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Het bestuur informeert………..  

Geschreven door: Annemiek Verbrugh 

 

Zondag 19 november is er veel te doen! 

Op deze zondagmiddag kunt u het werk dat u gemaakt heeft 

met als thema “Vergankelijkheid/Verval” laten bespreken door 

Marijke Bouthoorn-Verschoor, een bekende kunstenaar uit 

Den Haag. Bent u schilder, keramist of gewoon geïnteresseerd 

dan bent u van harte welkom. Uw partner alleen thuis? Neem 

hem/haar gerust mee. 

• Aanmelden meegebracht werk: vanaf 13.30 uur. 

• De bespreking begint om:  14.00 uur.  

In de pauze is er tijd om elkaar te spreken en van elkaars 

werk te leren en genieten met een hapje en een drankje. 

Toegang, koffie en thee zijn gratis, voor een drankje vragen 

we een kleine bijdrage. Op deze middag worden er prijzen 

toegekend voor de beste werken.  

U kunt tot en met deze zondagmiddag inschrijven voor de 

thematentoonstelling. Zie elders in deze nieuwsbrief.  

Atelierverkoop 

In de pauze van de werkbespreking op 19 november vindt in 

de bestuurskamer een verkoop van tweedehands 

schilderspullen plaats met onder meer een tracer, 

schildersezels, verf, kwasten en lijsten. Principe: op is op.  

Met de opbrengst doen wij extra dingen voor de vereniging.  

Vele handen maken licht werk, klusjes doen (herhaling) 

Amateurspalet is een vereniging. Dat wil zeggen een 

organisatie voor de leden en door de leden. Dat is ook de 

charme van onze organisatie. Omdat al het werk, ook het 

bestuurlijke en de schoonmaak, door vrijwilligers wordt 

gedaan kunnen de prijzen laag zijn. Dit veronderstelt wel dat 

leden zich op een of andere manier inzetten voor de 

vereniging. Meer leden zijn u al voorgegaan maar wij kunnen 

nog meer mensen gebruiken. Lees meer waarmee u op dit 

moment kunt helpen op de website onder 

Lidmaatschap/Vrijwilligers. 

Kerstborrel voor docenten en vrijwilligers 

Omdat de agenda’s vooral in deze periode snel volraken 

wijzen wij de docenten en vrijwilligers er op dat de kerstborrel 

dit jaar plaatsvindt op 16 december om 15.00 uur. 

Nieuwsbrief november 2017 

mailto:info@amateurspalet-rijswijk.nl
mailto:info@amateurspalet-rijswijk.nl
http://www.amateurspalet.nl/
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Open atelier 

Eenmaal per 14 dagen is er vrij schilderen op 

zaterdagmiddag. De data vindt u terug op onze website.  

Geeft u op bij Stef Valentijn want het atelier gaat alleen open 

bij voldoende deelnemers! 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ton van Wijk - voormalig lid Amateurspalet - nu in 

Museum Rijswijk  

Geschreven door: Peter Smets 

De conservator van Museum Rijswijk heeft een klein oeuvre 

ontdekt op nog geen 150 m verwijderd van zijn museum. Een 

mevrouw kwam hem vragen of het museum een 

tentoonstelling van het schilderwerk van haar overleden man 

wilde verzorgen. “Nee” is het standaardantwoord van 

conservator Kwakernaak, maar hij wilde het werk wel een 

keer bekijken. Tot zijn verrassing trof hij bij haar thuis een 

kleine bijna complete verzameling olieverfdoeken aan van een 

hoge kwaliteit.  

Schilder Ton van Wijk (1933-2016) heeft zijn meeste werken 

na zijn pensionering gemaakt. Hij wilde die niet tentoonstellen 

of verkopen. Daardoor bleef wat hij maakte alleen bekend bij 

zijn familie en kennissenkring. Ton van Wijk breidde zijn 

verzameling stap voor stap uit in zijn kleine Atelier Maurits 

aan de Stadhoudersstraat in Rijswijk. Hij begon in de jaren 

zeventig te schilderen bij onze vereniging Amateurspalet. 

Enkele van de schilderijen die hij toen maakte hangen nu in 

Museum Rijswijk. Na zijn pensionering werd hij toegelaten tot 

de Vrije Academie in Den Haag.  

Hij schilderde aanvankelijk postduiven op een zeer realistische 

wijze. Volgens zijn voormalige buurman was hij ook 

postduivenmelker. Zeker is dat niet. In dezelfde tijd begint hij 

planten en vooral bloemen te schilderen in briljante kleuren. 

Daarin toont hij zich een bedreven fijnschilder. De schilderijen 

die hij op hoge leeftijd maakte gaan in de richting van 

abstractie. Zo maakte hij een serie over ‘vergankelijkheid’, het 

thema van onze komende tentoonstelling. Iedereen heeft nog 

de gelegenheid tot en met 5 november om te gaan kijken.  

Ik hoorde meerdere kleinkinderen tijdens de opening zeggen: 

“Dat schilderij wordt van mij”. Nu is de collectie voor het eerst 

in de geschiedenis bij elkaar te zien en waarschijnlijk is dat 

voor het laatst, omdat naast de nazaten de kopers kunnen 

toeslaan. 

Museum Rijswijk, 12 okt. – 5 november 2017 

Meer informatie zie: Ton van Wijk - Schilderijen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inschrijving tentoonstelling ‘Vergankelijkheid/Verval’  

Geschreven door: Stef Valentijn  

De tentoonstelling in de Bibliotheek met als thema 

“Vergankelijkheid/Verval” wordt dit jaar gehouden van 

zaterdag 2 december tot en met zaterdag 30 december 2017. 

Een thema dat o.a. op gebied van de natuur, de mens,  

 

http://www.amateurspalet-rijswijk.nl/cursusaanbod/open-atelier/
http://www.museumrijswijk.nl/tentoonstelling.php?urlkey=ton-van-wijk-8
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gebouwen, etc. weer diverse mogelijkheden biedt om uit te 

beelden. Graag zien wij ook deze keer weer veel deelnemers. 

Tijdens de verenigingsmiddag zondag 19 november kunt u uw 

werk met dit thema ter bespreking presenteren.  

Inschrijven: Er zijn twee mogelijkheden om u tot uiterlijk  

19 november aan te melden voor de tentoonstelling: 

a. digitaal, via de website met het inschrijfformulier; 

b. met het inschrijfformulier, dat in de hal ligt, voor 

diegenen zonder computer of tablet. Inleveren in het witte 

kastje in de hal of per post. 

Digitaal aanmelden heeft onze voorkeur. Het bespaart ons 

veel werk! 

Lees vooraf goed de voorwaarden voor deelname. 

• Hang- en stageld voor leden bedraagt € 7,00 per 

individueel werkstuk en per persoon voor een groepswerk. 

• Voor een aantrekkelijke uitstraling van de expositie 

worden geweigerd: schilderijen/lijsten van materiaal met 

onvoldoende kwaliteit (te licht in gewicht of krom), of die 

geen geschikte ophangmogelijkheid hebben. 

• Jeugdleden worden automatisch ingeschreven en de 

tentoonstellingscommissie zorgt voor vervoer van de 

werken. 

Inleveren werk: Volwassenen kunnen hun werk inleveren bij 

de Bibliotheek aan de Vliet, Generaal Eisenhowerplein 101 in 

Rijswijk, op donderdag 30 november tussen 13.00 en 14.30 

uur. 

De feestelijke opening is op: zaterdag 2 december om 14.00 

uur. 

U kunt uw werk weer ophalen op: dinsdag 2 januari 2017 van 

11.00 tot 12.30 uur 

 

 

 

 

Laat uw kunstwerk zien bij de ‘Open Wand’ 

tentoonstelling 

Geschreven door: Emile Köhler  

Van 11 t/m 30 november stellen de bibliotheek en de 

Kunstuitleen hun ‘Wand’ beschikbaar voor alle 

amateurkunstenaars uit Rijswijk.  

 

U kunt uw kunstwerk tot en met dinsdag 7 november 

inleveren. Meld van tevoren uw kunstwerk aan door een e-

mail te sturen naar Jacqueline van Munster. 

Vertel in maximaal 40 woorden iets over uw kunstwerk.  

Opening van de tentoonstelling is op zaterdagmiddag 18 

november om 15.00 uur door wethouder Marloes Borsboom. 

Zie voor meer informatie: 

www.bibliotheekaandevliet.nl/openwand 

http://www.amateurspalet-rijswijk.nl/agenda/tentoonstelling-in-de-bibliotheek-aan-de-vliet-rijswijk-2017/
http://www.amateurspalet-rijswijk.nl/agenda/tentoonstelling-in-de-bibliotheek-aan-de-vliet-rijswijk-2017/
https://www.bibliotheekaandevliet.nl/actueel/open-wand-tentoonstelling-2017.html
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Kunstkrabbels 

Verzameld door: Emile Köhler  

The Beatles t/m 21 januari 2018 in Museum Rijswijk  

De Britse fotograaf Robert Whitaker (1939-2011) kreeg grote 

bekendheid als fotograaf van de popcultuur in de jaren zestig 

van de vorige eeuw in Londen. Whitaker heeft enkele 

duizenden foto’s van The Beatles gemaakt. Op de 

tentoonstelling zijn uitsluitend vintage afdrukken te zien en 

tonen The Beatles op het hoogtepunt van hun roem. Deze 

foto’s zijn niet eerder in Nederland te zien geweest. 

Zie voor meer informatie: www.museumrijswijk.nl 

Galerie Arti-Shock – Water 

Een dubbelexpositie van twee kunstenaars, Winnifred Bastian 

& Nadjezjda van Ittersum, die het thema WATER ieder op 

geheel eigen wijze belichten; te bewonderen t/m 26 oktober 

2017.  

Winnifred Bastian is al jaren lid van de Ned. Ver. van 

Zeeschilders en vervaardigt met veel plezier alles wat met 

water te maken heeft. Momenteel maakt zij een serie van 

kerken die in het water staan. Dit idee is geboren door de 

stijgende zeespiegel en het dalende geloof.  

Nadjezjda van Ittersum is een veelzijdige kunstenares, die 

zich bij verschillende disciplines thuis voelt: zij schildert, 

maakt grafiek, assemblages en installaties. Van chamotte klei 

creëert ze haar pronte Tsarina’s. Zij dragen wulpse 

zomerjurken met frivole schouderbanden, dit om het statische 

karakter van keramiek op te heffen. De Tsarina’s kijken de 

bezoeker uitdagend aan van onder hun ludieke hoofdtooien, 

waarin vaak horens en bloemen zijn verwerkt. De beelden zijn 

geglazuurd in mooie pasteltinten met een ‘finishing touch’ van 

goud & zilver luster. 

Zie voor meer informatie: www.galerie-arti-shock.nl 

Art Deco – Paris, Gemeentemuseum Den Haag 

De tentoonstelling 'Art Deco - Paris' werpt nieuw licht op het 

ontstaan van de art deco. De naam van deze kunststroming is 

afgeleid van de Exposition Internationale des Arts Décoratifs 

et Industriels Modernes die in 1925 te Parijs werd gehouden.  

Dit najaar brengt het Gemeentemuseum werk van de 

befaamde couturier Paul Poiret samen met dat van 

kunstenaars uit zijn omgeving onder anderen Kees van 

Dongen, Modigliani, Brancusi, Picasso, Robert Delaunay.  

 

De expositie toont beeldende kunst, toegepaste kunst, mode, 

fotografie en film. Art Deco - Paris is een interdisciplinaire 

presentatie, waarin beeldende kunst, mode, toegepaste kunst, 

fotografie, muziek en film samenkomen. De decadentie en 

luxe van de zo tot de verbeelding sprekende periode van de 

art deco komt op die manier tot leven. Bezoekers stappen in 

de wereld van de roaring twenties. Te zien t/m 4 maart 2018. 

Zie voor meer informatie: www.gemeentemuseum.nl 

Mondriaan en De Stijl bij Kunstuitleen 

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de kunstbeweging ‘De 

Stijl’ in Leiden werd opgericht. Nederland viert dit met het 

feestjaar ‘Mondriaan tot Dutch Design, 100 jaar De Stijl’.  

Ook de Kunstuitleen in Rijswijk pakt in november uit met  

 

http://www.museumrijswijk.nl/
http://www.galerie-arti-shock.nl/
http://www.gemeentemuseum.nl/
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allerlei creatieve activiteiten rond het thema ‘Mondriaan en De 

Stijl’.  

Veel van de activiteiten worden gehouden op de Open Dag 

van de Kunstuitleen, zaterdag 18 november. 

Kaartverkoop en aanmelden: via de website of aan de balie in 

de bibliotheek. 

Zie voor meer informatie: 

www.bibliotheekaandevliet.nl/kunstuitleen 

 

 

 

 

 
 

https://www.bibliotheekaandevliet.nl/indebibliotheek/kunstuitleen.html

