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Een terugblik vooruit 
 
Beste leden, vrijwilligers, Vrienden van KZOD en andere belangstellenden,  
 
In deze laatste weken van het jaar blikken we terug op een gloedvol kunstseizoen, het 191ste van onze 
vereniging. Veel exposities in binnen- en buitenland vestigden de aandacht op het werk van onze leden. 
Even verderop een globaal overzicht daarvan. Ook kijken we vooruit naar wat er in 2014 te gebeuren staat, 
voor zover we dat nu kunnen voorzien. 
Bij deze bedanken wij alle mensen die KZOD een warm hart toedragen en vice versa. Dat geldt met met 
name voor onze vrijwilligers en Vrienden, zonder wie we het een stuk moeilijker zouden hebben. We hopen 
dat zij ons komend seizoen opnieuw blijven steunen.  
 

Bestaansrecht van KZOD [door Leo van Velzen] 

Waarom lid worden van KZOD? Ik denk dat er daarvoor vier belangrijk redenen kunnen zijn en dat zijn dan 
ook meteen de vier punten waarop KZOD als vereniging kan worden aangesproken: 
1. Uitdragen van je werk 
Mee kunnen doen aan exposities is de voornaamste reden waarom kunstenaars lid worden van een 
kunstenaarsvereniging. KZOD is de afgelopen jaren buitengewoon actief geweest in het zoeken naar 
expositiemogelijkheden. Dat resulteerde in vele exposities, niet alleen in De Waag maar ook in de 
Kloostergangen, het Provinciehuis in Haarlem, het Haags Historisch museum, het Stadsmuseum van 
Eskisehir etc. (zie expositieoverzicht verderop voor hoogtepunten en ga voor compleet overzicht naar 
www.KZOD.nl).  
2. Contact met andere kunstenaars 
Dit schept de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling. Onder meer via bijeenkomsten, (uitwisselings-
)exposities en allerlei overleggen, maar ook door atelierbijeenkomsten en kunstreizen. Dat laatste is het 
afgelopen jaar te weinig van de grond gekomen. We gaan daar in 2014 verder mee aan de slag.  
3. Bijdrage leveren aan culturele klimaat 
Door andere partijen zoals gemeente, bedrijven en instellingen te laten zien wat wij kunnen, leveren de 
leden van KZOD een bijdrage aan het culturele klimaat en beleid van de stad. 
4. In een traditie staan 
KZOD komt voort uit een oeroude traditie, waarbij het ‘ambachtelijk’ modeltekenen een grote plaats 
innam. Dat is nog steeds zo. Enkele malen per week wordt daarvoor de tekenzaal van De Waag gebruikt, 
maar dit zou intensiever kunnen. Hiermee, en met bovenstaande punten, zijn meteen een paar prioriteiten 
aangegeven voor het komend jaar.  
 

KZOD naar buiten 

– Middels onze fraaie door Arjan Bosch vernieuwde website, kan iedereen die dat wil met een paar 
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muisklikken kennis nemen van de activiteiten van KZOD, nu en in het verleden.  
– Nieuw is ons Facebook-account: www.facebook.com/kunst.zijonsdoel. Hiermee kunnen we onder meer 
nieuws over exposities sneller verspreiden. 
– Om belangstellenden die exposities bezoeken meer informatie te verschaffen over onze vereniging en de 
bijzondere plek waar we gevestigd zijn, werken we komend jaar aan een brochure met wat meer allure dan 
een paar aan elkaar geniete A-4tjes.  
– De aankondigingskaarten van de exposities zijn evenals voorgaande jaren stijlvol verzorgd door Rob van 
Bruggen en Steven Blad. 
– Ook dmv. uitwisselingsexposities treedt KZOD steeds meer naar buiten. We voeren een actief beleid op 
dat gebied en zijn steeds op zoek naar mogelijkheden voor groepsexposities elders in het land voor onze 
leden.  
 

Oproep vrijwilligers 

Ken je iemand in je omgeving die affiniteit heeft met kunst en die een paar uurtjes per maand over heeft, 
wijs hem of haar dan op de mogelijkheid om het nuttige met het aangename te verenigen door zich op te 
geven als surveillant bij KZOD. Belangstellenden kunnen zich melden bij Afke Spaargaren: 
waagexposities@kzod.nl. 
 
Modeltekenen  
Nog steeds doet een aantal leden met veel plezier mee aan het wekelijkse modeltekenen op de historische 
tekenzolder. Tijdens de expositie 'Tekenen naar model in De Waag' konden bezoekers de mooiste 
modeltekening kiezen. Als winnares kwam Barbara Schröder uit de bus. Heb je zin om ook eens mee te 
tekenen, kom dan naar De Waag en schaar je in de traditie van de velen die je de afgelopen 100+ jaar 
voorgingen. Kan het nog inspirerender?  
Woensdag: 20-22:15 uur. 
Vrijdag: 10-12:15 uur.  
Gratis voor leden. Gasttekenaars: 150 euro/seizoen (aanmelden via website).  
 

Nieuwe leden:  
Afgelopen jaar verwelkomde KZOD zes nieuwe leden: Caroline Doornenbal, Yvonne Kok, Mieke 
Mostermans, Han van der Mijn, Marja Verhage, Marjanne Termorshuizen. We hopen dat ze zich snel thuis 
voelen bij KZOD. De vereniging telt nu, inclusief 2 ereleden, 100 leden!  
 

Expositie overzicht september 2012 - september 2013 [door Jan Reijnders] 

Niet minder dan 23 tentoonstellingen (waarvan 13 groeps- en 10 solo-duo) met in totaal meer dan 100 
exposanten vonden gedurende het afgelopen seizoen plaats in De Waag en op andere locaties. Naast de 
solo of duo-exposities van leden trokken met name de groepsexposities de aandacht. In vogelvlucht de 
onbetwistbare Top Tien vanaf september 2012 tot en met aanvang september 2013: 
 

1. September – De Waag kleurde groen tijdens de Open Monumentendagen, een kleur die ons 
gebouw op het lijf geschreven is, gelet op de indrukwekkende groene schouw en de raamkozijnen 
met de sobere groene tegels. De Waag kreeg tijdens deze expositie met werken van 10 leden een 
compleet groene 'outfit'. Met daarnaast een extra activiteit op de tekenzaal tijdens beide 
Monumentendagen: jong en oud werd onder het motto 'zoek het mooiste groen' uitgenodigd 
'tegeltjes' met groene verf te beschilderen. Het resultaat vormde een groot indrukwekkend 
kunstwerk. De Gemeente Haarlem honoreerde deze originele opzet met een subsidie. 

2. Oktober –  Onder het motto 'naar Turkije' vond een volgende fase van het uitwisselingsproject 
'Terugkomst-Herkomst' met Turkse kunstenaars plaats. En wel met exposities van het werk van 
onder meer 8 KZOD-leden in het Stadsmuseum van Eskisehir en in het Regionale Cultuur Centrum in 

http://www.facebook.com/kunst.zijonsdoel
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Emirdag. Het werk van onze leden wekte alom verbazing en bewondering en veroorzaakte 
levendige discussies met bezoekers en Turkse kunstenaars. Dit alles leidde tot een versteviging van 
de onderlinge contacten. De naar Turkije gereisde KZOD-afvaardiging werd daar op grootse wijze 
ontvangen en rondgeleid.  

3. December – Zeven nieuwe leden toonden hun werk in de Waag. Werken die qua thema en 
uitwerking zeer gevarieerd waren. Geometrische vormen, speelse cartoons, geschilderde en 
gefotografeerde reisimpressies en verstilde figuren wisselden elkaar moeiteloos af.  

4. December/januari – “Al 191 jaar oud, maar als vereniging springlevend”, kopte Haarlems Dagblad 
naar aanleiding van de 2e Art Triangle-tentoonstelling in de Cultuurtempel (bovenverdieping Van 
Duivenboden) waar niet minder dan 43 leden aan deelnamen. De twee maanden durende expositie 
werd op diverse zondagmiddagen opgeluisterd door muzikale attracties en poëzievoordrachten.  

5. Januari – “Waag opent nieuwe jaar met Turkse kunstenaars”, vermeldden de kranten aanvang 
januari 2013. Maar niet alleen 6 Turkse kunstenaars, ook 6 KZOD-leden toonden tijdens deze 
expositie hun werk, veelal geïnspireerd door hun recente bezoek aan Centraal Anatolië. 
Inspiratiebronnen voor de Turkse kunstenaars bleken onder meer familiebanden, vrede en 
broederschap. De druk bezochte opening van deze speciale expositie die samenviel met de 
nieuwjaarsreceptie, werd verricht door Burgemeester Bernt Schneiders van de Gemeente Haarlem.  

6. Februari – Van een geheel andere orde was de tentoonstelling met tekeningen van de inmiddels 
overleden Joop Ockers uit Vogelenzang. Een prima initiatief van echtgenote (KZOD-Vriendin en 
vrijwilligster) Ina Ockers. Terugkerende elementen in de tekeningen van Joop Ockers vormen zijn 
onwereldse landschappen en alternatieve dierenrijken met vaak een surrealistische en soms 
absurdistische en humoristische inslag. 

7. Maart –  In de mooie Paleiszaal van het Raadhuis in Brussel-Schaerbeek waren de werken van niet 
minder dan 18 exposanten (KZOD leden en Turkse Emirdag-kunstenaars) te bewonderen. Deze 
tentoonstelling op uitnodiging van de Belgische deelgemeente van Brussel vormde zonder meer een 
(voorlopig?) waardige afsluiting van het uitwisselingsproject 'Terugkomst-Herkomst'. 

8. Juli/augustus – Het gekozen thema 'Zinderende Zomerstromen' – refererend aan de voorbij 
stromende Oude Rijn en het Spaarne – vormde voor 28 kunstenaars uit Alphen a/d Rijn en Haarlem 
een uitdaging. Het was een succesvolle uitwisseling, waarbij het werk van onze leden in de mooie 
galerie van STA-ART in Alphen a/d Rijn bijzonder goed tot zijn recht kwam. Hulde aan onze collega-
kunstenaarsvereniging voor de bijzondere opzet en sfeervolle opening. 

9. Augustus – In het kader van het Frans Hals Jaar (met onder meer de jubileumexpositie in het Frans 
Hals Museum) exposeerden 14 leden onder de titel 'Frans Hals Verbeeld' in De Waag met werk dat 
voornamelijk geïnspireerd was door drie befaamde schilderijen van Hals: Het Banquet, De Luitspeler 
en De Regentes. De deelnemers gaven hiermee een eigentijdse visie op het werk van Frans Hals. 
Qua publiciteit en bezoekersaantallen een succesvolle tentoonstelling.  

10.  Augustus/september –  KZOD stelt haar leden al bijna 200 jaar in de gelegenheid tot tekenen naar 
levend model. Een goede reden om deze traditie eens flink onder de aandacht te brengen. Een 
dertiental tekenaars, leden en gasttekenaars toonden werk dat het afgelopen seizoen is gemaakt. 
Dat gebeurde in de expositieruimte op de 1e verdieping en in de historische tekenzaal op de 2e 
verdieping (zie ook blz. 2). Een vervolg hierop zal in het najaar 2014 plaatsvinden.  
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    Het woordje kunst 
 

    Eerst dacht ik bij het woordje kunst alleen aan schilderijen, 
    die stilletjes gevangen zijn in lijsten aan de wand. 

    Ik vond dat zielig en ik wou een schilderij bevrij'en, 
    maar ach, ik mocht het zelfs niet eens beroeren met mijn hand. 

 
    Toen dacht ik bij het woordje kunst ook eens aan beeldhouwwerken, 

    die doodstil staan gevangen op een sokkel in de grond. 
    Ik heb een beeld gestreeld, maar of een steen een aai kan merken? 

    Ik weet niet eens of 't standbeeld zélf wel wist dat het bestond! 
 

    Nu denk ik bij het woordje kunst aan thuis en aan verhalen, 
    die opgeslagen liggen in een dichtgeslagen boek. 

    Ik kan er met mijn vinger en mijn ogen in verdwalen 
    en vind er soms een streling in als ik een streling zoek. 

 
    Ted van Lieshout 

 
WIJ WENSEN AL ONZE LEDEN, VRIENDEN EN VRIJWILLIGERS  

FIJNE FEESTDAGEN EEN GOED & GEZOND 2014! 
 

 

 
Organisatie KZOD 
 
Bestuur 
Voorzitter, externe contacten: Leo van Velzen 
Penningmeester: Ton Waarts 
Secretaris, communicatie: Jan Reijnders 
Waagbeheer: Tom van Kooten 
Exposities Waag & vrijwilligers: Afke Spaargaren 
Groeps- en externe exposities: Jacqueline van Rosmalen, Rob 
van Bruggen, Willemien Spook.  
 
En verder: 
Ballotagecommissie 
Tekenavonden: Barbara Schröder, Else Sarlet  
Website: Arjan Bosch 
Coördinator vrijwilligers: Joke Kokkelkoren 
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