningmeester@haastrechtsekring.nl
mailto:PR@haastrechtsekring.nl
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Zondagmiddag concert 
Voor het komende najaar staat op 21 november een “zondagmiddagconcert” op het programma. Dit concert zal 

,met in achtneming van alle eventualiteiten rondom de coronamaatregelen, plaats vinden in de bovenzaal van het 

Raedthuys in de Hoogstraat. Op dit moment is nog niet bekend wie dit concert zal gaan verzorgen. Zodra bekend is 

wie de uitvoerenden zullen zijn en welk programma zal worden uitgevoerd zullen we u daar uiteraard zo snel 

mogelijk van op de hoogte stellen. Reserveer de datum vast in uw agenda. 

Inleiding in de westerse kunstgeschiedenis (nog enkele kaarten beschikbaar) 
De Haastrechtse Kring organiseert in de maanden oktober en november, in samenwerking met cultuurhistoricus 
drs.Hoo Man Chan, de cursus ” Inleiding in de westerse kunstgeschiedenis.”  

 In acht lessen brengt deze cursus de westerse kunstgeschiedenis tot leven. De meest veelzeggende artistieke 
werken, vanaf de Griekse en Romeinse oudheid , via de Hollandse Gouden Eeuw, tot aan de hedendaagse tijd zullen 
op aantrekkelijke wijze chronologisch worden gepresenteerd. 

De westerse wereld heeft prachtige, onsterfelijke kunstwerken voortgebracht die de ene keer tot onze verbeelding 
spreken, de andere keer ons ontroeren, of ons doen reflecteren op het leven en de wereld. Er valt zoveel te 
genieten,  maar ook te leren van- en te bespiegelen bij kunstwerken van Europese en Amerikaanse artiesten als 
Rembrandt, Monet, Caravaggio, Van Gogh, Rothko en ga zo maar door. 

Docent Hoo Man Chan laat u zowel de betekenis en de genialiteit als de artistieke kracht ervaren van de 
kunstwerken die in zijn presentatie zullen worden getoond en toegelicht. 

De volgende perioden stromingen en stijlen  zullen in deze 
cu rsus worden besproken, bekeken en genoten. 
Les 1)  Klassieke Oudheid: Griekse en Romeinse kunst. 
Les 2) Vroegchristelijke kunst, gotiek en romaanse kunst. 
Les 3) Renaissancistische grootmeesters. 
Les 4) Barok, rococo en Hollandse kunst. 
Les 5) Classicisme en romantiek. 
Les 6) Realisme en Impressionisme. 
Les 7) Rond 1900 en vroegmodernisme. 
Les 8) Moderne en hedendaagse kunst. 

Inleiding in de westerse kunstgeschiedenis: 

• 8 lessen van 2 uur; aanvangstijd 14.30 uur. 

• Prijs: 140,00 euro 

• Donateurs betalen 130,00 euro 

• Locatie: Het onlangs prachtig 
gerestaureerde oude “’t Raedthuijs van 
Haastrecht” in de Hoogstraat. 

• Docent: drs. Hoo Man Chan, 
cultuurhistoricus. 

• Data:  maandag 4, 11, 25 okt. en 1, 8, 15, 
22, 29 november 2021. 

 
Inschrijving.  

U kunt zich tot 30 augustus inschrijven op onze website via www.haastrechtsekring.nl.  
De cursus kan slechts doorgang vinden bij een minimum van 20 deelnemers. Mochten er onverhoopt onvoldoende 
deelnemers zijn om de cursus te laten doorgaan, dan zullen reeds betaalde  inschrijfgelden uiteraard direct worden 
teruggestort. Het zelfde geldt wanneer als gevolg van coronamaatregelen de cursus geen doorgang kan vinden. 
 
Inlichtingen: 0624773711-Ruud Ierschot 

http://www.haastrechtsekring.nl/

