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Ingrid Henkemans spoort het publiek aan om te bieden op 'ode aan Mondriaan'. (Foto: M. sons)

Moxrqw Soxs

BADHOEVEDORP - Na twee kijkdagen werd afgelopen
zondag bij Galerie Kunst 2001 aan de Snelliuslaan ter af-
sluiting van de verkoopexpositie een kunstveiling gehou-
den. Alle 84 werken die door de kunstenaars beschikbaar
waren gesteld gingen onder de haner. De veiling bracht
4.500 euro op.

De galerie die dit jaar dertig
jaar bestaat, gaat binnenkort
verhuizen naar het nieuwe
dorpshuis. De kunstwerken
krijgen daar een plekje in een
eigen ruimte maar ooft in en-
tele grote vitrines vtaaÍ ze te
zienzijn voor alle gebruikers
van het dorpshuis. Voor de
verhuizing daar naartoe had de
door wijwilligers geleide gale-
rie niet genoeg geld. Om toch
uit de kosten te kunnen komen
werd de verkoopexpositie ge-
houden. Kunstenaars die ooit
hebben geëxposeerd in de ga-
lerie stelden daarvoor een v:rn

hun werken beschikbaar.
De ruimte van de galerie vulde
zich afgelopen zondag rond
twee uur langzaam met be-
langstellenden. Zoh zestig po-
tentiële kopers waren op de
veiling afgekomen. Tijdens de
kijkdagen was al goed gebo-
den op meerdere kunstwerken
en bij het begin van de veiling -
stond de teller dan ook al op
ruim 3000 euro. Voorzitter In-
grid Henkemans nam vastbe-
raden de veilinghamer ter
hand en niemand had dan ook
door dat ze deze taak op het
laatste moment op zich had

genomen omdat de verwachte
veilingmeester verstek had la-
ten gaan. Onder haar leiding
werden de stukken een voor
een gweild waarbij ook de
kunstenaars zelfafen toe een
bod uitbrachten. Veel kunst-
werken gingen weg voor het
eerste bod maar op enkele
werd flink geboden. Zo was er
de Ode aan Mondriaan van
lrl/im Jonker die 240 euro op-
bracht en een zilveren broche
van Els Oomen die voor 175
euro weg gng.De koopster
van de broche meldde Els heel
erg blij te zijndat ze het werk-
je 'gescoord' had.
Een van de doelen van de me-
dewerkers van de galerie is de
kunst dichter bij de mensen te
brengen. Daar zijn ze zondag
goed in geslaagd. Met de op-
brengst van 4.500 euro zien ze
de verhuizing met een gerust
hart tegemo€t.


