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Beste donateurs en andere belangstellenden, 
 
We kunnen wel zeggen dat het HK-seizoen 2021-2022 goed 
van start is gegaan.   
Eerst hadden we de exposite ‘KunstLokaal’ in het 
gerestaureerde raadhuis (nu ’t Raedthuys). Deze expositie 
werd zeer goed bezocht en er waren veel enthousiaste 
reacties. Zondag 19 september vond de donateursmiddag 
plaats. De lezing was erg interessant en het was fijn om 
elkaar weer te zien en te spreken. De organisatoren van deze 
twee activiteiten kunnen hier met veel voldoening op terug 
kijken. Daar later meer over in deze nieuwsbrief.  
Ook mooi om te vermelden dat we tien nieuwe donateurs 
hebben kunnen verwelkomen. Dat sterkt ons als bestuur.  
We zijn nog steeds aan het ‘zoeken’ hoe we jongeren t/m 18 
jaar voor onze activiteiten kunnen interesseren. Vandaar dat 
we jullie nogmaals willen attenderen op ons toegangsbeleid voor jongeren. Bij veel activiteiten worden voor deze 
groep geen toegangsgelden gevraagd. Wel moet er via onze site een gratis toegangsbewijs worden aangevraagd. 
Aan (groot-)ouders dus de oproep om dit kenbaar te maken. 
Ook het vermelden waard is dat de cursus ‘Inleiding in de Westerse Kunstgeschiedenis’ definitief doorgang kan 
vinden. Het minimale aantal deelnemers is behaald. Dus aan de deelnemers hier de vraag de data in uw agenda’s te 
blokkeren!  
 
Met vriendelijk groet, 
Lodewijk Borms, voorzitter Haastrechtse Kring 
 

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

Pianoconcert door Ruben Plazier 
Zondag 21 november 2021 
Plaats : Hervormde kerk te Haastrecht 
Aanvang: 14.00 uur 
Toegangsprijs: 20.00 euro (donateurs 15.00 euro) 

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 

 Toegangskaarten  reserveren via de webshop www.haastrechtsekring.nl  of 06-22134643 
Let op: Wij maken geen gebruik van een betaalprogramma. Nadat de bestelling is gedaan ontvangt u daarvan per 
e-mail een 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) 

Voorzitter Lodewijk Borms  
opent de expositie KunstLokaal 

http://www.haastrechtsekring.nl/
mailto:Voorzitter@haastrechtsekring.nl
mailto:Penningmeester@haastrechtsekring.nl
mailto:PR@haastrechtsekring.nl
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Zondagmiddagconcert op 21 november 

Na een, noodgedwongen, (te) lange periode 
van muzikale stilte is de Haastrechtse Kring 
verheugd u  opnieuw een concert te kunnen 
aanbieden op zondagmiddag 21 november. 
Dit concert zal, zoals gebruikelijk, 
plaatsvinden in de Hervormde kerk in 
Haastrecht.  
 
We zijn erin geslaagd voor dit concert de 
jonge talentvolle pianist Ruben Plazier te 
benaderen, die een recital zal verzorgen met 
werken van o.a.  Chopin, Schumann, Debussy 
en Beethoven. 
 

Ruben Plazier studeerde cum laude af aan het conservatorium Rotterdam (Codarts), en heeft dit jaar zijn Diplome 
Superieur d’execution behaald aan de gerenommeerde “Ecole Normale de Musique Alfred Corteau” in Parijs. 
Daarnaast trad Ruben reeds regelmatig op in de grote concertzalen in binnen- en buitenland. 
 

Wij zijn er trots op dit talent aan u te mogen presenteren. 
 
U kunt nu reeds uw kaarten reserveren via onze website 
www.Haastrechtsekring.nl   
 
Pianoconcert door Ruben Plazier 
Datum 21 november 2021 
Plaats : Hervormde kerk te Haastrecht 
Aanvang: 14.00 uur 
Toegangsprijs: 20.00 euro (donateurs 15.00 euro) 
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Terugblik expositie KunstLokaal 
Op uitnodiging van de Haastrechtse Kring heb ik als 

exposant deelgenomen aan ‘’KunstLokaal’’ in het 

weekend van 11 en 12 september. Er was een gedegen 

afstemming vooraf. De spelregels werden doorgenomen 

en de locatie waar elk der exposanten mocht uitstallen 

werd toegewezen. Ik bespeurde alom een grote 

tevredenheid over ieders plek. Dit had zeker ook te 

maken met hoe het raadhuis, zowel van binnen als van 

buiten, is opgeknapt.  

Wat een ervaring die twee expositiedagen……!!!!! Alle 

betrokkenen waren overdonderd door het enorme aantal 

mensen dat het raadhuis – hun eerste interesse – en daarmee ook onze expositie bezocht. Het bleef beide dagen 

een drukte van belang. Schorre kelen en pijnlijke voeten dus elke avond, maar ook een geweldige voldoening.  

De bezoekers werd gevraagd om op een formulier hun 

favoriete kunstenaar in te vullen. Met name kinderen 

vonden dit een geweldige opdracht en renden door het 

gebouw om vooral niets te missen. De prijs werd 

gewonnen door Emmy van Vliet met haar fotocollectie. 

Zij kreeg een passend kunstwerk aangebonden, 

vervaardigd door de bekende beeldhoudster Andrea 

Dogterom. 

Ook de historische vereniging was aanwezig. Deze 

presenteerde de geschiedenis van het raadhuis. Al met al 

kregen de bezoekers een goed beeld van de fantastisch 

vernieuwde locatie en haar mogelijkheden. 

 

Dank aan de Haastrechtse Kring voor het 

organiseren van deze twee dagen en ik hoop 

dat zij een dergelijke happening nog vaak 

zullen herhalen.  

Edy van den Dool 

 

Meer foto’s op onze website  

Samen met Historische Vereniging Haastrecht 

Edy van den Dool met haar werk 

 

Publieksprijs winnaar Emmy van Vliet met haar fotocollectie 

https://haastrechtsekring.nl/?page_id=153
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Interview Jeroen Buijs 
Deze keer willen wij u nader laten kennismaken met Jeroen 

Buijs. Jeroen is de beheerder van ’t Raedthuys in Haastrecht, 

waarin de Haastrechtse Kring een aantal activiteiten heeft 

gepland. 

De expositie tijdens de monumentendagen was een enorm 

succes met een kleine duizend bezoekers die niet alleen vol 

lof waren over al het moois wat er te zien was op artistiek 

gebied, maar die ook de restauratie van het oude raadhuis 

prachtig vonden en veel waardering hadden voor de service 

van Jeroen en zijn team.  

Jeroen is opgegroeid in Krimpen aan de IJssel en verhuisde op 19-jarige leeftijd naar Rotterdam om aan de 

hogeschool de opleiding ondernemerschap te volgen. Tijdens zijn opleiding had hij een bijbaantje in de horeca. Hij 

vond het restaurantbedrijf zo leuk dat hij na voltooiing van zijn hbo-opleiding op de Horeca academie in Den Haag de 

koksopleiding is gaan volgen. 

Na het behalen van zijn diploma is hij als kok gaan werken in de Harbour Club in Rotterdam. Na 2 jaar belde Hans van 

Bemmel, de opa van Jeroen, met de mededeling dat hij het oude raadhuis in Haastrecht had gekocht en of Jeroen 

mee wilde denken over de toekomstige bestemming van dit oude pand. 

Jeroen was meteen enthousiast over de renovatieplannen van Hans en zag voor zichzelf een toekomst, waarbij hij 

zijn beide opleidingen zou kunnen combineren. 

Inmiddels is de renovatie achter de rug en is de inrichting voltooid. Het resultaat is inderdaad schitterend. De 

Haastrechtse Kring zal dan ook regelmatig gebruik blijven maken van deze accommodatie. 

De eerstvolgende activiteit is de cursus westerse kunstgeschiedenis op 8 maandagmiddagen, die start op 4 oktober 

en plaatsvindt in de voormalige raadszaal. Verder is er een lezing over Berlage op 19 oktober en staan er nog meer 

evenementen op stapel, waarover wij u via onze nieuwsbrieven op de hoogte zullen houden. 

Naast het bezoek aan de cursus, lezingen, exposities e.d. van de Haastrechtse Kring kunt u bij Jeroen en zijn 

gastvrouw Marjon ook terecht voor trouwerijen, in 

de prachtige oude trouwzaal, recepties, partijen 

enz. Ook heeft hij al een schoolklas gehad voor een 

rondleiding.  

Tenslotte vertelden Marjon en hij dat zij plannen 

maken voor het oprichten van een sociëteit, waar 

60 plussers een kaartje kunnen leggen, gezellig 

kunnen kletsen en andere activiteiten kunnen 

ontplooien. 

’t Raedthuys een grote aanwinst voor Haastrecht 

Michel Einsbergen  

Jeroen Buijs, met zijn opa Hans van Bemmel 
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Rabo ClubSupport  
De Rabobank ondersteunt financieel allerlei organisaties. Leden van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen op 
een gewenste organisatie. Deze organisatie krijgt vervolgens naar rato van de stemmen een bedrag uitgekeerd. Om 
geld voor de Haastrechtse Kring binnen te halen, verzoeken wij u om uw stem uit te brengen op de Haastrechtse 
Kring Haastrecht.  
Dit jaar kunt u stemmen op 3 deelnemende clubs. Hiervoor kiest u de betreffende club en bevestigt u daarna uw 
stem. Met uw unieke stemcode kunt u stemmen op uw favoriete sportclub, theater of buurtvereniging. De stemcode 
is persoonlijk en kan éénmalig gebruikt worden. 
 

Projectgroep Kunstlokaal 
Namens de Projectgroep Kunstokaal (Andrea, Wil en Nelie) kijken we met veel plezier en een goed gevoel terug op 
een geweldig Monumentenweekend. De samenwerking met Jeroen Buijs en de Historische vereniging verliep 
optimaal. Ook aan de publieksprijs bewaren we goede herinneringen. Emmy van Vliet werd de winnaar met 184 
stemmen. Maar de andere 11 kunstenaars kregen allemaal meer dan 40 stemmen. Speciale vermelding voor Marc C 
Slootjes. Als het aan de bezoekende kinderen had gelegen had Marc C de publieksprijs gewonnen. Zijn kleurrijke 
schilderijen maakten veel indruk op de kids. Volgend jaar zeker weer. De projectgroep gaat aan de slag met nieuwe 
ideeën. Hoe of wat kunt u t.z.t lezen in onze nieuwsbrief. 
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Terugblik op de donateursmiddag  
De donateursmiddag op zondag 19 september werd 

dit jaar opgeluisterd door een lezing van  Wendy 

Fossen, kunsthistorica. Zij nam ons mee naar het 

Italië van schilderes Artemisia Gentileschi die leefde 

van 1593 – 1656. 

Wendy liet ons kennis maken met de schilderkunst 

uit de vroege barok, en ook op de positie van de 

vrouw in die tijd ging zij uitvoerig in. 

Artemisia werd op jonge leeftijd verkracht door haar 

leraar,de schilder Tassi. Haar vader spande een 

proces tegen hem aan. Artemisia werd tijdens dit 

proces aan een gynaecologisch onderzoek onderworpen en zelfs met duimschroeven gemarteld om te kijken of ze 

de waarheid sprak. Ze ontpopte zich als een strijdbare en krachtige vrouw, een ‘me too’ vrouw avant la lettre. 

Alhoewel Tassi veroordeeld werd verliet Artemisia Rome om zich in 

Florence te vestigen, waar ze als eerste vrouw toegelaten werd tot de 

Accademia dell'Arte del Disegno. Ook tijdens haar latere leven in 

Venetië, Napels en Londen kreeg ze veel opdrachten en was ze als 

kunstenares zeer succesvol. 

Naast portretten schilderde Artemisia veel Bijbelse taferelen vol 

dramatiek en vaak met zeer bloedige details, zoals Wendy ons o.a. liet 

zien in het schilderij van Judith die Holofernes onthoofdt. 

Van 26 september 2021 tot en met 23 januari 2022 organiseert 

Rijksmuseum Twenthe in Enschede een spectaculaire tentoonstelling 

rond het leven en werk van Artemisia Gentileschi, zie 

https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/ 

Lidia Donia 

                    Meer foto’s op onze website  

https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/
https://haastrechtsekring.nl/?page_id=153

