Uit de pen van
Christien Klein
Een oude belofte ingelost
Mijn geschiedenis bij de KWA begint twintig jaar geleden. Samen met anderen die een cursus
portrettekenen hadden afgerond, zocht ik naar een inspirerende plek om te tekenen naar model. Ik
herinner mij nog levendig de eerste les. Een mannelijk naaktmodel, wiens kop ik toevallig ook al
had getekend tijdens de portretcursus. Ik maakte een tekening met houtskool, de docent gaf
nuttige aanwijzingen, iedereen was in opperste concentratie aan het werk. Ik ben meteen bij de
KWA gebleven en hoop er nog lang te kunnen zijn.
Wekelijks reed ik met mijn krijtjes en wisselende carpoolpartners naar de KWA. Aan het eind van
de avond was de kop leeg en het papier vol. Een rustpunt in de week. Moest er een vergadering
worden gepland? Jammer, maar op mijn KWA-avond kon ik niet.
Eerst portret/model bij Margreet, later bij Marijke, een jaartje bij Dominique Ebbeng, een
experimenteel dagdeel ‘model in een verhaal’. Na tien jaar wilde ik mijn schildertechniek
verbeteren en toog naar de dinsdagavond, waar ik ontzettend veel nieuwe dingen heb geleerd. De
lol in het werken staat voorop, een mooi resultaat is een opsteker.
Vorig jaar keerde ik terug naar mijn oude liefde: het portret, op dinsdagochtend. Dat is het
fantastische van de KWA: een gevarieerd aanbod, uitstekende docenten, plezierige mensen, een
inspirerende sfeer.
Ooit beloofde ik aan Margreet dat ik, als ik meer tijd zou krijgen, me zou inzetten voor de KWA.
Die tijd is nu aangebroken, omdat ik na 25 jaar gestopt ben met mijn praktijk als arts voor
homeopathie in Oosterbeek. Sinds maart, het begin van de ‘coronatijd’, loop ik mee met het
bestuur. Op 3 oktober ben ik in de algemene ledenvergadering benoemd tot bestuurslid. Inmiddels
heeft Hans ter Beek in de bestuursvergadering van 21 oktober jl. de denkbeeldige
voorzittershamer aan mij overhandigd. Als voorzitter hoop ik de KWA de komende periode samen
met het bestuur, de docenten en de leden, jullie allemaal, gezond door de coronatijd te loodsen.
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