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Tijden veranderen. Want mensen veranderen. En omdat mensen veranderen, moet ook de 

manier waarop we elkaar informeren veranderen. Dat gaat met onze nieuwsbrief Beknopt ook 

gebeuren. Natuurlijk blijven we u op de hoogte houden van alles wat er in en om Museum De 

Koperen Knop gebeurt. Dat gaan we vanaf nu doen in een minder strak stramien dan u ge-

wend bent. Wat en wanneer is mede afhankelijk van wat we u te vertellen hebben.  

Het begint al met het feit dat in januari 2023 geen Beknopt is verschenen. De oorzaak daarvan 

is echter: geen tijd en geen menskracht. Of misschien: geen menskracht dus geen tijd. En dan 

de inhoud. Dit nummer staat in het teken van de huidige expositie ‘Het is Lente’. Veel lees- en 

kijkplezier. En… misschien leuk als u anderen in uw omgeving deze Beknopt doorstuurt.  

   

HET IS LENTE                         

 

DE EXPOSITIE  

Regelmatig krijgen amateur-

kunstenaars uit de brede 

regio de gelegenheid te ex-

poseren in De Koperen 

Knop. Een groot aantal en-

thousiaste deelnemers heeft 

zich ook nu weer aangemeld 

en hun op de lente geïnspi-

reerde werk is in de exposi-

tieruimte te zien. U treft er 

een grote diversiteit aan van 

kunstwerken in de meest 

uiteenlopende uitvoeringen 

en kleuren. Dit alles is aan-

gevuld met enkele bijzonde-

re museale objecten.   

 

SAMENSTELLING  

Een oproep van het museum 

leverde een verrassend aan-

tal reacties op, die door de 

voorbereidingsgroep van de 

expositie zijn beoordeeld. Dit 

heeft bij elkaar zo’n 80 ama-

teurkunstwerken opgeleverd, 

die in de expositie zijn opge-

nomen. Voorafgaand aan de 

opening heeft een deskundi-

ge jury de werken gejureerd.   
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Hierbij is aan drie werken een prijs toegekend, die tijdens de opening zijn uitgereikt. Tijdens de 

expositie krijgen de bezoekers de gelegenheid te stemmen voor een publieksprijs. Deze prijs 

wordt aan het einde van de expositie uitgereikt.    
   

EXTRA ACTIVITEITEN 

Aan deze expositie is een aantal extra activiteiten verbonden:  

 Workshop Lentecanvasdoek voor de kids op woensdagmiddag 1 maart 2023 ad € 7,50 per 

kind (Vooraf aanmelden). 

 Workshop Lentestuk maken voor volwassenen op woensdagavond 15 maart 2023 € 27,50 

per deelnemer (vooraf aanmelden).  

 U kunt meedoen aan de publieksprijs en de naar uw mening beste inzending waarderen.  

 Speciale kids-speurtocht door de expositie.  

 Kleuterspeurtocht met foto’s door de expositie.  

 Bezoekarrangement om als groepje de exposite te bezoeken en voorafgaand aansluitend te 

genieten van een heerlijk kopje koffie of glas thee met wat lekkers (vooraf reserveren).    

Deze extra activiteiten zijn mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Maatschappelijke Agenda 

van Hardinxveld-Giessendam (MAG). 
 

 
 

Liesbeth Leenman (derde prijs) 

 
 

     Teuny Bakker  

 

 

HET ‘VERHAAL’ VAN DE OPENING     
 

De expositie is geopend door de leden van de jury, waarbij Ilona Visser een ‘wandeling’ maakte door de hele expositie. 
Graag laten we u meegenieten met deze boeiende wandeling, eigenlijk meer een slentering langs de werken. 
  

Stel je voor, het is 20 maart 2023. 
 

Het is Lente! 
De sneeuwklokjes en winterakonieten zijn uitgebloeid, de krokussen zijn op hun retour. 
Je hebt al alsmaar gekeken naar de knopzetting van de forsythia, die gaat ontluiken, warmgeel tegen kale okergroene 
takken. 
De treurwilg die blad zet, ook zoiets prachtigs. 
De zon komt hoger aan het heelal op ons halfrond. De ervaring van licht verandert. 
Hopelijk geen nachtvorst, voor de bloesem. 
Kievieten vullen de lucht, hun tonen verspreidend. 
 

Nu is het nog wat onbestemd, geen echte winter, de herfst voorbij, maar straks wordt het lente. 
En hierbinnen, is het Lente! 
 

Deze challenge bleek een uitdagende opdracht, te zien aan de inzendingen. 
Er is een gevarieerd aantal uitingen in materiaal en onderwerp. 
 

Al het werk heeft eigen kracht. 
Kracht vanuit materiaal en verbeelding. 
  

Voor u een ‘bloem’lezing uit de tentoonstelling: 
 

De geboorte van de lente, met Klimt-achtige opvatting van detaillering van portret naar overgang van betekenishouden-
de elementen in vulling van de restruimte met materiaal en dessin. 
Een kleine introductie.. 
En dan is het eindelijk lente.  
Vanuit dit thema ontstaat ruimte voor nieuwe groei in een variatie aan materialisatie. 
Alle karakters van gevleugelde aardbewoners, vertaald in keramiek, kwetteren er op los. 
Pasen is in aantocht, voor velen de eerst opdofperiode, paasbest, na de winter. 
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Lammetjes, bijna fijngeschilderd, dartelend in een impressionistische zachte lentezon. 
Of lammetjes fijngeschilderd in een sferisch perspectief. 
Of lammetjes in een helder modern palet, in de volle middagzon, niet zeker of ze voor of achter het hek zijn beland. 
 

Overdadig de prunussen als rose wolk in contrast met getekende geometrisch belijnde, maar in de situatie bijna beziel-
de vogelfiguren. 
Oersterk, laagstamfruitbomen, impressionistisch gebeend in het land voor dragen van weelde. 
En dromerig verwaterd lentelicht verspreidt in olie als impressie van licht lucht en ruimte. 
Daydreaming bij een verzameling geplukt bloemschoon in contrast tussen sober grijs en uitbundige kleur, met zorgvul-
dig gekozen florale karakters. 
 

Dapper de ruimte in, met ferme pas, licht pakkend en schaduwmakend dynamisch. Een knap staaltje vouwwerk. 
 

Een weerslag van Pasen krachtig verbeeld besef van ‘de Passion’. 
 

Voorjaarslicht op herbouwd oorlogsvertoon met een donkere oever waarin te schuilen en een lichte oever waaruit te 
leven. 
 

Zoals gezegd, wit en geel, de eerste voorjaarskleuren, luchtig en geworteld met oog voor detail in textiliteit. 
Ontwapenend wollig wit in contrast met duisternis. 
 

Cilinder, getooid met een voorbode van te huisvesten bloempracht met een verscholen fluitertje op de rand. 
 

Veren- en donspracht van zwanen, meesterlijk gevangen in pastel. 
Kleur en pracht van futen, alweer meesterlijk geanalyseerd, vanuit een waarneming van een kijker in een rond kader 
gevat. 
Of een stel grutto’s met kuiken in een bedachte habitat in beeld gebracht als een Jaques P. Thijsse waardige poetische 
ondersteuning van een verhaal over de wondere wereld der natuur. 
 

Een fotografisch detaillistisch taxonomisch correct Narcissus specimen in waterverf. Wat een beheersing en oog voor 
detail. 
Klaprozen. 
Eénmaal in gesedimenteerd pigment, altijd spannend hoe de lijn perfect opdroogt. 
Andermaal in een spannende diagonaal in pastel, getuigend van materiaalbeheersing, met een contrast tussen kleur en 
geen kleur, een perspectief vanuit de lente naar de te verwachten broze zomerse pracht. 
 

Tulpen, toont een coloristisch genot en een gedreven variatie in benadering en gelaagdheid van materiaalbehandeling. 
Tulpen, geschuind door een van linkswaaiende lentebries, groeien gretig het beeld uit, een mysterieuze leegte achterla-
tend in het schootsveld. 
Lokjfd  
En een paar vreemde eenden in de bijt in het narcissenveld, opbebouwd met gouache, een spelmet communicerende 
bloemgelaten. 
 

Eerst is er pigment en arabische gom en water, en dan zijn er ..Nieuwsgierig ogende vossenjongen overvleugeld door 
een seizoenstrekker, de lepelaar. Wat een wonder van materiaal en een speelse blik. 
 

Een kleurrijk speels lentekiekje, met een pijltje, pielke, pulleke, of gewoon een kuiken. 
 

En ja, dat blauw van de annemoon, onweerstaanbaar, als Yvan ves Klein. Een brede blauwe pracht op een ijle steel, 
blad, gekroond, dragend. Vasthouden, onthouden. Tot volgend jaar. Maar op deze manier blijvend aanwezig blauw. 
 

Een bloempracht spannend in evenwicht van kleur. In definitie niet perse lente, maar al dan niet spiegelend en in toets 
gevarieerd. Interessant verdeeld in echo van toets en kleur. 
 

En dan ontmoeten we  
Uit een duister nat sneeuwgeborchte ontsproten onhoudbare krokussen. Full bloom. 
 

De komst van de lente is een interessante puzzel van dessins, ritme, contrast, materiaalgebruik, aangekondigd door 
een merelachtig silhouet, wachtend op ontluikend groen. 
 

Droom van lente vanuit donkere tijden als een cerebrale ervaring met zichtbaar, intern voelbaar… lichtpuntjes. 
 

Poëtisch keramiek, in warm omber plat en opgerold tot staand object, van liggend naar staand, lentegroei. 
 

Een drieluik van beestjes, voorjaarsdessins in heldere tinten en sprankelende contrasten. 
 

Een betoverende boekrol nieuwe lente boodschappen in textiel op een koperen standaard. 
Of omhelst door de lente, in een gelaagd halssieraad. 
Of verborgen, haakwerk op keramiek met een ontluikend nieuwe groenzetting. 
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Een gipsafgietsel van voorjaarsbloemen als fossiele getuigen van wat ooit was, roepen op tot zuinig zijn met onze 
leefomgeving. 
 

En madeliefjes, zomerkinderen, die mensen doen verbinden en lauwerkransen doen maken voor geliefden, hoe mooi in 
textiel gevat. 
 

En een technisch knap staaltje vrije kant… in kleur wat zwaar op de hand, het kant, maar oplossend in verzachtend 
rose. 
 

Beeldend werk kan dichtend en poëtisch zijn en poëzie kan vervoeren tot verwachting van een volgend dichtend woord 
met een statement, dat vermaant tot positioneren. 
 

Een tulp kun je zonder woord fotograferen of transformeren tot een statement. 
 

Een hoogstand van textiele werkvormen kan een gewaad decoreren met doorzicht en inzicht in rust en welbevinden. 
 

Een verrassende variatie aan associaties en materiaal kan een speelse ervaring van rokjesdag verbeelden. 
 

Narcissen kunnen uitdagen tot een ontwerp voor een gebrandschilderd glas-in-loodraam. Een puzzel naar abstractie. 
 

Wanneer de wereld ontwaakt ontstaat een droomwereld aan geabstraheerde kunstbloemen en objecten die refereren 
aan vergankelijkheid en nieuw leven. 
 

En Vermeer is terug te zien in de tronie, zoals de studie wordt genoemd van het meisje met de parel, maar nu in aqua-
rel, een meisje naar ik vermoed, Camilla? 
 

   
 

Object en kunst…                          De eerste prijs: een ei.                        Een van de twee kids met aanmoedigingsprijs. 
 
Zwaluwen, in textiel, zijn genoeg en bijzonder…. Geen behoefte aan extra ruimte, ruimte genoeg van zichzelf. 
 

Geo vaas, spiritueel lila, overpeinzend, paaswaardig. 
 

Een overweldigende bloesemtak, inkomend van links. Groot en sober van kleur of uitbundig en helder, nog steeds van 
links. Vaarwelzeggend tegen de winter. 
 

Een fruitbloesemlandschap met waanzinnige diepte en een droom van koeien in de weide. Maar ook een spetterende 
fruitboomgaard met een stevige veste van waaruit gewerkt wordt. 
Een diagonaalvullende vlinder, of een vlinder die het kader uitbarst, op zoek naar fladderruimte. 
 

Het pointillistisch werk met tulpenvelden koeien en grootpannendakdeel getuigt van consequentie en beheersing van 
vorm op zoek naar dieptewerking. 
 

En dan bent u natuurlijk benieuwd: 
 

Naar de prijswinnaars. 
Het museum wil beginnen met twee aanmoedegingsprijzen 
Met grote precisie in handvoering en compositie zijn twee tekeningen van talent onder de 18 te zien. 
De een in kleur, de ander in grafiet. 
Beiden getuigen van oog voor detail en tonen een durf in handvoering. 
Geen twijfel, trekken die lijn, vullen dat vlak. 
Noa Gruteke Moreno maakte het kleurpotloodwerk ‘Paaskonijn’, geïnspireerd op werk van Frida Kahlo. 
Lucas van Tuijl tekende de ‘Soezende poes in de lentezon met ferme lijnvoering. 
 

Uit de selectieprocedure volgde een speciale vermelding voor de zwart/wit foto ‘Tulp’ van Arie jan van Termeij. 
Hoe gedurfd, een vooral zwart en een beetje wit foto van, hoe voorspelbaar, een tulp? Natuurlijk een tulp, lente, wat 
anders? 
Maar dan gaat het erom… hoe anders. 
De presentatie laat ietwat te wensen over. De foto bobbelt in de lijst, wat de ervaring van het beeld bemoeilijkt. 
Maar als je goed kijkt, 
Zie je scherp afgeronde bloembladranden. 
Sterk en krachtig, verscheiden, beschermend tegen buitenaf en open tegelijk. 
Naar onder: doorschijnend licht, tot op de bloembodem. 
Compositie statisch en spannend daardoor. 
In uit op naar rechts, naar onder… 
En dan de onscherpte van de steel 
En hoe de steel in beeld staat… 
En dan weer op naar de sterke bloemrand. 
En naar onder naar de bloembodem. 
Een statisch en boeiend beeld tegelijk. 
 

De 3e prijs werd vergeven aan het werk: ‘Wollig wit’ van Liesbeth Leenman. 
Meer viltwerk, wol, gevormd, verschillend gebruikt: gevilt of getuft of anderszins gefixeerd in kleur is in deze tentoonstel-
ling te zien. 
In dit werk is wol gebruikt dichtbij het ruwe, oorspronkelijke geschoren materiaal. De kleurstelling varieert van ruw zwart 
naar wit, maar stiekem: roze. 
Van ruw, donker, naar wisseling van witte en zwarte wol. 
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Van ongedefinieerd, maar in verdichting boeiend aangebracht in losse en vastere hechting zwarte wol. Elk plukje doet 
ertoe. Los of meer gehecht. 
Van abstract zwart naar gevarieerd contrast dat uitmondt in een schilderkunstig effect van licht en donker, waardoor 
vorm ontstaat. 
Je leest terug van links naar rechts, van abstract naar vormervaring en dan… vanuit die ongedefinieerdheid duikt een 
verbeelding op van een ondeugend kopje. 
Een onmiskenbaar lentekind, een lammetje, dat het snoetje het werk uitwerkt, om straks met onhandige pootbewegin-
gen dartelend op zoek te gaan naar een groen grasje, wetend dat die gemêleerde vlek een volwolwassen ooi is, een 
moeder, een veilige haven, waar onvermoeibaar en gedienstig melk kan worden gedronken, waar altijd een oplettend 
oor is en een beschermende vacht tegen koude lentenachten. 
Liesbeth vermelde, dat ze het werk weliswaar getekend had en de compositie had bepaald, maar dat de uitvoering in 
samenwerking met haar zus en haar nichtje tot stand is gekomen. 
Een vruchtbare samenwerking, waarin 3 paar handen een mooie eenheid hebben gemaakt. 
 

 
 
Van links naar rechts: Noa en Lucas (kids aanmoedigingsprijs), Liesbeth Leenman en de juryleden Ilona Visser en Kees 
van der Linden    
 
De 2e prijs was voor het werk: “Kersenboomgaard in bloei” van Elly Papastpokui  
Er was veel ‘ingezonden’ schilderwerk. Wat maakt dat je een schilderij verkiest boven het andere? Terwijl er zoveel 
moois wordt aangeboden? 
Dat is naast het voldoen aan het thema, de originaliteit en uitvoering. 
Origineel? Voorjaarsbloesem in een boomgaard? Misschien niet. 
Uitvoering? Daar begint het…  
Wanneer blijft een werk boeien? Naast keuze van onderwerp is dat het verwonderen in de noodzaak tot kijken. Hoe vul 
je een oppervlakte zodat het beeld je meevoert, niet loslaat en het je een verandering van eigen ervaring oplevert. 
Dit is zo’n werk, dat dit soort kijkverliefdheid aanwakkert. 
In eerste instantie denk je, een gedateerde werkwijze, beetje impressionistisch. Toets overheerst beeld. 
Het werk is niet groot. 
Dan denk je, links begonnen en rechts geëindigd. 
Qua vetheid, toets, ontwikkeling van kleur, materiaal en factuur. 
Links een beetje tegen het kader aan gewerkt, rechts wat frivoler en meer ruimte zoekend. 
De kleurstelling is van voorjaarslucht in Noord-Europa. 
Een schraal zonnetje, bijna onbewolkte lucht waarschijnlijk, wel écht voorjaar. 
Boomgaard zonder afleiding van dat. 
Net genoeg koelte en onverzadigdheid in de kleur om de frisheid van voorjaar te ervaren ten opzichte van de warme 
aardetinten van een zonsondergang in de bodem van een bejaarde laagstamboomgaard. Interessante keuze van kleur 
en toets. 
Alle bomen ooit in gelid geplaatst, maar uitgegroeid in karakter en eigenheid. 
Je wilt weglopen, maar je oog wordt weer naar links getrokken, naar de vetheid van de bloesem, die je eigenlijk rechts 
verwacht…. En de bloei overstijgt weer rechts het kader. 
Je kijkt eens naar die stammetjes.. wortelen die? Staan ze in de grond? Worden ze ondergroeid door bloemen? Of door 
tegendraads licht? 
Een warm-koud contrast in harmonie. Ruimte gevend aan elke kleur die is aangebracht… rechts een beetje ongecon-
centreerd stukje koraalrood, of toch niet? 
En het lezen kan weer beginnen. 
Dat is een kracht van een klein werk groot. 
Een ‘perpetuum mobile’. 
 

De 1e prijs was voor ‘Ei-Gewijs’ van Ria Braspenning 
Of het witte object nou zichtbaar op een standaard moet staan, daar zijn we het nog niet over eens. Maar, de verschij-
ningsvorm, omwonden met stroken gebruikt en gescheurd katoen aaneengehouden door verbandklemmers met een 
optimistisch groen gekleurd elastiekje heeft de jury unaniem verrast. 
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Het object in zijn formaat verhoudt zich tot de een mens als een vorm waar je in zou kunnen worden opgenomen om te 
rusten, te transformeren, te verblijven totdat je klaar bent om te ontwikkelen. De windsels zijn zorgvuldig aangebracht tot 
een beschermende, niet dwingende veilige ruimte vol lucht. 
De vorm doet denken aan een ei, maar is niet strak gestroomlijnd als een ei. Er is sprake van wat je zou kunnen zeg-
gen: ‘vormzwakte, her en der met de kracht van je een beetje ongemakkelijk voelen.  
Je kunt verhalen bedenken over vogels, dino’s, megalarven, krokodillen, zeeschildpadden. 
Het is mooi als je op hol kunt met gedachten bij het kijken naar iets wat bedoeld is als kunst. 
Bij nader beschouwen is er de verwondering van wat er nou inzit… hoe het gemaakt is, het doorschijnen van onderlig-
gend materiaal.  
Daardoor is het meer dan een ei. Het heeft associaties met een cocon, door textiel en wikkelen. Maar één ding is zeker: 
Hier staat iets te gebeuren. 
 

Het is Lente!                                                                                                        Ilona Visser, 4 februari 2023, Nieuwpoort 
 

 

HET IS LENTE 
Verbeeldingskracht is een van de mooiste menselijke eigen-

schappen. Het biedt kansen om uiting te geven aan creativiteit. 

Als professioneel en als amateur.  

De manier waarop verschilt van mens tot mens. Bij de een gaat 

dat meer vanzelf dan bij de ander. Het uiteindelijke resultaat is 

een verzameling kunst van ongekende waarde.  

Een belangrijk element hierbij is de stimulans uit de omgeving. 

Dit museum biedt beeldend kunstenaars als stimulans een eigen 

tentoonstelling. Eens in de paar jaar een dergelijke expositie is in 

dit museum een goede gewoonte.   

Door deze expositie het thema ‘Het is Lente’ mee te geven 

ontstaat een zeer gevarieerde expositie. Waar werk te zien is van 

een divers kunstenaarspubliek. Werk dat is ontstaan door het 

samenvoegen van veelsoortige kunstuitingen, materialen en 

makelij. Waar voor iedereen iets bijzonders en aantrekkelijks te 

ontdekken is.   

Het thema ‘Lente’ vormt hier een belangrijk element. Lente staat 

gelijk aan een verwachtingsvolle toekomst.  

Na de donkere winterperiode is het licht weer aan de einder 

verschenen. De dagen lengen en de zon wordt alsmaar warmer. 

Bloemen bloeien, dieren worden geboren, vogels leggen eieren.  

Het wordt steeds aangenamer; de natuur ontwaakt! 
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  open: di t/m vr 13-17 uur en za 11-17 uur – groepen e.d. ook daarbuiten 
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