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Inleiding 

De Firma Van Drie wil een podium bieden voor professionele kunst uit Gouda en omgeving, een 

broedplaats zijn voor talent en een ontmoetingsplaats zijn voor kunstenaars en publiek. 

Daarnaast heeft de Firma Van Drie als doel alle vormen van hedendaagse kunst bij een zo groot 

mogelijk publiek onder de aandacht te brengen, het kunstklimaat in Gouda te verbeteren en de 

economische zelfstandigheid van kunstenaars te bevorderen. Vanuit deze missie wordt het 

tentoonstellingsbeleid en het evenementenbeleid vastgesteld. 

 

 

Ballotagecommissie - Nieuwe firmanten 2018 

In 2018 kreeg de Kunststichting Firma Van Drie van 8 kunstenaars een verzoek om firmant te worden. 

De ballotage gesprekken vinden plaats in de vergaderruimte van de Firma Van Drie en bij groot werk 

ook in het atelier van de kunstenaar. Er wordt 1 uur uitgetrokken voor het gesprek en het bekijken 

van enkele werken.  

De ballotage-commissie heeft als voorzitter bestuurslid André Groeneveld en daarnaast twee 

firmanten die afhankelijk van de te balloteren kunstenaar worden gevraagd. Zo is een pool van 

beschikbare firmanten ontstaan met kennis van zaken op het gebied van schilderkunst, tekenkunst, 

beeldhouwkunst, fotografie, grafiek, sieraden en textiel.  

 

De ballotagecommissie heeft in 2018 in haar beoordeling op basis van de vastgelegde 

beoordelingscriteria (zoals die ook op de website van de Firma Van Drie te vinden zijn), 5 

kunstenaars firmant gemaakt. De nieuwe firmanten van 2018 zijn: Stellan Aanhane (3d, 

schilderkunst), Maarten Michielsen(meubels), Tineke Radder (3d, schilderkunst), Iris Rijntjes 

(sieraden) en Karin Winkel (grafiek, schilderkunst).   

 

Kunstreizen - Watou 

Ieder jaar organiseert de Firma Van Drie een of meerdere kunstreizen naar een tentoonstelling of 

evenement in Nederland of in de ons omringende landen. In 2018 zijn we met 18 personen - 

firmanten, vrienden en externen naar het 38ste Kunst- en Poëziefestival in Watou (België) geweest. 

Op verschillende locaties in het dorp zoals in een huis, kerk en schuur, zijn hedendaagse kunstwerken 

gecombineerd met gedichten onder de titel "Over het verlangen en de troost". Een bijzondere 

ervaring. Afsluitend werd met elkaar gedineerd. 

 

Kunstproject - "Verrückt/Verrukt" 

Een week lang - van 30 september tot en met 7 oktober - werkten 9 kunstenaars uit Gouda , 

firmanten van de Kunststichting Firma Van Drie, op locatie in ArToll Kunstlabor te Bedburg-Hau in 

Duitsland. De kunstruimte van ArToll bestaat inmiddels 25 jaar en is gevestigd in het voormalige 

ziekenhuis van de nog steeds in bedrijf zijnde psychiatrische inrichting Rheinische Klinik.  

De 9 kunstenaars waren Francis van Gool, Mieke de Haan, Claudia Huft, Jan Mostert, Bram 

Tackenberg, Ria Volk, Arjenne Vossepoel, Kees Vossestein, en Petra Werlich. Zij deden dat op 

uitnodiging van bestuurslid kunstbeleid en curator André Groeneveld, die de locatie kende en een 

projectplan indiende bij het bestuur van ArToll.  
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Het Thema Verrückt/Verrukt verwijst naar gek of anders zijn maar in het Nederlands is verrukt juist 

iets heel positiefs: ijverig, met veel plezier, te gek of gelukzalig! Het was dan ook voor alle 

kunstenaars een voorrecht om in ArToll te mogen werken. Na een week hard werken waren de in die 

week gemaakte werken op zaterdag 6 en zondag 7 oktober voor het publiek te bewonderen.  

 
Jaarprogramma Tentoonstellingscommissie 
De Tentoonstellingscommisie bestaat uit: 

• Voorzitter  

• 5 commissieleden 
 
De Tentoonstellingscommissie heeft het jaarprogramma 2018 samengesteld. Dit heeft geleid 
tot een gevarieerd tentoonstellingsprogramma. Er hebben zowel firmanten als kunstenaars 
uit de regio geëxposeerd.  
Ook jong talent heeft aandacht gekregen; twee van de 15 exposities zijn gewijd aan jonge 
talentvolle kunstenaars.  
Voor elke expositie wordt een lid van de Tentoonstellingscommissie als projectleider 
benoemd. 
 
 
Expositieruimtes 
De firma Van Drie beschikt permanent over het prachtige monumentale pand Achter de Kerk 
13 te Gouda.  Hier vinden onze exposities plaats. 
 
Dankzij Museum Gouda hebben wij in het verleden ook veelvuldig gebruik kunnen maken 
van de panden Jeruzalemkapel, Schoolmeesterswoning en het Weeshuiscomplex.  Door de 
verkoop van deze panden in 2018 hebben wij deze ruimtes slechts tot en met begin juni 
2018 kunnen benutten voor kunstprojecten en exposities.  
 
 
Exposities – Totaal aantal bezoekers, inclusief LichtKunst 

Pand Achter de Kerk 13      :      8.230 
Jeruzalemkapel, Schoolmeesterswoning en Weeshuiscomplex :    12.260 
Totaal         :    20.490 
 

Deelname aan publieksevenementen 
 
In 2018 heeft de Firma geparticipeerd in onderstaande publieksevenementen: 

- Open Atelier Weekend op 14 en 15 april  
- Kunstmarkt tijdens het Cultuurfestival op 27 april 
- Goudse keramiekdagen op 10 en 11 mei 
- Open monumentendag op 9 september  
- Gouda Lichtstad in de vorm van de expositie LichtKunst 
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Exposities 2018 – Achter de Kerk 13 te Gouda 
 
Totaal aantal bezoekers: 8.230. 
 

Week  Tentoonstelling  Exposanten      Bezoekers 

01 t/m 03    Jubileumtentoonstelling   Groepstentoonstelling van firmanten 
  10-jarig bestaan             Divers werk     298 
 
04 t/m 07      Waterig    Groepstentoonstelling van 25 firmanten 

               Werken met een waterige of open,  
   transparante uitstraling                      222 

 
08 t/m 10      Contrast   Twee firmanten   

                                 Schilderijen en beelden                  236 
 

11 t/m 13      Spring    Nieuwe firmanten 
            Divers werk     358 

 
14 t/m 15      Grenzen   Jong talent - studenten van het Coornhert- 

    gymnasium  
         Eindexamenwerk  - twee- en drie  

    dimensionaal werk    238 
 

15           Open Atelier   Acht firmanten      324 
      Divers werk 

 
16    Geen expositie 
 
17 t/m 19    Luster    Tentoonstelling van een firmant 

                                en een externe kunstenaar  
    Werk: Keramiek      413 

 
20 t/m 23       Van Stal tot Adoptiepand  Twee firmanten 

     Geschiedenis van het historische pand 
    Roodbol (Achter de Kerk 13) 

                                                                            Werken: boek, multimedia en  
           beeldende kunst    382 
 
24 t/m 28       Kunst in kabinetten  Groepstentoonstelling van firmanten en                    
           externe kunstenaars 

De Birumer School verblijft tijdelijk als  
‘museum in residence’. 
Werken : installaties, kunst aan de wand,  
audio, film, lezingen  
en workshops     590 
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Week  Tentoonstelling  Exposanten      Bezoekers 

29 t/m 33 Art & Souvenirs   Groepstentoonstelling 
Verkooptentoonstelling van firmanten  
Divers werk                1.175 

 
34  Modeltekenen   Groepstentoonstelling van Firmanten en  

Belangstellenden 
Resultaten van de deelnemers bijeenkomsten  
modeltekenen      196 

 
35 t/m 37 Voorbij de grens  Groepstentoonstelling firmanten en  

Goudse kunstenaars   
Grafisch en mixed media werk    533 

   

38 t/m 41 The Domestic Landscape Jong talent – Afgestudeerd kunstenaar 
in textiele werkvormen aan de kunst- 
academie van Den Haag (KABK)  
Presentatie van afstudeerproject    348 

 
42 t/m 45 Wonderlust   Twee firmanten  

Het verlangen om in een constante staat  
van verwondering te zijn 
Ruimtelijk werk in textiel en fotografie        1.065 

   
46 t/m  49 Inspiratie door fotografie Vrouwelijk firmante 

Gebruik van foto’s als inspiratie  
Diverse disciplines      261 

 
50 t/m 52 LichtKunst   Externe exposant in pand Roodbol 

en firmant in tuin van het Museum  
Gouda                1.591 
 

 
Exposities in Jeruzalemkapel, Schoolmeesterswoning en Weeshuiscomplex 
 
Totaal aantal bezoekers : 12.260. 
 
Tot en met zondag 3 juni hebben er in deze panden 3 kunstprojecten plaats gevonden. 
 
Januari tot en met maart 2018 . 
Project Uit-Zicht.  
Deelnemers: 6 artists in residence  (6 firmanten van de Firma Van Drie). 
Diverse disciplines.  
Doel: door middel van kunst aandacht vragen voor de positie van ouderen.  
Aansluitend was er tot en met 2 april 2018  een expositie van de uitkomsten van het 
kunstproject. 
Aantal bezoekers : 966. 
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April 2018  
Expositie: Van-Buiten.  
Deelnemers: 8 firmanten. 
Verschillende disciplines. 
Aantal bezoekers : 897. 
 
14 april tot en met 3 juni 2018 
Expositie : Luster 2. 

 

14 en 15 april  - Expositie Open Atelier – Firmanten - Divers werk 
16 april tot en met 3 juni 2018 – Expositie Luster 2 - Divers werk 
Aantal bezoekers : 2.888 
 
14 tot en met 27 december 2018 
Extra expositieruimte ter beschikking gesteld door White House Development B.V. voor 
expositie LichtKunst 2018. 
Aan deze expositie hebben op deze locaties 13 externe kunstenaars deelgenomen. 
Totaal aantal bezoekers : 7.409. 
 
 
Expositie LichtKunst 
14 t/m 27 december 2018. 

Totaal aantal Lichtkunst bezoekers: 9.000. 
 
Dankzij de welwillende inzet van White House Development B.V. heeft de Firma Van Drie in 
december 2018 weer gebruik kunnen maken van de panden Jeruzalemkapel, 
Schoolmeesterswoning en het Weeshuiscomplex voor de jaarlijks terugkerende expositie 
LichtKunst.  De Firma Van Drie is White House Development B.V. hier zeer erkentelijk voor.  
 
Aan deze expositie hebben op de locaties Jeruzalemkapel, Schoolmeesterswoning en Wees-
huiscomplex 13 externe kunstenaars deelgenomen. In het pand Achter de Kerk 13 heeft 1 
externe kunstenaar geëxposeerd en in de tuin van Museum Gouda heeft 1 firmant 
deelgenomen. 
 
De tentoonstelling is jaarlijks een groot succes en een grote publiekstrekker, zowel voor jong 
en oud.  LichtKunst is mede mogelijk gemaakt door de subsidie van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, GoudApot, Graaf Floris V Prijs, Vrienden van de Firma Van Drie, Anna aan de 
Motte Erfgoedlogies/vakantiehuis, Museum Gouda, White House Development.  
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