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Een begrip in het Haarlemse 
verenigingsleven

KZOD Lustrum
De Haarlemse kunstvereniging Kunst 
Zij Ons Doel bestaat dit jaar twee eeu-
wen en viert dat in 2021 tot aan de zo-
mer van 2022 met maar liefst dertien 
tentoonstellingen en andere activiteiten 
op verschillende locaties in de stad. De 
vereniging heeft een expositieruimte en 
een tekenzaal in De Waag aan het Spaar-
ne in Haarlem.

Tekst Hans Kuiper
Foto’s Wim Ruigrok

De afgelopen weken heb ik de ronde gedaan langs de 
vele locaties die werk van de leden tonen, zoals de vaste 
tentoonstellingslocatie De Kloostergangen, gelegen 
bij het Haarlemse stadhuis aan de Grote Markt, het 
verenigingsgebouw De Waag, ABC Architectuurcen-
trum Haarlem en Museum Haarlem. Ik heb ook 
deelgenomen aan de wekelijkse modeltekenavond in 
een bovenzaal van De Waag, het eeuwenoude gebouw 
waar KZOD al sinds 1841 vertoeft. Daar maakte ik een 
aantal tekeningen op de banken waar vele generaties 
kunstenaars me voorgingen.

Enige tijd daarna ontvangt beeldhouwster en voorzitter 
Ellen Wolff mij in haar atelier aan huis in Heemstede, 
nadat zij eerder op bezoek is geweest bij Arti et Ami-
citiae. Ellen Wolff is de zevenentwintigste voorzitter 
van KZOD. Haar atelier staat vol met sculpturen, met 
name koppen, van klei, was en brons van veelal be-
kende personen uit het (recente) verleden, zoals Hella 
Haasse, Harry Mulisch, Reinbert de Leeuw, maar ook 
Catharina ‘de tweede’, Manet en Willem Alexander 
(met baard!).

Illustere leden
Ellen vertelt met passie over de vereniging. Er zijn 
wekelijks meerdere tekenbijeenkomsten en eens per 
maand op de dinsdag een vaste borrel in café De Uiver 
bij de Sint-Bavokerk, er worden excursies en uitwisselin-
gen georganiseerd naar de Documenta in Kassel, naar 
Bad Pyrmont, Gent en Osnabrück, de zusterstad van 
Haarlem. Niet alleen schilders en beeldhouwers kunnen 
lid worden, maar ook videokunstenaars, fotografen, 
schrijvers en componisten. Ieder aspirant-lid moet door 
een ballotage en ‘hangt’, net als bij Arti, een periode 
‘voor’. De vereniging heeft momenteel 104 leden, veelal 
uit de regio Kennemerland, ‘vrienden’, enkele commis-
sies en een bestuur.
Voor wie KZOD niet kent: het is een begrip in het 
verenigingsleven van Haarlem en de vereniging heeft 
ook een gemeenschappelijke geschiedenis met Arti et 
Amicitiae. Zo waren illustere Artileden als Breitner, 

Ellen Wolff geportretteerd door Joke Kokkelkoren.

Mauve, Kruyder, Ritsema en (Kees) 
Verwey ook (een periode) lid van 
KZOD, vaak waren zij tegelijkertijd 
actief in beide verenigingen.
Een van de interessante tentoonstel-
lingen om te bezoeken is ‘200 jaar 
KZOD’ in het Museum Haarlem, 
die nog loopt tot 29 maart 2022, 
omdat er werk wordt vertoond van 
de genoemde leden uit het verleden, 
zoals Kees Verwey, Ben Kamp, 
Herman Kruyder, Coby Ritsema 
en Henri Boot, in combinatie met 
werk van huidige leden als Anna 
Fokkema, Miep den Haan, Ellen 
Wolff zelf en anderen.
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Volop activiteiten
Naast de vele tentoonstellingen is 
er ook een boek gepresenteerd met 
bijdragen van alle leden, die in 
tekst en beeld antwoord geven op 
de vraag naar de invloed van de 
corona-epidemie op hun werk. Een 
mooi nieuw naslagwerk dat past in 
de rij publicaties die de vereniging 
eerder uitbracht. Dit boek is te be-
stellen via de website. Er staat ook 
een aantal lezingen gepland.
Plannen voor de toekomst zijn ‘ver-
jonging’, een eigen sociëteit en de 
introductie van kunstlievende leden 
om ook financieel nog wat meer 
armslag te verkrijgen. Daarnaast 
wil de voorzitster graag de banden 
met Arti et Amicitiae (wederom) 

aanhalen, mogelijk in de vorm van 
uitwisselingstentoonstellingen en 
wederzijds bezoek.
Het is echt een aanrader om Haar-
lem via de KZOD tentoonstellingen 
op een andere wijze te leren kennen. 
Op 26 november opent ‘Portret-
ten’ in De Kloostergangen met 37 
deelnemers. Deze tentoonstelling is 
alleen door de week en overdag te 
bezoeken, de ingang bevindt zich 
bij het gemeentehuis net naast de 
Grote Markt.

KZOD tweehonderd jaar: meer 
informatie via KZOD.nl 
Het gehele interview van Hans Kui-
per met Ellen Wolff is te beluisteren 
via RadioNeverno.blogspot.com


