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INLEIDING 
2017 stond voor Arti-Shock in het teken van verandering en vernieuwing: nieuwe bestuursleden, een nieuwe 
coördinator, een nieuwe website, nieuwe ideeën…. In 2018 werd hier verdere invulling aan gegeven en Arti-
Shock heeft dan ook een fascinerend jaar achter de rug.  
 
Maar sommige dingen blijven gewoon zoals ze zijn, dus startte het jaar op 7 januari met de zeer geanimeerde 
nieuwjaarsreceptie en tevens opening van de expositie ‘Kersvers - Werk van nieuwe leden’ in de galerie. 
Nieuwe leden uit 2017 - Mosab Anzo, Lichel van den Ende en Raymond Zervaas - stelden hun werken ten toon. 
Bij de receptie werd de winnaar van de Arti-Shock Publieksprijs bekend gemaakt. Tijdens de leden-
tentoonstelling in Museum Rijswijk in december konden bezoekers stemmen op hun favoriete kunstwerk. Er 
waren drie genomineerden: Roos van der Meijden, Sytske de Jong en Tourette van Meurs-Oxenaar. De winnaar 
was Sytske de Jong met haar object ‘Schaduwbeeld’.  
Ook werd de Arti-Shock Erepenning uitgereikt aan Arjan Kwakernaak, conservator van Museum Rijswijk. Hij is 
al jarenlang een stimulerende kracht achter de stichting en werd hiermee benoemd tot erelid.  
 

 
 
Voorzitter Alfons Hams blikte terug op 2017 en schetste al enige plannen voor 2018 in zijn nieuwjaarspeech, 
waaronder een streven naar (nog meer) verbinding met elkaar en andere organisaties door het ontwikkelen 
van Netwerkcafé’s. Ook benadrukte hij het belang van social media en schetste een mogelijke rol voor Arti-
Shock in het publieke domein. 
 

DEELNEMERS 
Op 31 december 2018 waren er ongeveer 120 kunstenaars aangesloten bij de Stichting Arti-Shock. In de loop 
van het verslagjaar hebben twee mensen hun deelnemerschap opgezegd en is, helaas, Nico Willems overleden. 
Reden van opzegging is meestal gelegen in de al wat gevorderde leeftijd van de kunstenaars.  
 
In 2018 kon Arti-Shock na ballotage nieuwe deelnemers verwelkomen. Er waren zes aanmeldingen, waarvan 
vijf kunstenaars zijn aangenomen: Ellen Baptist, Peter Holman, Carla Krutzen, Ines Laith en Fathel Neema. 
Verder waren er nog enkele afgestudeerden van de KABK uitgenodigd om lid te worden (een jaar lang gratis 
lidmaatschap), waarop er één positief heeft gereageerd: Rory van Wingerden. 
Verder is Tina van Krogten, na enige jaren geen lid van Arti-Sock te zijn geweest, weer lid geworden. 
 



ORGANISATIE 
Het bestuur bestond op 31 december 2018 uit: 
 
Alfons Hams  voorzitter 
Ben Stolk  vice-voorzitter en portefeuille projecten 
Basje de Liefde  secretaris 
James Helmer  penningmeester 
Riëlle Beekmans portefeuille Ballotage 
Sofia Stolk  portefeuille PR & Communicatie 
 
De dagelijkse gang van zaken in de galerie werd bestierd door Audrey Wagtberg Hansen. 
 
Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2018 acht keer, het Algemeen Bestuur kwam tweemaal bijeen. 
 
Onderwerpen en acties die gedurende 2018 aan de orde kwamen (in willekeurige volgorde) onder andere: 
 

 Ontwikkeling van de Netwerk Cafés  
 Intensiveren contact met de Gemeente en verdere stakeholders 
 Intensiveren contact met Museum Rijswijk 
 Jaarlijkse Arti-Shock tentoonstelling 
 Intensiveren contact met Stichting Sterk Werk 
 Verbetering toegankelijkheid administratie en verdere omvorming naar een nieuw financieel beheer 

met dank aan Jos de Beer 
 Herontwerpen onderhouds- en verbeterplan Arti-Shock (galerie en ateliers), aanvang maken met de 

uitvoering 
 PR activiteiten, w.o. social media  

  

TENTOONSTELLINGEN, HAPPENINGS EN VERDERE ACTIVITEITEN 
Natuurlijk blijft de voornaamste activiteit van Arti-Shock, behalve het beheer van de galerie, de organisatie van 
de tentoonstellingen. Voor informatie: zie de vernieuwde website! Behalve alle kunstenaars die aangesloten 
zijn bij Arti-Shock, zijn in het archief ook alle tentoonstellingen in 2017 te vinden.  
 
Arti-Shock heeft in 2018 zeventien tentoonstellingen georganiseerd, waaronder enkele succesvolle 
thematentoonstellingen (‘Beestenboel’ en ‘KunstKado’, de jaarlijkse tentoonstelling met kleingeprijsde cadeaus 
voor de feestdagen). Verder heeft kunstenaarsgenootschap Terra Viva haar jaarlijkse expositie in de galerie 
gehouden. 
 

 



Dit jaar niet in december, zoals gebruikelijk, was de jaarlijkse Arti-Shock tentoonstelling bij Museum Rijswijk. In 
overleg met het museum was gekozen voor een tijdstip in oktober. Hier werd een mooie selectie van recent 
werk getoond: een grote variatie van schilderijen en tekeningen, ruimtelijk werk, sieraden en digitale kunst.  
Bij de opening werd de Arti-Shock Prijs 2018 uitgereikt. De jury bestond uit: Arnoud van Aalst, directeur 
Museum Rijswijk, Teo Krijgsman, fotograaf en oud-docent fotografie uit Almere-Haven, en Charles Helmuth, 
schilder, beeldhouwer en oud-hoogleraar (Professor in Art) aan de Kentucky University. Helaas verhinderde 
familieomstandigheden wethouder Marloes Borsboom de tentoonstelling te openen. 

Drie kunstwerken werden genomineerd. Het werk ‘Breaking an entry’ van Arnold Sas en de houtsneden ‘Adam 
en Eva’ van Ellen Baptist werden beloond met de derde en tweede prijs. Het winnende kunstwerk, ‘Wolken 
boven de stad’, is een keramieke installatie van Ilona Senghore. Alle drie de juryleden waren verrast door het 
werk. Het juryrapport leest: “Het is weliswaar erg eenvoudig van uitvoering, maar toch verrast het omdat het 
een actueel thema op een onverwachte wijze aansnijdt. Het verbindt een simpel, overzichtelijk verleden met 
het moderne heden. Het brengt de toeschouwer in verwarring door de combinatie van ‘naïef’ en ‘dreigend’.” 
 
Voor het eerst werd er een rondleiding gegeven (door Ben Stolk) op de tentoonstelling, wat een succes was en 
voor herhaling vatbaar. Bij de evaluatie van de tentoonstelling met directeur Arnoud van Aalst, werd besloten 
om mogelijkheden tot nadere samenwerking tussen museum en Arti-Shock te onderzoeken. 
 

 
 
Behalve de reeds genoemde nieuwjaarsreceptie en de ‘gewone’ tentoonstellingsagenda, waren er nog een 
aantal andere happenings en nam Arti-Shock deel aan een aantal Rijswijkse activiteiten. Enkele highlights: 
 
Netwerk Café 
Er is drie keer een Netwerk Café in de galerie gehouden: ‘Materialen & Technieken’ (6 april, sprekers Els van 
Lieshout, Roos van der Meijden, Will Snijders en Ben Stolk), ‘Hoe zet je een nieuw kunstproject op’ (6 juli, 
spreker Riëlle Beekmans) en ‘Hoe ga je als kunstenaar dialoog aan met je omgeving’ (23 november, sprekers 
Mariska Mallee en Marieke van Oudheusden). Gezien het grote succes wordt het Netwerk Café in 2019 
voortgezet. (Een nadere kennismaking met dit fenomeen komt verderop aan bod.) 
 

 
 



Rijswijks Pracht (24 maart) 
Voor deze manifestatie heeft Arti-Shock stoelen uitgeleend. 
 

 
 
Strandwal Festival (8 september) 
Arti-Shock stond ook dit jaar weer met een stand, waar informatie over de galerie te vinden was en bezoekers 
(gratis) een kunstkaart konden versturen. Voor SWF 2019 gaat Arti-Shock een leuke activiteit verzinnen, 
waardoor de stichting zich beter kan presenteren. 
 

   
 
Ontmoeting in beeld (14 september)  
Met "Ontmoeting in Beeld" (initiatief van Arti-Shock, Kunstuitleen Rijswijk en de Gemeente Rijswijk) wordt 
Rijswijkse kunstenaars een platform geboden om een bruisend cultuurklimaat te maken. Tijdens de eerste OiB 
was er naast de duotentoonstelling "What's next" (met werk van Mariska Mallee en Ben Stolk) een debat over 
‘Rijswijk, een duurzame stad?’. Hierbij werd onder andere van gedachten gewisseld over de rol van de 
kunstenaar in de openbare ruimte. (Zie hier een video-impressie van de middag.) 
 

   
 

https://www.facebook.com/rijswijktv/videos/245723376066372/


Kom erbij (6 oktober) 
Speciaal voor het Kom erbij Festival Rijswijk opende Arti-Shock haar deuren van galerie en ateliers. Bezoekers 
werden ontvangen met koffie, thee en koekjes, en kregen informatie over de stichting. Iedereen was ook 
welkom in het atelier van Ben Stolk, waar ze werk konden bekijken en informatie kregen over de schilder-, 
teken- en beeldhouwlessen, die in de ateliers gegeven worden. Verder waren er kosteloos proeflessen te 
volgen in schilderen met acryl of tekenen met verschillende materialen. 
 

 
 
Christmas Shopping Night (Dickens Night) (14 december) 
Het was wederom een geslaagde Christmas Shopping Night. Onder het genot van een hapje, drankje en 
kerstmuziek van Koos Ten Kate en kornuiten konden de bezoekers in de galerie lekker opwarmen en de 
KunstKado tentoonstelling bekijken. 
 

 
 

VRIJWILLIGERS 
In 2018 is er een nieuwe vrijwilliger, Wilmy Oosterwijk, bijgekomen. Helaas moesten Mirjam van der Voort en 
Tineke Beckers een stapje terug doen (Tineke is wel van plan om op een later tijdstip terug te keren). Als dank 
voor hun inzet, heeft Arti-Shock in mei een personeelsuitje georganiseerd naar Museum Voorlinden in 
Wassenaar, waar ze door een gids werden rondgeleid door de collectie. Verder ontvingen ze aan het einde van 
het jaar een kerstpakket. Als bestuur zijn wij blij en trots met deze inzet, een gedegen team waar Arti-Shock op 
kan bouwen! 
 

   
 



GALERIE 
Behalve als expositieruimte fungeert de galerie ook als ‘winkel’ waar werk van de exposanten tijdens de 
tentoonstellingen en ook werk ‘in stock’ te koop zijn, evenals allerlei kleine, kunstzinnige cadeautjes. Ook geeft 
de galerie onderdak aan allerhande bijeenkomsten zoals vergaderingen, optredens en de Netwerk Café’s. 
 
Er is in 2018 divers onderhoud in de galerie gepleegd, waaronder het schilderen van het buitenhoutwerk en de 
(broodnodige) aanschaf van een nieuw ophangsysteem. Het is bedoeling dat in 2019 de galerie nog meer 
verbeterd wordt. Het bestuur is druk bezig met verbouwingsplannen.  
(In verband met de geplande verbouwing wordt de stock geïnventariseerd door vrijwilliger Tom Brouwer.) 
 

 
 

PUBLICITEIT 
Het uitgebreidere gebruik van social media werpt zijn vruchten af, met een groeiend aantal volgers en 
interacties. Verder is, met hulp van een vrijwilliger, meer ingezet op free publicity, door het aanleveren van 
expositiegegevens aan diverse (online) tentoonstellingsladders. 
De informatie van en over de tentoonstellingen wordt sinds haar aantreden bijgehouden door de 
galeriecoördinator, met de bedoeling dat dit hopelijk ooit bij het historisch archief in Rijswijk kan worden 
ondergebracht. 
 
Studente journalistiek Daniëla van der Lubbe (Hogeschool Utrecht) heeft voor een studieopdracht een kort 
interview gehouden met galeriecoördinator. Verder heeft ze een online artikel geschreven over de Arti-Shock 
tentoonstelling in Museum Rijswijk.  
 

 
 

ATELIERS 
De staat van onderhoud van de galerie is in 2018 verder onder de loep genomen. Er is een meerjaren 
onderhoudsplan opgesteld, want een aantal zaken behoefde aanpassing. De ateliers zijn het gehele jaar 
verhuurd geweest. Er worden tal van activiteiten vanuit de ateliers georganiseerd, waaronder cursussen, 
presentaties en exposities. Dit draagt zeker bij aan de levendigheid van het oude centrum van Rijswijk. 
 

STICHTING STERK WERK 
In 2017 heeft Sterk Werk toegezegd het pilotproject ‘Netwerk Cafés’ van Arti-Shock te ondersteunen. Dat is in 
2018 gebeurd met succes. Voor 2019 zal een hernieuwd aanvraag bij de Stichting worden gedaan. 



NETWERK CAFÉS 
Zoals aangekondigd nog een verdere impressie van de Netwerkcafé’s die in 2018 hebben plaatsgevonden.  
Arti- Shock is in 2018 gestart met het Netwerk Café, een initiatief van bestuursleden Sofia Stolk en Riëlle 
Beekmans. Vanuit de intentie om de leden meer aan Arti-Shock te binden en de kennis die onder de leden is 
met elkaar te delen.  
 
Het eerste Netwerk Café op vrijdag 6 april was een gelegenheid om met elkaar kennis te maken, bij te praten 
en werkervaringen uit te wisselen. De aftrap lag in handen van Roos, Will, Els en Ben: 
 

 Roos van der Meijden: Is olieverf beter dan acrylverf?  
Welke verf past bij jouw manier van werken? Hoe kies je de beste verf en bereik je het gewenste 
resultaat? Roos gaf uitleg over de verschillen en overeenkomsten tussen olie en acrylverf. Daarbij ging 
zij in op de technische kant van de verwerking van verf en de chemische eigenschappen die voor 
kunstenaars van belang zijn.  

 Els van Lieshout: Collage - ik kan geen snipper weggooien 
Sinds 2002 werkt Els met papier en maakt ze vooral collages. Ze liet in deze presentatie zien wat haar 
favoriete papiersoorten zijn en de voordelen van het werken met papier. Veel van haar werk berust op 
toevals-elementen en is geïnspireerd op gevonden vormen. Tot slot konden deelnemers zelf even 
experimenteren met papier en een aantal lijmen.  

 Will Snijders-Twilt: Vilt  
Hoe fijn kan het zijn om vilt te maken met mooie merino wol in een variatie van kleuren, warm water, 
heerlijke olijfzeep en dan vilten gecombineerd met prachtige zijde? 

 Ben Stolk: Cement 
Cement heeft een aantal uitstekende eigenschappen om te gebruiken bij het maken van beelden voor 
buiten en voor werk van formaat, zonder dat er een gespecialiseerd bedrijf bij komt kijken. Met een 
paar simpele gereedschappen en makkelijk te hanteren technieken kun men zelf met cement aan de 
slag. 

 
Het tweede Netwerk Café was op 6 juli. Ditmaal was het onderwerp: ‘Hoe zet je een nieuw kunstproject op?’ 
Van idee tot financiering, in dit Arti-Shock Netwerk Café kwamen alle aspecten aan bod. 
Riëlle Beekmans vertelde hoe ze haar succesvolle ‘Beelden in de Tuin’ projecten opzet en organiseert.  
 
Vrijdag 23 november was het derde Netwerk Café. Een belangrijk deel van deze bijeenkomsten was de bijdrage 
van de bezoekers. Het delen van ervaringen, de vragen naar aanleiding van de presentaties vormden het hart 
van de bijeenkomst. Natuurlijk verwelkomen we graag kunstenaars die willen samenwerken, maar ook door 
hen die louter individueel werken kunnen we geïnspireerd worden. Bij dit Netwerk Café waren Wethouder van 
cultuur Marloes Borsboom en diverse raadsleden aanwezig. 
Mariska Mallee vertelde gepassioneerd over haar werk en inspiratiebronnen, en hoe zij een dialoog met 
andere kunstenaars wil aangaan. Zij heeft succesvol meegedaan aan het nieuwe Rijswijkse platform Kunst in 
Beeld en vertelde o.a. over deze mogelijkheid voor kunstenaars om nieuwe culturele initiatieven te ontplooien 
in Rijswijk. Een voorbeeld hoe je je podium voor je eigen werk kunt vergroten en je door samenwerking kunt 
laten inspireren. Marieke van Oudheusden is cultuurmakelaar van de gemeente Rijswijk. Zij schetste een beeld 
van haar werk. 

TOT SLOT 
2018 was, in de woorden van voorzitter Alfons Hams, een fascinerend jaar! Ook 2019 belooft dat te worden, in 
het kader van verdere professionalisering en ontwikkeling staan er allerhande zaken op stapel! 
Geïnteresseerd? Ga naar onze website www.arti-shock-rijswijk.nl voor actuele informatie! 

http://www.arti-shock-rijswijk.nl/

