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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.
Nieuwe Firmanten
Sinds 2010 jaar kent de Firma een succesvol systeem van toelating van nieuwe Firmanten via
ballotage.
Ballotagecommissie - Nieuwe firmanten 2019
De samenstelling van de ballotagecommissie is wisselend. Afhankelijk van de te balloteren
kunstenaars worden firmanten deskundig op de betreffende discipline gevraagd om het werk/de
werken te beoordelen. Zo is een pool van beschikbare firmanten ontstaan met kennis van zaken op
het gebied van o.a. schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwkunst, fotografie, grafiek, sieraden en textiel.
De commissie, onder leiding van bestuurslid Andre Groeneveld, heeft in 2019 vier ballotages
uitgevoerd.
Twee kunstenaars werden als firmant toegelaten tot de Firma Van Drie; Ank van der Wal en Conny
Kruithof. De commissieleden waren bij Ank onder de indruk van de hoge kwaliteit van haar
monumentale vaak textiele installaties, maar ook gecharmeerd van een zoekende kunstenares waarin
ook haar kwetsbare kant te ontwaren is. Bij Conny gaat het om poëtische en fijnzinnige portretten die
als serie een compleet verhaal vertellen. Ze krijgen mede door het plaatsen in een kunststof kastje iets
reliek achtigs. Ze zijn klein van formaat maar o zo monumentaal!
In 2019 heeft de Firma 109 firmanten.
Vrienden
Naast de firmanten heeft de Firma ook “Vrienden”. Vrienden zijn geen professionele kunstenaars,
maar bij de Firma betrokken liefhebbers van kunst en cultuur. In 2019 heeft de Firma 51 vrienden.
Vrijwilligers
Naast de Firmanten en Vrienden kent de Firma gelukkig ook een behoorlijk aantal (zo’n 40)
enthousiaste vrijwilligers. De Firma is een vrijwilligersorganisatie pur sang. Dit zijn de mensen die de
organisatie van al die activiteiten met hun inzet en medewerking mogelijk maken. Belangrijk zijn onze
gastvrouwen en gastheren, waardoor onze exposities gedurende het hele jaar, zomer en winter, van
woensdag tot en met zondag, dagelijks van 12.00 tot 17.00 uur geopend zijn. Het streven is het aantal
beschikbare gastheren en gastvrouwen uit te breiden opdat bij uitval eenvoudiger vervanging is te
vinden. Het bestuur wil ook investeren in de begeleiding van deze vrijwilligers, want zij zijn voor de
Firma een belangrijk visitekaartje en kunnen met hun informatie flink bijdrage aan de
kwaliteitsbeleving van de exposities. In de weekenden surveilleren de exposerende kunstenaars zelf.
Kunstreizen
De kunstreis van 2019 die bestuurslid André Groeneveld organiseerde betrof een eendaagse reis naar
de Belgische stad Mechelen. Met een klein busje en 14 firmanten/vrienden van de Firma Van Drie
bezochten we op 3 mei twee bijzondere kunsttentoonstellingen.
De eerste tentoonstelling die we bezochten bevond zich in Museum Hof van Busleyden. In "It Almost
Seemed a Lily" confronteerde Berlinde De Bruyckere haar werken met 16de-eeuwse "Besloten
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Hofjes", die als topstukken een vaste plek in dit museum hebben gekregen. Deze gesloten tuintjes
verbeelden een toevluchtsoord, een miniatuurparadijs dat afgeschermd is van de invloeden van de
buitenwereld.
De fragiliteit en schoonheid van deze zestiende-eeuwse retabelkastjes grepen De Bruyckere
onmiddellijk aan. Haar serie grote sculpturen in textiel, ijzer en was zijn omkaderd door 18de-eeuwse
eiken vloerplanken uit de woning van de kunstenares, getekend door de voetstappen van de voorbije
eeuwen. Alle elementen in de kabinetten van De Bruyckere maken samen een nieuw verhaal over het
verleden en de toekomst, over schoonheid en verval.
Daarnaast bezochten we in een galerie onder de voet van de baseliek van Mechelen.
In de serie "The Great Ephemeral Skin" creëert de Nederlandse kunstenares Hadassah Emmerich een
eigen universum waarbinnen tropische kleuren en koele grijstinten samenvloeien. Via deze ‘fusion
painting’ tracht Emmerich op een schilderkundige manier het begrip multiculturalisme te ontrafelen.
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 2019 kunnen benutten
voor kunstprojecten en exposities.
Deelname aan publieksevenementen
In 2019 heeft de Firma geparticipeerd in onderstaande publieksevenementen:
- Open Atelier Weekend op 13 en 14 april
- Kunstmarkt tijdens het Cultuurfestival op 27 april
- Goudse keramiekdagen op 30 en 31 mei
- Open monumentendag op 14 en 15 september
- Kunstmarkt in de Gouwekerk op 13 december
- Gouda Lichtstad in de vorm van de expositie LichtKunst van 12 t/m 26 december
Kunstmarkt in de Gouwekerk tijdens Gouda bij kaarslicht
Vrijdag 13 december 2019 van 12.00 - 23.00 uur.
Deze kunstmarkt is voor de eerste keer georganiseerd door de Firma Van Drie en de stichting Gouda
bij Kaarslicht en was een groot succes.
Gedurende 11 uur konden bezoekers genieten van kunst, muziek en lekker eten. Onder de bezielende
leiding van bestuurslid Leni van den Band heeft Kunststichting Firma Van Drie laten zien dat hun
firmanten ontzettend veel ambachten in huis hebben. Het was een waar feest in de kerk, overal
standjes met kunst waar sieraden, schilderijen, beelden, foto's, kunstboeken, kunstkleding, keramiek,
glas, etc. te koop werden aangeboden.
Van kleine hebbedingetjes tot waardevolle kunst. De enorme verscheidenheid zorgde ervoor dat dit
evenement op kunstgebied geen elitair gebeuren was, maar voor iedereen een lust voor het oog en de
portemonnee kon zijn.
Expositie LichtKunst Gouda 2019
12 t/m 26 december 2019
Totaal aantal Lichtkunst bezoekers: 3.652
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Kunststichting Firma Van Drie toonde in LichtKunstGouda 2019 - de 8ste editie - de Vier Elementen.
Bestuurslid André Groeneveld selecteerde als curator tien lichtkunstwerken op acht locaties rond de
Firma Van Drie en de Sint-Janskerk. Deze editie is tot stand gekomen in samenwerking met Museum
Gouda en voor de eerste keer met de Stichting Goudse Sint Jan.
Tot drie eeuwen geleden geloofden wetenschappers dat de wereld was samengesteld uit vier
elementen Aarde, Water, Lucht, Vuur. Deze vier elementen vormden de wortels van ons universum het thema van de 7de editie. De symboliek en beeldende kracht van de vier elementen spreken nog
altijd tot onze verbeelding. Het element Aarde symboliseert de kracht van het doen maar staat ook
voor de materie om ons heen. We zien het terug in het beeldmerk van de tentoonstelling, het
videowerk Polarity of Possessions van Rhodé Tavenier. Het refereert naar materialisme in onze
maatschappij. Het element Water symboliseert de kracht van intuïtie en het gevoel. Intuïtiviteit en
spiritualiteit zien we in de oplichtende installatie ForestSparkle van het duo Neon & Landa geïnspireerd
door het natuurlijk fenomeen 'zeevonk'. Het element Lucht symboliseert de kracht van de verbinding
tussen waarneming en kennis. Dit zien we bij nomadisch kunstenaarsduo VanRoelink terug in een lifesize installatie gevuld met lucht. Het element Vuur symboliseert de kracht van de ziel en
levensvreugde. Met de Aarde en de Zon als perpetuum mobile, kortom de kracht van de ziel van ons
bestaan construeerde Nicky Assmann haar indrukwekkende installatie The Abysses of the Scorching
Sun.
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 GoudApot, Vrienden van de Firma Van
Drie, Anna aan de Motte Erfgoedlogies/vakantiehuis, Museum Gouda, White House Development en
een anoniem fonds.
Jaarprogramma Tentoonstellingen commissie
De Tentoonstellingen commissie bestaat uit:

Voorzitter

4 commissieleden
De Tentoonstellingen commissie heeft het jaarprogramma 2019 samengesteld. Dit heeft geleid tot een
gevarieerd tentoonstellingsprogramma. Er hebben zowel firmanten als kunstenaars uit de regio
geëxposeerd. Ook jong talent heeft aandacht gekregen. Voor elke expositie wordt een lid van de
commissie als projectleider benoemd.
Het totaal aantal bezoekers : 11.546
Op de volgende pagina vind u een overzicht van de tentoonstellingen 2019.
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Week
01 t/m 04

Tentoonstelling
State of the art

05 t/m 08

Antichambre

09 t/m 12

Fin

13 t/m 16

Art Nomaden

17 t/m 20

Expositie van vijf

21 t/m 25

Protestantse Madonna’s

25 t/m 26

Speels en kleurrijk

27 t/m 28

Goed gevonden

29 t/m 33

Art & Souvenirs

34

Modeltekeningen

35 t/m 37

Tot in de vezel

38 t/m 40

New melange

41 t/m 44

Thea Montemann en Marianne
Sypesteijn

45 t/m 48

Klapzand

49 t/m 50

More is less

50 t/m 52

LichtKunstGouda

Exposanten
Groepsexpositie
Divers werk
Grote groepsexpositie
Divers werk
1 firmant en 1 gast
exposant
Foto’s, schilderijen,
tekeningen
Groepsexpositie met
firmanten en
gastexposanten
Divers werk
Groepsexpositie van
nieuwe firmanten
Divers werk
Solo-expositie externe
exposant
Keramiek
Solo expositie firmant
Schilderijen en beelden
Expositie van 2
gastexposanten
3D assemblages en
schilderijen
Verkoopexpositie
Groepsexpositie van
firmanten
Deelnemers
bijeenkomsten
modeltekenen
Solo-expositie externe
firmant
Wandtextiel
Jong talent KABD/Den
Haag
Divers werk
1 firmant en 1
gastexposant
Tekeningen/collages
Solo-expositie
gastexposant
In-situtentoonstelling
Solo-expositie firmant
Werk van gebruikte
materialen
Externe kunstenaars
Projecties en installaties

Aantal bezoekers
433
614
295

1158

735

732

336
425

1133

158

755

222

513

210

175

3652
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Vrijdagavonden
De vernissages en finissages van de exposities vonden plaats op de vrijdagavonden en zondagmiddagen.
Verder werden er op de vrijdagavonden diverse activiteiten georganiseerd zoals, kunstlounges, lezingen,
films, seizoen tafels en soosavonden. Ook zijn er twee intervisieavonden georganiseerd.
Modeltekenen.
Door Tineke Prins zijn er in totaal 16 bijeenkomsten modeltekenen in ons pand Achter de Kerk 13
georganiseerd. Per avond hebben er gemiddeld 10/11 tekenaars deelgenomen. De deelnemers waren
allemaal zeer enthousiast. De werken waren tijdens de expositie Modeltekeningen te bezichtigen.
Vrije academie
De Vrije Academie heeft in het voorjaar een collegereeks van 6 bijeenkomsten en in het najaar een
reeks van 10 bijeenkomsten ins ons pand gehouden.
Communicatie
Voorafgaand een elke expositie wordt een nieuwsbrief uitgegeven. In de nieuwsbrief wordt naast de
activiteiten van de Firma ook aandacht besteed aan Firmanten die elders in het nieuws zijn.
Ook op Facebook en Instagram zijn wij actief.
Zeer regelmatig stuurt een vrijwilliger persberichten naar kranten, tijdschriften, websites enz enz. om al
onze activiteiten aan te kondigen in die media en aandacht voor deze activiteiten te vragen.
Website
De website heeft in ook 2019 een belangrijke functie. Gelukkig maken steeds meer Firmanten gebruik
van de mogelijk hun (actuele) werk hier onder de aandacht van bezoekers te brengen. Dit blijven we
stimuleren. Voortdurende vernieuwing van dit werk blijft een aandachtspunt.
Huisvesting
De firma Van Drie beschikt permanent over het prachtige monumentale pand Achter de Kerk 13 te
Gouda. Hier vinden onze exposities plaats.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur is in de verslagperiode gewijzigd. Voorzitter Wijnand Scholtens heeft
na vele jaren afscheid genomen. De vacature van voorzitter is helaas nog niet opgevuld.
Ondersteunend aan het bestuur is de veeleisende rol van de coördinator, op een fantastische wijze
ingevuld door Laura Pastoor.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
 Frits Gardenbroek, voorzitter a.i. en penningmeester
 Henk Swets, secretaris
 André Groeneveld, kunstbeleid, ballotage en reizen
 Leni van de Band, firmanten en publiek
 Communicatie en PR, vacature
 Voorzitter, vacature
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