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Iedere drie maanden stelt HMC wisselende exposities samen, met kunst van 
zowel professionele als amateurkunstenaars. Zij tonen hun werk en bieden dit 
eventueel te koop aan. Het werk is te zien in de vitrines en de gangen van de 
poliklinieken en verpleegafdelingen. Deze exposities zijn tot eind maart 2023 te 
bezoeken. 
 
Harm Bokje          Fotografie 
 

Harm Bokje (1946) fotografeert inmiddels 50 jaar. Als 
autonoom fotograaf is hij dagelijks met fotografie 
bezig. Naast documentaire series, zijn licht en 
architectuur favoriete onderwerpen voor hem, deze 
vindt hij vaak in zijn leefomgeving. 
In deze tentoonstelling komen alle dingen samen. 
Door zijn leefomgeving in beeld te brengen hoopt hij 
ook anderen te inspireren met nieuwe ogen naar hun 
leefwereld te kijken. 
 
 

‘Make-over’ 
Harm Bokje neemt ons met zijn foto’s mee in de 
transitie van het winkelcentrum Leidsenhage tot 
‘Westfield Mall of the Netherlands’. Een van de 
grote uitdagingen werd gevormd door de wens dat 
de winkels steeds bereikbaar moesten zijn voor het 
winkelend publiek. De continu veranderende 
situatie leidde tot een hindernisbaan waar 
bouwvakkers en consumenten zich samen dapper 
doorheen vochten. Dit effect werd nog versterkt 
door de coronacrisis en de daaruit volgende 
maatregelen. Dat dit soms tot komische situaties 
leidde zien we ook terug in deze tentoonstelling. 
 
 Locatie: Begane grond, route rood, poliklinieken 
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Anneke de Meij             Schilderijen  
 
Anneke heeft een lange schildersloopbaan achter de rug, die nog 
steeds volop doorgaat. Ze schildert met acrylverf op karton in een 
royaal formaat. Haar onderwerpen zijn hoofdzakelijk alledaagse 
menselijke situaties maar ook dieren in de natuur. Meisjes die 
kleren passen, een intiem moment tussen moeder en baby, een 
volle tram, een warme stranddag, een wandeling in de natuur, 
paarden in een wei. 
Haar doel is om in haar schilderijen zo direct mogelijk uit te drukken 
wat zij ervaart in de momenten die zij weergeeft. Ze heeft een snelle 
streek, die ze gebruikt om zo direct mogelijk houding en stemming van personen te kunnen 
uitdrukken. Maar ook kunnen haar schilderijen een sterke gevoelswaarde hebben, als de natuur 
de hoofdrol heeft. De doorwerking van het schilderwerk wisselt. Wanneer de streek heel trefzeker 
is ontstaat een impressionistische indruk. Een andere keer wordt de gevoelswaarde juist bepaald 
door een complexiteit aan nuances. Je kan de indruk krijgen dat de schilderijen moeiteloos zijn 
ontstaan, terwijl er toch heel doordacht aan is gewerkt. 
Haar scholing bij diverse docenten werd steeds opnieuw afgewisseld door lange periodes, waarin 
ze zelf uitzocht hoe ze met een schilderij kon bereiken wat ze voor ogen had. Anneke heeft op veel 
plaatsen geëxposeerd. 
 
 

Locatie: 1e etage, route blauw, gang naar IC 
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Hanneke Kempff         Mozaïek 
 

In de zomer van 1999 maakte ik mijn eerste mozaïekwerkstuk. Kort daarna 
ontmoette ik Ingrid la Haye van Wapiti Haags Mozaïek en Zilver Atelier.  Van 
haar heb ik veel geleerd en tot op de dag van vandaag werk ik nog 
regelmatig in het atelier aan mozaïeken. De afgelopen jaren heb ik diverse 
masterclasses gevolgd van gerenommeerde mozaïekartiesten, zoals Dino 
Maccini, Carole Chouchair Oueijan en Francoise Moulet. Zo blijf ik mijzelf 
ontwikkelen.  
Sinds 2012 heb ik een eigen atelier in Drenthe, in een vakantiehuisje op park 
Westerbergen in Echten. Een of twee weekenden in de maand gaan we 
daarnaartoe. En als het maar even mooi weer is, werk ik graag buiten op ons 
terras. Ik werk met veel verschillende materialen, nieuw en tweede kans, 
zoals tegels, glas, kralen, serviesgoed, stenen en schelpen. Door ze te 
verwerken in een mozaïek geef ik afgedankte materialen een tweede leven. 
Vaak hergebruik ik bestaande ondergronden, bijvoorbeeld fotolijsten, of op 
elkaar gestapeld serviesgoed. Soms maak ik de ondergrond zelf, 

bijvoorbeeld met kippengaas en gips(verband).  
 
In het maken van mozaïekwerkstukken vind ik ontspanning en kan ik even afstand nemen van de drukte 
van het dagelijks bestaan. Mozaïeken is arbeidsintensief, tijdrovend en vraagt focus en geduld. Omdat ik 
niet doorlopend aan een object kan werken, ben ik er vaak maanden mee bezig. Ik vind het leuk om de 
haast oneindige mogelijkheden van mozaïek te laten zien en anderen te inspireren. Dat doe ik onder de 
naam DROOMmozaiek.  
 
Voor meer informatie: www.droommozaiek.nl, 19hanneke60@gmail.com, of 06 49728938 
 
 

Locatie: vitrine entresol 2e etage 
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Arnold Hoogendorp            Fotografie   
 

    
In deze tentoonstelling zijn twee kleine series opgenomen van locaties 
uit Leidschendam-Voorburg. De Mall of the Netherlands (het 
winkelcentrum Leidschenhage) en Schakenbosch, een locatie in Veur 
Leidschendam. Deze series zijn in 2021 en 2022 gemaakt.  
Ook heeft Arnold Hoogendorp van 1994 tot 2010 voor de Gemeente 
Leidschendam en de Gemeente Den Haag een fotokunst-opdracht gehad 
om het wijk Leidschenveen vanaf het weiland tot het stadsdeel te 
fotograferen. In totaal heeft het archief 2500 foto’s in hun bezit.  
Arnold is lid van drie kunstenaarsverenigingen HKK (Haagse Kunstkring), 
VKK (Voorschotense Kunstkring) en ARTIBRAK. Hij heeft in diverse 
galeries geëxposeerd, zowel in Nederland als in het buitenland. In 
museum Catharijneconvent heeft hij een kunstprijs gewonnen in de 
discipline Fotografie de Vermeulen Brauckmanprijs. Ook is hij door ‘AVROKUNST’ geïnterviewd 
voor zijn werk. Hij heeft zijn kunst zowel in het kunstmuseum Den Haag als in het 
Catharijneconvent geëxposeerd. Zijn foto’s zijn in veel fotobladen gepubliceerd. In de jaren 80 
heeft hij veel artikelen geschreven voor de bladen Focus en Fototribune. 
Voor meer informatie: http://www.arnoldhoogendorp.nl  
 

 
Locatie: 2e etage, afdeling Oncologie, route groen en oranje 

 
 

          
         
 


