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BESTUURREdAcTIE
vAN hET vAN dE 

Als dit blad bij u in de brievenbus valt is de zomerstop al weer nabij. Verschillende 
hoogtepunten uit ons verenigingsleven liggen dan achter ons, de Algemene Leden-
vergadering en vooral de grote tentoonstelling in de Mozes & Aäronkerk. 
De ALV wordt waarschijnlijk niet door iedereen als een hoogtepunt gezien, maar is 
wel degelijk zeer belangrijk. Allerlei zaken, die het leven van de vereniging be- 
treffen, komen daar aan de orde en worden daar beslist. 
De tentoonstelling in de Mozes & Aäron is zeker een hoogtepunt, die vormt bijkans 
het kloppende hart van de vereniging! Het is ieder jaar een feest om al die werken 
van al die leden te bekijken, die zelf met glunderende gezichten hun gasten mee 
tronen om al dat prachtigs te bewonderen. 
Aan beide gebeurtenissen besteden we in dit nummer dus de nodige en verdiende 
aandacht. 
Omdat we op deze tentoonstelling afscheid moesten nemen van Cor Bon, die als 
directeur van de Mozes & Aäronkerk gedurende 8 jaar onze hartelijke gastheer 
was, hadden we een kort gesprek met hem. U vindt dat eveneens hierin.
De redactie bezocht de jubilerende Joop Rooijers en Marjan van Berkel in hun  
atelier in Haarlem. Hennie Hooijer en Frans Kramer hadden een uitvoerig gesprek 
met beiden, waarin zij vertelden over hun opleiding en werk en hun docentschap. 
Wat vinden zij nu eigenlijk belangrijk in het lesgeven, wat proberen zij hun leer- 
lingen bij te brengen? 
Zelf ging ik naar een tentoonstelling van Marianne van der Heijden in het Museum 
van Bommel en van Dam in Venlo. Die bleek verrassend boeiend en fraai te zijn. In 
de loop van haar leven beoefende zij veel disciplines, waaronder mozaïek- en glas 
in lood-werken, hout- en linosnedes, etsen, pasteltekeningen enz. 
Marianne van der Heijden mocht mij tot nu toe onbekend zijn, in Limburg kent men 
haar zeker. Als u de kans krijgt, ga haar dan zeker zien.

Johanna de Wilde

Mededelingen n.a.v. de ALv

Begroting 2013 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) werd de begroting voor 2013 toege-
licht door de penningmeester Henk Busscher.  Het bleek hem dat de kans erin 
kan zitten dat dit jaar weer een negatief saldo van ongeveer € 3000 zal ontstaan. 
Daaraan kan worden ontkomen door nieuwe leden/cursisten te werven. Besloten 
werd dat indien nodig in oktober een buitengewone ledenvergadering bijeen zal 
worden geroepen om over eventuele verhogingen van cursusprijzen in 2014 een 
besluit te nemen.

Korting via de Stadspas
Een aantrekkelijke mogelijkheid om leden en cursisten te werven is via de Stads-
pas. De secretaris Peter van Rossum heeft daartoe de eerste stappen gezet. De 
gemeente kan houders van de Stadspas, die tot de minima behoren, korting geven 
op bijvoorbeeld een strippenkaart bij onze vereniging. De eerste kortingsbonnen  
zouden  in november kunnen worden verstrekt. Hoewel wij dan eenzelfde korting 
moeten geven als de gemeente is het grote voordeel gratis publiciteit via hun  
mededelingenblad. Dat blad wordt naar alle stadspashouders verstuurd, dus niet 
alleen naar de minima, in november. Het bestuur kreeg van de ALV het groene licht 
om hierover verder te onderhandelen. 

Bestuurswisselingen
Pallas Agterberg was statutair aftredend en had zich niet opnieuw herkiesbaar 
gesteld als bestuurslid cursussen/jaargroepen. De voorzitter, Jim van Dijk, be-
dankte haar voor haar inzet en werkzaamheden in het bestuur en overhandigt haar 
bloemen en een enveloppe onder applaus. Pallas bedankte iedereen voor het feit 
dat zij voor deze unieke vereniging bestuurswerk heeft mogen doen. 
christa Kuilman trad af als bestuurslid evenementen, omdat zij zich kandidaat 
had gesteld als bestuurslid cursussen/jaargroepen. De voorzitter bedankte haar 
voor haar inzet en had er alle begrip voor dat, nu de positie cursussen/jaargroepen 
vacant was, zij zich daar meer op haar plek zou voelen. Daarop werd Christa onder 
applaus benoemd in haar nieuwe bestuursfunctie.
Anna Stunova was door het bestuur kandidaat gesteld voor de functie communi- 
catie binnen het bestuur. Ook voor deze functie waren geen tegenkandidaten inge-
diend, waarop Anna onder applaus werd benoemd tot bestuurslid communicatie.  
Anna was voorafgaande aan de vergadering al voortvarend te werk gegaan en 
had een enquête opgesteld met als doel om meer te weten te komen wat er onder 
de leden leeft, zodat daarop beleid kan worden ontwikkeld. De enquête werd ter 
invulling rondgedeeld. Deze zal ook op de ateliers worden neergelegd en per email 
verspreid worden. 
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Vertrekkende en nieuwe medewerkers:
daniëlle dijkstra, coördinator personeel en organisatie, heeft na vele jaren haar 
taak overgedragen aan Feikje Veenstra. Daniëlle was helaas verhinderd om 
aanwezig te zijn op de ALV. De voorzitter bedankte haar voor het vele werk dat ook 
zij voor de Zondagsschilders heeft gedaan. Zij heeft vooral veel voorwerk verricht 
bij het zoeken naar nieuwe kandidaten voor het invullen van de vacatures bij het 
docententeam  en bij het bestuur.
Thea de haan meldde zich als eerste vrijwilliger voor de jubileumcommissie, 
die het 80-jarig jubileum van onze vereniging in 2015 zal gaan voorbereiden. Het 
bestuur nodigt leden die daaraan willen meewerken en -denken uit om zich bij 
Thea aan te melden.
Judith Tankink is sinds kort lid van De Zondagsschilders. Zij is door het bestuur 
benoemd als coördinator communicatie m.b.t. de nieuw media. Zij heeft een 
Facebookpagina van de Zondagsschilders opgezet en houdt die bij, evenals een 
Twitteraccount. In de toekomst zal zij ook betrokken worden bij de verzending van 
Nieuwsflitsen.
Akke hemker is benoemd als nieuwe coördinator contactpersonen, een functie 
die al enige tijd vacant was.
Marian van Bakel zal in 2013 de jubilea van docenten coördineren. 
hennie hooijer gaat zich bezighouden met het verenigingsarchief. Zij werkt hier 
wekelijks een paar uurtjes aan op het secretariaat.
Voor het ontwerpen van posters en het voor druk gereed maken van het Atelier-
nieuws is de externe professional Liesbet van der zel aangetrokken.

Anne Knaup is al 40 jaar lid van de Zondagsschilders!
Jong begonnen, is zij nog lang niet oud. Met haar korte, 
witte koppie en softpastels bij de hand staat ze elke 
vrijdagmorgen klaar om te beginnen, vaak op dezelfde 
plek in het atelier, recht voor het model. Met grote, 
trefzekere lijnen maakt ze een snelle opzet, die zij  
uitwerkt tot een altijd weer vriendelijk, vaak jong ogend portret. Of zij tekent het 
hele model, met stoel en al, in zonnige kleuren. De portretten zijn vaak herkenbaar, 
de houding mooi.

Portretten bij Joop
Anne heeft al die jaren les gehad van Joop Rooijers. Zij is maar één keer ‘vreemd 
gegaan’, bij Kreel Damen, maar na een jaar kwam zij snel weer terug. Over Joop 
is zij heel tevreden. “Hij is altijd vriendelijk en opgewekt, en heeft plezier in het 
lesgeven. Ik krijg nog steeds goeie aanwijzingen van hem, bijvoorbeeld over de 
houding. Hij kan je verbeteren, maar duwt niet in een bepaalde richting. Hij laat je 
jezelf ontwikkelen op je eigen manier en wil je niet ombuigen. Ik zie makkelijker de 
fouten bij anderen dan bij mezelf, daar sta ik te dicht op. Joop zegt wel honderd 
keer dat je afstand moet nemen, maar dat vergeet ik vaak”.
 
Stadsgezichten thuis
Toen ik Anne alleen kende van haar portretten verbaasde ik me over het werk dat 
zij instuurde naar de Mozes & Aäronkerk. Dat vond ik van een heel andere sfeer. 
Elk jaar weer maakt zij een groot olieverfschilderij met veel drukte er op, veel 
mensen, op een bekende plek ergens in Amsterdam. Dam, Leidseplein, Rokin of 
een stukje gracht vormt de achtergrond van zo’n vrolijk, zonnig schilderij. Typisch 
voor Anne is dat er altijd grappige tafereeltjes in verwerkt zijn, vaak met kinder-
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en of dieren. Je ziet duidelijk met hoeveel plezier zij eraan werkt. Het is een heel 
proces om zoiets ingewikkelds te maken. Maandenlang duren de voorbereidingen. 
Allereerst loopt zij de hele stad door, op zoek naar mooie plekjes waar zij dan veel 
foto’s van maakt. Daar kiest zij tenslotte een paar van uit voor de achtergrond, en 
nog weer een stel andere voor de mensen die erop komen. Alles moet kloppen. In 
dunne lagen olieverf begint zij met het schilderen van de achtergrond. Gaandeweg 
componeert zij het hele doek vol. “Mijn composities zijn nu veel beter dan vroeger, 
ik heb meer inzicht in hoe alles in het vlak moet staan. Vroeger deed ik wel eens 
heel vreemde dingen, zoals een stel ballonnen precies vóór een straat plaatsen, 
dat zou ik nu nooit meer doen”. 

Waardering
Het is al weer 28 jaar geleden dat er in Palet en Tekenstift een artikel over haar 
heeft gestaan. Het omvatte een stuk of zeven foto’s van haar Amsterdamse schil-
derijen en van details die zij erin verwerkt had. Eerst wilde zij niet, maar ze liet zich 
overhalen toen men zei: dan heb je altijd iets om te laten zien. Het jaar daarvoor 
had zij de Publieksprijs gewonnen bij een Amateur-tentoonstelling in de Nieuwe 
Kerk. Boudewijn Büch had haar toen geïnterviewd. Zij zaten samen voor het  
monument op de Dam en keken naar Krasnapolsky, de plek die zij geschilderd 
had. Maar helaas kwamen er net ratelende trams voorbij, zodat het hele gesprek 
in het water viel. Het doek is later wel door het hotel aangekocht. Anne heeft altijd 
al veel schilderijen verkocht. En ook werk in opdracht gemaakt. Zelf vindt zij de 
stadstaferelen van de laatste jaren het leukst. Zij heeft een bewonderaar die al zes 
van die doeken heeft aangekocht, ook de nieuwste die op onze laatste tentoon-
stelling hing. Het contact met deze koper is heel bijzonder. Ze zijn goede vrienden 
geworden, en wat hij zei vindt zij heel bijzonder: “ik hou je schilderijen bij elkaar, en 
als ik eerder overlijd, dan krijg je ze terug”. 
Het volgende doek wordt waarschijnlijk weer van de Dam, nu gefotografeerd vanuit 
de Bijenkorf. Zij heeft al veel foto’s hiervoor, ook van de details die zij erin wil schil-
deren. Probleem is alleen dat het standpunt zo hoog is en de figuurtjes daardoor 
eigenlijk veel te klein worden. Maar misschien wordt het ook wel iets met sneeuw.

Talent en hard werken
Het schilderen heeft Anne niet van een vreemde. Haar 
grootvader, C. Joh. Knaup was decorschilder van 
beroep, maar maakte ook portretten en andere schil-
derijen. Hij is jong overleden, toen hij met een leerling in 
een bootje op het IJ aan het schilderen was. Ze werden 
overvaren. Zijn vrouw heeft nog jaren aan het IJ staan 
kijken, of hij weer boven water kwam. Zij bleef alleen 
achter met kleine kinderen en heeft al zijn schilderijen 
moeten verkopen. Met de leerling, die niet kon zwem-
men, aan zijn borst geklemd, werd hij later gevonden. 
Anne zelf kon op de lagere school al goed tekenen. Haar 
onderwijzer adviseerde haar moeder om haar naar de 
kunstacademie te sturen, maar dat mocht niet. “Met 
schilderen kwam er geen brood op de plank”. Anne had 

Anne’s vader geschilderd  
door haar grootvader
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het graag gewild, maar moest naar een atelier om kleding te leren maken. Daar 
vond zij het afschuwelijk, een jaar lang huilde zij tranen met tuiten. Na de opleiding, 
jaren later, kwam zij bij haar moeder in de confectiezaak. Daar was het beter, zij 
zat de hele dag achter de naaimachine en samen ontwierpen ze kleding. 

Anne begon pas met schilderen toen haar kinderen klein waren. Elke morgen van 
9 tot 12 zat zij achter de ezel, daarna ging zij opruimen. Dat vond zij nodig, want in 
‘t begin was het schilderen erg moeilijk. Zij maakte ook toen al kleine stadsge- 
zichtjes, die zij eerst fotografeerde: oude stoepjes, een raampje met kat, hondjes, 
paarden. En natuurlijk portretten, onder andere van haar drie dochters. “Maar 
bloemen liggen me niet, daar bak ik niets van, daar moet je een losse hand voor 
hebben”.

...steeds weer een nieuwe....
Al heel lang voelt ze het als een soort drang, 
ze móét gewoon schilderen. 
Vroeger heeft zij piano gespeeld, en veel 
gelezen. Ze heeft ook jaren paard gereden, 
en wandelde langeafstandspaden met haar 
man. Zij ging naar tentoonstellingen, zoals 
Fatale vrouwen, in het Groninger Museum. Zij 
houdt erg van realistische kunst, met leuke 
details, zoals van Van Ostade. Maar ook van 
Veronese, Pyke Koch, Tadema, Hans Kanters. 
Tegenwoordig kijkt zij vooral op de computer 
naar tentoonstellingen. Anne zingt in twee 
koren. En ze past veel op haar kleinkinderen. 
Maar eigenlijk vindt zij alle andere dingen 
minder leuk dan schilderen en fotograferen. 
Ze wil gewoon graag schilderen, elke avond. 
En niet alleen om met iets leuks voor de dag 
te komen. Zij is steeds weer nieuwsgierig hoe 
het wordt als zij even dit hondje erin zet, of de 
kleur van dat jasje verandert... Elk schilderij is en blijft een nieuwe uitdaging....

Hennie Hooijer

Neem een abonnement voor slechts € 27,50 per jaar.
Alleen voor De Zondagsschilders

Aanmelden bij de ledenadministratie 020-6243933
Kijk ook op de website www.paletmagazine.nl
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Ledenvergadering zondag 24 maart, 
’n impressie
Reizen of vergaderen
Zondag 24 maart was de dag dat je met het Boekenweekgeschenk vrij met het 
spoor door Nederland kon reizen. Ondanks dat je dan de kans had Kees van  
Kooten met of zonder verrekijker tegen te komen hebben toch ongeveer 40 leden 
van de Zondagsschilders voor de jaarlijkse ledenvergadering gekozen. Op zich niet 
zo gek, want behalve dat het bestuur op deze dag ter verantwoording kan worden 
geroepen, is het ook een gezellige bijeenkomst. Vooral het drankje en de hapjes 
na afloop. Het bestuur was voltallig aanwezig. En onder de strakke leiding van 
voorzitter Jim van Dijk werd de vergadering geopend en de agenda vastgesteld. 
Allereerst werd er stil gestaan bij, of liever gezegd om twee minuten stilte gevraagd 
voor, de elf leden die in het voorbije jaar overleden zijn. Daaronder ging de aan-
dacht vooral uit naar Jan Boots, die begin januari stierf. Het vorige Ateliernieuws 
was min of meer een eerbetoon aan Jan, die voor de vereniging onnoemelijk veel 
gedaan heeft, waaronder de lay-out van dit blad.
Dit zijn geen notulen. Die werden gemaakt door Tineke van Eck. Bovendien zijn de 
zakelijke mededelingen hierover al gedaan in de rubriek ‘Van het bestuur’. Daarom 
ga ik niet op alle punten van de vergadering in, maar kies er een paar uit. 

Nieuwe ideeën
Het nieuwe bestuurslid voor PR en communicatie, Anna Stunova, heeft een 
enquête samengesteld om te onderzoeken wat er leeft onder de leden. Anna is 
een Praagse en behalve docent ook onderzoekster. Sinds drie jaar is ze als lid 
van de Zondagsschilders bij de grafische groep. Er zijn volgens haar verschillen-
de problemen in de vereniging. Het aantal leden loopt terug en het is moeilijk om 
jonge leden aan te trekken. Er zou meer diversiteit in de samenstelling van het 
ledenbestand moeten komen, want je kunt er niet omheen dat de vereniging sterk 
vergrijsd is. Een aantal ideeën ter oplossing wordt geopperd. Een daarvan luidt dat 
er een cursus moet komen onder leiding van een jonge docent. Een ander is om 
kunst van de Zondagsschilders uit te lenen. Dit zou nog nader uitgewerkt moeten 
worden. Een derde voorstel was om meer tentoonstellingen te organiseren en 
bijvoorbeeld de vereniging te presenteren in de Week van de Amateurkunst,  
25 mei – 1 juni, als een soort extra Open Dag. Aandacht besteden aan het vijftien-
jarig bestaan van de grafische groep is ook belangrijk, zei iemand. En er moet een 
permanente ideeënbus komen, die vol moet raken. 
Hanna van Dijk kwam met een voorstel om een club ‘Vrienden van de Zondags- 
schilders’ op te richten, ter sponsoring van de vereniging. Die vrienden betalen 
een basisbedrag. Het voorstel leidde tot enige discussie. Je bent al lid van de 
Zondagsschilders voor een bedrag van €35, werd gesteld, wat kun je dan van 
een ‘vriend’ vragen? De discussie werd heftiger toen de verdwenen werken op de 
derde etage ter sprake kwamen. Naar aanleiding hiervan zijn inmiddels al ge-
dragsregels in de Nieuwsflits gepubliceerd. Ik ga er dus hier niet verder op in. 

Jubilea en jubilarissen
Verschillende docenten vieren dit jaar een jubileum. Joop Rooijers is 40 jaar 
docent, Marjan van Berkel 30 jaar, Jan Frenken 25 jaar. En Marjan Zwiep , die per 
abuis niet in het lijstje van jubilarissen was opgenomen, viert 35 jaar docentschap. 
Aan het eind van de vergadering werd aan al deze jubilea aandacht besteed. Uiter-
aard ook aan leden, die jubileerden en die we noemden in het februarinummer van 
het Ateliernieuws. Christa Kuilman spreekt iedereen kort maar hartelijk toe en deelt 
cadeautjes en insignes uit.

Ander docentennieuws
Joost van der Krogt stopt binnenkort als docente van de Zondagsschilders. Ze wil 
meer aandacht besteden aan haar eigen werk. Voor haar opvolging is een sollici-
tatieprocedure gestart. Emma Baert is tijdelijk uitgeschakeld door een opname in 
het ziekenhuis. Ze onderging een open hart operatie. We wensen haar een voor- 
spoedig herstel en geopperd wordt haar ‘zoveel kaartjes te sturen, dat ze haar bed 
niet meer kan zien’.

Sluiting
Aan het slot brengt Thea de Haan de dank over van de familie Boots voor onze 
deelname bij het overlijden van Jan. Als de voorzitter de vergadering daarna sluit 
gaan we aan de hapjes en de drank. Of was er iemand bij die snel nog even van 
het Boekenweekgeschenk gebruik maakte? 

Frans Kramer

Allerhande 
de vitrine
Eens in de 6 weken nodigt Leendert nieuwe exposanten uit voor de vitrine. Ook in de  
gang hangt tegenwoordig – door Leendert mooi verzorgd – werk van onze leden.  
Zelf  benadert hij de leden wier werk hij graag in de gang wil hebben.De komende tijd 
wil Leendert aandacht besteden aan de groepen van de jubilerende docenten, Joop 
Rooijers die 40 jaar docent is en Jan Frenken, die 25 jaar les geeft. Deze groepen 
zal hij benaderen om te exposeren in de vitrine en de gang (op weg naar de lift).

de Boomspijker.
In oktober en november a.s. zal daar een expositie zijn van het werk van Jan Boots.  
Ons voorstel is om aan het eind van de expositieperiode een ‘finissage’ te organ-
iseren. Op de Open Dag van onze vereniging in het najaar zal het mooiste buurthu-
is van Amsterdam (!) zijn deuren weer open zetten voor bezoekers daarvan.

Nel Huurman
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Leren kijken, dat is het belangrijkste
gesprek met jubilerende docenten Joop en Marjan

Het is in een smal straatje in Haarlem, 
met zicht op de koepel van de Nieuwe 
Kathedraal. Aan de linkerkant is het eind 

19e-eeuwse pand, waar we hebben  
afgesproken. Vroeger was dit een 
werkplaats, waar onder andere 
glas-in-loodramen werden gemaakt. 

Nu zijn hier de ateliers van Joop 
Rooijers en Marjan van Berkel. 
Frans en ik willen wel eens zien 
hoe zij zelf bezig zijn met kunst 
en hoe dat in verhouding staat 
tot het lesgeven.

het Atelier.
Beneden is de grootste ruimte, het atelier van Joop. Hier wordt les gegeven. Boven 
is de atelierruimte kleiner, maar er is wel een keuken- eet- en slaapruimte. In 1986 
kreeg Marjan een erfenis, waardoor ze dit pand konden kopen. Het eerste jaar is 
Joop alleen bezig geweest met verbouwen. Overal haalde hij materialen vandaan, 
zoals mooie oude deuren. Nu staan door het hele atelier heen gevonden spullen. 
Aan de muur hangt een groot Schoonhoven-achtig kunstwerk van gevouwen 
papier met veel soorten schaduw. Om de potkachel heen ligt een berg keien, mooi 
maar ook praktisch, want ze houden de warmte lang vast. Een pakket vergeelde 
oude kranten, stukken lood, Joop schildert alles, als het materiaal maar interes-
sant is. In Marjan’s atelier valt mij als eerste haar palet op: een groot rechthoekig 
blad, met aan drie kanten een rij wonderlijke kleurrijke heuveltjes van verf, vele 
centimeters dik, de onderste lagen zijn al 10 jaar oud. Volgens Joop is het niet 
praktisch, maar Marjan is er erg aan gehecht. Zij maakt momenteel een serie 
schilderijen met als onderwerp het palet.

de opleiding.
Marjan en Joop hebben elkaar ontmoet op de Rijksacademie voor Beeldende  
Kunsten. Daarvoor had Marjan in Tilburg de lerarenopleiding tekenen en vrij 
schilderen gedaan. Joop had op de Kunstnijverheidsschool, de voorloper van de 
Rietveldacademie, reclame ontwerpen gedaan, waarbij ook veel getekend werd. 
Pas later, in militaire dienst, besloot hij dat hij wilde schilderen. Zo begonnen ze 
tegelijkertijd aan de klassieke schilderopleiding aan de Rijksacademie, waar ze 
o.a. les kregen van Sierk Schröder en Otto B. de Kat. We mogen de portretten zien 
die zij daar in het vierde jaar van elkaar geschilderd hebben.  Na 5 jaar kregen 
zij, op voorspraak van hun professoren, samen een beurs van de Franse regering 
om een half jaar in Montpellier te studeren. Maar in plaats van alleen maar lessen 
te volgen zochten ze een optrekje buiten, kochten een oude auto en trokken de 

omgeving in om te schilderen. Na 
een dik half jaar moesten ze terug en 
begon hun schildercarrière in Amster-
dam. Joop: “Dan sta je meteen voor 
’t blok. Je moet met schilderen je 
brood verdienen en je bent helemaal 
op jezelf aangewezen.” Marjan wilde 
graag kinderen en dat was nog niet 
gezegd of ze kwamen al. Marjan: “Ik 
had me erop ingesteld en het was 
vreselijk leuk. Het kunstenaarschap 
kwam op een laag pitje te staan. 
Maar op een bepaalde manier blijf je 
om je heen kijken, het ontwikkelt zich 
toch wel.” 

contraprestatie.
In 1968, net terug uit Frankrijk, begon in Amsterdam de periode van vrijheid,  
blijheid. Op de Rijksacademie en in het Stedelijk Museum waren rellen, het 
Rijksmuseum werd bezet en daar waren ook zij bij. Het was een feest. In die tijd 
ontstond ook de Contraprestatieregeling. 
“Een mooie naam”, zegt Marjan, “omdat er een tegenprestatie moest worden 
geleverd”. Later werd de regeling vervangen door de BKR, de Beeldende Kunste-
naars Regeling. Joop kon hier vanaf 1969 gebruik van maken. “Het was fantas-
tisch, je werd in staat gesteld om dat te doen waarvoor je was opgeleid. Door de 
BKR kon je aan het werk blijven en af en toe iets verkopen. Ik exposeerde ook 
veel in die periode. De beste werken werden ingeleverd, De meeste kunstenaars 
gingen er serieus mee om. Maar het heeft veel jaloezie gewekt bij andere groepen 
in de samenleving. De regeling stopte in 1986, net in de tijd dat wij dit pand konden 
kopen”. 

Voor Marjan was er geen BKR, maar wel een 
‘gehuwde vrouwen regeling’, waardoor zij 
atelierkosten kon afschrijven. Haar atelier was 
boven, beneden speelden de kinderen. 
In de zomer gingen ze vaak met het hele gezin 
voor een half jaar naar Alem bij Zaltbommel. 
Daar schilderde Joop, heel romantisch, op 
zolder.

Les geven.
Joop begon al snel met lesgeven, eerst in 
Zwanenburg en Uitgeest en vanaf september 
1973 bij de Zondagsschilders. Marjan begon 
hier 10 jaar later, toen hun dochters 13 en 11 
waren. Zij ging toen ook weer meer schilderen. 
Daarnaast heeft zij met veel plezier 13 jaar 
lang les gegeven aan verstandelijk gehandi-

Joop door Marjan

Marjan door Joop
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capten. Soms kregen die een model, waar ze heel serieus en goed aan werkten. 
Marjan maakte zelf een serie schilderijen waarin zij deze portretten mocht gebrui- 
ken. Het is een serie waar zij zelf een zwak voor heeft, het zijn bijna abstracties. 
Toen het eigen atelier klaar was, gingen Joop en Marjan ook daar les geven. 
Samen hebben ze er een volle baan aan. De andere helft van de week, of eigenlijk 
iets meer, is gereserveerd voor het zelf schilderen. 
Over hun werk bij de Zondagsschilders zijn beiden enthousiast. “Er zijn mensen 
die komen voor de gezelligheid. Anderen vinden het ontzettend leuk om bezig te 
zijn met tekenen of schilderen. En er zijn mensen die echt willen leren schilderen. 
De verschillen tussen de mensen zijn erg groot, ook wat hun sociale achtergrond 
betreft. Maar tekenen en schilderen hebben ze gemeenschappelijk. En ze zijn 
aardig tegen elkaar”.
“Met heel veel plezier stap ik altijd het lokaal binnen”, zegt Marjan, “het is leuk om 
de mensen weer te zien. Maar ik wil ook iets overdragen van wat ik zelf geleerd 

hebt. Leren kijken bijvoorbeeld naar hoe elk been een 
bepaalde spanning heeft, zeker als je staat. Die moet je 
proberen te pakken”. 
Schilderen heeft vaak met logica te maken, volgens Joop. 
“Kijk maar waar zo’n arm vandaan komt. Kijken is ook 
doen. En over foute lijnen kun je heen gaan, die moet je 
niet wegpoetsen, je kunt jezelf daarmee ook verrassen. Ik 
vind het heel mooi als je een ontwikkeling ziet bij mensen. 
Iemand die eerst alleen van figuratieve kunst houdt, maar 
dan een abstract werk leert waarderen. Als je veel bezig 
bent met beeldende kunst, dan heb je ook voelsprieten 
voor andere kunsten. Je kunt het merken als iemand gaat 
schilderen die muziek maakt, of schrijft, of iets anders 
doet. Dan herken je een basisgevoel van schoonheid. 
Dan gaat het meteen, dat is heel lekker. Maar het is ook 
leuk als iemand dat niet heeft en het zich toch ontwikkelt“.

Kunst.
Snappen jullie nou zo’n Mike Kelly in het Stedelijk Museum? Of wat ze op de Riet-
veld doen? Daar gaat het toch alleen om de concepten die ze bedenken? Je hoeft 
toch geen vaardigheden meer te hebben? is onze vraag.
Marjan: “Vroeger werden ook vraagtekens gezet bij wat en hoe geschilderd werd. 
Toen hadden ze wel ambachtelijke vaardigheden, nu heb je soms het gevoel dat ze 
maar wat doen. Maar Ellsworth Kelly, die nu alleen abstract werkt, heeft heel veel 
getekend, mooie, strakke tekeningen. Als je die ziet, begrijp je hoe hij komt tot de 
dingen die hij nu maakt.”
Joop: “De thematiek is een vorm van kunst, net zoals een mooi handschrift een 
element is in je beoordeling. Het is de vrijheid die mensen nu hebben. Je kunt 
schilderen of je kunt dicht tegen minimal art aanzitten of conceptuele kunst maken. 
Je komt tegen dat het concept het uitgangspunt is en soms vindt men dat genoeg. 
Onze dochters hadden daar wel eens moeite mee op de academie, ook met de 
arrogantie van sommige kunstenaars of leerlingen. Ze hadden verwacht om vaar-
digheden te leren.”

Eigen ontwikkeling.
Marjan citeert Picasso: “Hij zei: ‘Alle kinderen zijn kunstenaars, maar het is een 
kunst om kind te blijven’. De spontaniteit wordt afgeleerd, kinderen gaan anders 
kijken, ze willen knap worden. De meeste kunstenaars tekenden al in hun jeugd 
en hebben vaak de ervaring dat ze hiervoor veel waardering kregen. Ik had een 
moeder die mij erg stimuleerde. In Tilburg liepen wij langs een winkel speciaal 
voor beeldende kunstenaars en dan zei ze: ‘kijk Marjan, wat ruikt het hier lekker, 
kom maar mee naar binnen’, en dan kreeg ik één potlood. Dat heeft veel verschil 
gemaakt”.
Joop tekende op de lagere school ook altijd. Maar hij had verschillende baantjes 
voor hij wist wat hij wilde. Hij herinnert zich wel dat verf hem altijd een extra gevoel 
gaf van ‘spannend...’
Tijdens hun klassieke opleiding moesten ze regelmatig 3 maanden lang hetzelf-
de model in dezelfde houding tekenen. Die tekeningen werden oersaai. Het enig 
belangrijke was dat alles op z’n plek zat. Marjan had toen wel een idee van het be-
perkte hiervan, maar dacht: dat losse werken, dat komt later wel. Zij schildert wat 
haar raakt. Na Frankrijk schilderde zij nooit meer buiten. Landschappen doen haar 
niets, mensen wel. In de eerste plaats haar kinderen en kleinkinderen. Zij heeft ze 
allemaal geschilderd. Maar wat haar raakt kan ook onzichtbaar zijn. Nu is het haar 
palet. Eerder schilderde zij een serie brieven, meer dan 250 ‘spelerijtjes’, zoals zij 
die noemde. 
Joop is vooral geïnteresseerd in de huid van allerlei materialen, zoals karton, roes-
tig ijzer, of stukken lood. Tegelijkertijd verdiept hij zich erin hoe je kijkt naar vorm 
en naar kleur. Hij kan wél geraakt worden door een mooie wolkenlucht boven een 
duinlandschap. Maar daarin zit ook iets tweeslachtigs als hij een vrolijk ballonnetje 
de sombere lucht in schildert.

Allebei zijn ze hun eigen weg blijven volgen, Joop als een soort fijnschilder die 
bijna in de huid kruipt van de materialen die hij schildert, Marjan die met losse 
toetsen of lijnen de dingen of mensen schildert die haar raken. Vaak is haar werk 
abstract. Iets van die verschillen valt te herkennen in hun manier van lesgeven, 
maar bij allebei ligt duidelijk het accent op ‘leren kijken’.

Hennie Hooijer en  Frans Kramer
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In memoriam
Door computerproblemen raakte het in memoriam van Jan Boots dat Nel Huurman 
voor hem schreef voor het februarinummer zoek. Hieronder volgt dit artikel alsnog. 
Juist in dit nummer, waar de tentoonstelling van de Mozes & Aäronkerk veel aan-
dacht krijgt, lijkt dit passend. De medewerking van Jan werd bij de voorbereiding en 
organisatie door Nel en vele anderen node gemist.

Jan is niet meer…….
Zolang de vereniging De Zondagsschilders bestaat, organiseert zij exposities. Vele 
jaren was Jan een belangrijke schakel in de voorbereiding daarvan. In overleg 
met de coördinator Pr/voorlichting werden door Jan niet alleen de posters, flyers, 
uitnodigingen en kunstkaarten gemaakt, maar ook de foto-presentatiemappen en 
alle documentatie voor het secretariaat.  

Pas sinds 2000 organiseer ik de exposities. In die tijd maakten Christa en ik ook 
het Ateliernieuws, later deed Henk Thomas dat. Nadat Ton van Nunen - onze 
eerste opmaker en drukker- overleed, nam Jan die taak over. Er kwam toen ook 
een nieuw redactieteam voor het Ateliernieuws. 
Toen Jan jaren geleden ziek werd, zocht ik hem thuis op. Ik maakte er soms een 
dagje van als er drukwerk gemaakt moest worden. Vanaf zijn comfortabele bank 
gaf Jan dan instructies. Soms kookte ik ook, dat vond hij gezellig. Eind januari 
plachten we (dat was bijna een traditie) met een groepje Zondagsschilders naar 
Groot Stokkert op de Veluwe te gaan. Jan was vast besloten om deze keer weer 
mee te gaan en had daarvoor grootse plannen. De pijn was immers “onder con-
trole”, zo vertelde hij tijdens onze Nieuwjaarsinstuif. Lekker schilderen, een beetje 
zwemmen in het extra verwarmde zwembad van het hotel en gezellig samen koken 
in de comfortabele bungalow, daar verheugde Jan zich op. Maar dezelfde avond 
na de Instuif kreeg hij opeens weer erge pijn. De volgende dag werd hij opgenomen 
in het ziekenhuis, naar bleek voorgoed. Jammer was het dat die heerlijke week 
hem niet meer gegeven was. We reisden voor zijn uitvaart van de Veluwe terug 
naar Amsterdam. Het was fijn om te zien dat daar zoveel Zondagsschilders waren. 
Samen met de familie hebben we op gepaste wijze afscheid genomen van Jan. 

Jan, wat zullen wij je missen!  
Niet alleen in Groot Stokkert en  
op de ateliers, maar zeker ook bij  
het opstellen en opmaken van 
allerhande drukwerk dat nodig 
is om onze mooie vereniging 
draaiende te houden!

We zullen de herinneringen aan 
jou, je markante persoonlijkheid, 
bewaren.

Nel Huurman

Onder professionals en amateurs is van der Linde’s assortiment en 

kleurenrijkdom inmiddels legendarisch. In de winkel van meer dan 

300 m2, het inlijstatelier en de showroom in Weesp vindt u vrijwel 

alle materialen voor de beeldende kunst. Op vertoon van uw pas 

ontvangen de Zondagsschilders 20% korting op alle mate-

rialen. (aanbiedingen uitgezonderd). Bovendien heeft van der Linde 

dankzij een scherp inkoopbeleid regelmatig interessante aanbiedin-

gen. En vanaf z125,– wordt uw aankoop gratis bezorgd in Amsterdam. 

Door deskundig advies aan amateur en professional heeft van der 

Linde door de jaren een vaste klantenkring opgebouwd. Ook nu 

staan gekwalificeerde mede werkers zes dagen per week voor u klaar 

met advies en ondersteuning. 

Van der Linde:
voor kunstenaars 
van elk formaat.

van der linde Materialen voor de beeldend kunstenaar   

Rozengracht 36-38, 1016 NC Amsterdam | T 020-62 42 791
winkel@vanderlinde.com | www.vanderlindewebshop.com

Vele kunstschilders genieten dagelijks bij  
van der Linde. Zij vinden daar wat ze zoeken of 
worden verrast door wat ze nog niet zochten. 
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“Ieder jaar is het toch weer beter!”
De tentoonstelling in de Mozes & Aäronkerk was ook dit jaar een groot succes. 
Een succes vanwege het geregistreerde aantal bezoekers (1909), de werken die 
er te zien en de diverse enthousiaste commentaren daarop die te horen waren. En 
één nieuw lid meldde zich aan!                                                                                                    

Elke dag waren er activiteiten waarbij bezoekers mochten aan-
schuiven. Zo gaf Jan Frenken een introductieles ‘opzetten van 
een portret’ op donderdagmiddag.  
Vrijdagmiddag gaf Henk Sassen zijn groep les in miniatuurschil-
deren en zaterdagmiddag kwam Anneke de Witte met enkele van 
haar leerlingen boetseren. Op zondag was er een extra ‘Portret 
op Zondag’, waarbij Maria Walta, die ook bij de opening gespeeld 
had, met haar sitar voor ons poseerde.

Tijdens de feestelijke opening gaf Nel Huurman ons enig inzicht in de enormiteit 
van dit gebeuren door een paar getallen te noemen. Er waren 170 schilderijen,  
6 groepswerken, 36 beelden te bewonderen. Docent Joop Rooijers, wiens 45-jarig 
jubileum bij de Zondagsschilders nog maar kort geleden gevierd werd, was hoofd-
verantwoordelijke voor de inrichting van de tentoonstelling. Docente Marjan Zwiep 
‘deed’ daarbij de beelden. 
Een groot gemis bij de voorbereiding en uitvoering van een en ander was Jan 
Boots, zei Nel. Zo waren er dit jaar geen kunstkaarten van de verschillende werken 
en ook geen flyers gemaakt voor de tentoonstelling. Wel was er een poster ontwik-
keld door Liesbet van der Zel, die bereid gevonden is om het werk van Jan voor 
een deel over te nemen. 
Na Nel sprak Farida Farhadpour, opvol-
ger van Cor Bon als directeur van de 
Mozes & Aäron kerk. Ze had al even  
rondgekeken, zo begon ze, maar het 
echte kijken moest wachten tot de rond- 
leiding die ze zichzelf beloofd had voor 
later, als iedereen weg was. Omdat ze 
zelf geen kunstenaar is, wilde ze niet over 
kunst praten, stelde ze, maar wel over 
‘kunst van leven’. “Want daar heeft ieder-
een mee te maken”. Ze had gezocht naar 
een theoloog/filosoof  die daar iets over zegt en was uitgekomen bij Kierkegaard. 
“Volgens hem leven wij eigenlijk op twee assen,” legde ze uit, “ waarvan die van 
het dagelijkse leven, de routine, de grootste is. Daartoe horen werk en bijvoorbeeld 
ontmoetingen met mensen en dingen enz. Maar als ons leven alleen daaruit zou 
bestaan, dan leven we volgens Kierkegaard eigenlijk niet. Pas als we in staat zijn 
in het dagelijkse leven ons te laten raken door wat groter is dan onszelf, door de 
inspiratie die altijd rond zoemt, dan leven we echt. Kwaliteit van leven draait om de 
momenten dat je zo geraakt wordt. Kunst,” besloot Farida, “heeft daarin een grote 
rol. Maar,”vervolgde ze meteen,”wie is de ‘creator’? Is het jouw hand, jouw pen die 

creëert of is het wat door jou heen gaat, dat maakt dat je schildert/schrijft?”
Een expositie bezoeken, zei Farida, kan zo’n kwalitatief moment zijn. “Dat hangt 
er vanaf, loop je ergens gewoon langs of ben je in staat er verbinding mee te 
maken? Lukt dat laatste dan ontstaat iets van innerlijke stilte en beleef je ‘kwaliteit 
van leven’”. Farida besloot met een gedicht van Marion Spronk, ‘De lachende Ziel’ 
geheten. Het is dat wat ze de Zondagsschilders toe wenste: een lachende ziel. 

“geen spatzies”
Voorzitter Jim van Dijk bood Farida het 
jubileumboek van de Zondagsschilders aan, dat ter ere van het 75-jarig 
bestaan werd gemaakt. Het is verheugend dat we nog steeds in de Mozes 
& Aäronkerk mogen exposeren, vond hij en hij meende ook dat de tentoonstel-
ling “al weer beter is dan vorig jaar! Dat hoor ik mensen ieder jaar weer zeggen en 
ik ben het daar mee eens!”
Cor Bon, voormalige directeur en inmiddels als Bekende Amsterdammer (B.A.) 
vereeuwigd door verschillende Zondagsschilders tijdens Portret op Zondag, vertel-
de hoe het was om zo model te zitten. Toen hij gevraagd werd, voelde hij zich toch 
enigszins trots nu ‘B.A.’ te zijn; tegelijkertijd hoorde hij de stem van zijn moeder die 
hem waarschuwde: “Nou geen spatzies krijgen, jongen”!  
Eenmaal zittend vond hij het spannend. “Al die Zondagsschilders die je indringend 
zitten aan te kijken. Dan kijk je terug, je knikt, glimlacht, maar er komt niks terug. 
Dan realiseer je je: ik ben een ding, een iets, niet meer iemand!” 
Na de pauze werkten mensen anders, zag hij. “De zoekfase was voorbij, ieder-
een leek te weten wat hij wilde. Zelf merkte ik dat mijn gezicht verstrakte, ik kon 
niet 2 uur lang ontspannen blijven kijken. Gelukkig kwam toen vrij snel het ‘nog 5 

minuten’ en de afronding. Daarna mocht ik gaan kijken. 
Ik was verbaasd over de variëteit van al het werk en 
ik moest lachen om sommige dingen, maar in alle 
portretten herkende ik wel iets van mezelf. Heel knap 
allemaal!”
“Al met al,” eindigde Cor Bon, “vond ik dit een prach-
tige afronding van de samenwerking die ik met jullie 
heb gehad. Ik wens jullie een stralende toekomst en 
nog vele mooie exposities! En hiermee verklaar ik deze 
expositie voor geopend!”

de werken
Klopt het dat ‘het ieder jaar toch weer beter is’? Met 
Leendert Fransen heb ik het erover en we vinden 

beide: nee, zo is het niet voor ons. Ieder jaar zijn er wel een paar uitschieters en 
natuurlijk gaan sommige mensen ‘vooruit’, maar als geheel blijft het niveau toch 
ongeveer hetzelfde, is onze conclusie. ‘Vooruitgang’ – maar wat is dat en wie ben 
ik om een dergelijk oordeel te vellen – zag ik bij Hannie van Zandvoort. Zij schildert 
op de donderdagavond bij Jan Frenken, waar ik haar de jaren dat ik daar ook zat, 
meemaakte. Ieder jaar doet ze mee met de tentoonstelling en omdat ik haar ken, 
let ik daar altijd op. Ieder jaar vind ik haar werk leuker geworden, maar dit jaar was 
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ik gewoon verbaasd, zo kleurrijk en warm was het, dat 
duidelijk omlijnde vrouwengezicht met poezenbeest. 
Zo zag ik ook van Hennie Bax, mij eveneens bekend  
vanuit de periode bij Jan Frenken, een schilderij dat vol- 
slagen anders was dan zijn vroegere werk. Dat bestond 
veelal uit kleurige bloemstillevens in acryl geschilderd. 
Hier echter hing een pasteltekening van vissen, met 
enige aquareltoetsen. Leuk om dat nieuwe te zien. 
Een van de leukste werken vond ik ‘Het Model’ van 
C.C. Molster. Steeds als ik ernaar ging kijken – en ik 
deed dat vele malen – werd ik vrolijk en moest lachen. 
Het was een aquarel en/of pentekening in enkele sim- 
pele lijnen van een persoon met hond. De persoon zat, 
het leek in kleermakerszit, de hond lag schuin achter 
hem/ haar. Of het namelijk een man of vrouw was, was niet goed te zien. Het hoofd 
leek dat van een man, maar het lijf bezat een borst als van een vrouw. Wie weet 
dus een hermafrodiet? Zoals zo vaak als mij iets raakt, vraag ik mij af, waarom.  
Het lichte ervan, het niet volledig ingevulde? Het licht melancholieke en vertede- 
rende van het hondje? Dat zeker, maar ook iets wat onbenoembaar blijft voor me. 
Het groepswerk van Marjan van Berkel viel op. Het hing aan het einde van de 
eerste gang waar je doorheen liep temidden van de individuele werken van de 
groepsleden, die allen Helena al dansende geschilderd hadden. De meeste van 
die schilderijen ademden iets mythisch door de veelal zachte kleuren (roze en lila 
voorop) en de abstraherende dansfiguren. Ik stelde me voor dat het om Helena 
van Troje ging, de beeldschone vrouw van Hector,  om wie de slag bij Troje begon. 
Later begreep ik dat er een vrouw model had gestaan die Helena heette. Dat doet 
natuurlijk geen afbreuk aan het mythische karakter. Het groepswerk zelf echter 
was minder mythisch, het had daarvoor te felle kleuren, waaronder een prachtig 
warmrood. 
Het groepswerk van de donderdagmiddaggroep van Jan Frenken, een stilleven 
van flessen, dat uitgewerkt was op kleine doekjes die in één lijst verbonden waren, 
was effectief en mooi gedaan.  De flessen stonden op een tafel ervoor, zodat je 
kon begrijpen hoe het gemaakt was en zien dat het klopte. 
Zoals ieder jaar keek ik ook dit jaar met plezier en bewondering naar het werk van 
de grafische groep. Ook daar was sprake van een groepswerk, maar dan anders. 
Men had werk gemaakt over een thema, namelijk ‘stad en land’ en hing dat bij el-
kaar, zonder lijst of omheining. Prachtig werk was daarbij, o.a. de Nicolaaskerk bij 
avond in de maneschijn en een gezicht op de gracht bij avond; vogels, meeuwen in 
de vlucht; en meer stilistisch bijna abstract werk, de pijlers van een brug. 

Dat dit beeld van de tentoonstelling bij 
lange na niet compleet is, zal u duidelijk 
zijn. Zelf heeft u vast andere werken, die u 
zijn bijgebleven. Wilt u daar nog iets over 
kwijt: grijp de pen en laat het de redactie 
weten.

Johanna de Wilde
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Tentoonstelling Zondagsschilders  
past bij doelstelling Mozeshuis
Cor Bon nam op donderdag 25 april officieel afscheid van zijn werk als directeur 
van het Mozeshuis en de Mozes & Aaronkerk. Het was een feestelijke bijeenkomst, 
waar samenwerkingspartners en relaties, familie en vrienden, medewerkers en 
deelnemers aan de activiteiten van het Mozeshuis bij aanwezig waren. Er waren 
verschillende sprekers en tot slot een tweetal muzikanten die samen een fraai en 
wervelend concert ten gehore brachten.  

Naar aanleiding van het afscheid wil ik graag met Cor Bon 
nog even praten over zijn werk, maar vooral over zijn con-
tact met de Zondagsschilders.  
Dat we in de Mozes onze jaarlijkse tentoonstelling hebben 
stamt al van ver voor zijn tijd. Ik wil weten of deze gang van 
zaken niet alleen maar traditie was, maar ook iets van hem 
zelf is geworden.
“Zeker”, beaamt Cor, “het was traditie, maar ik vond het een 
heel mooi gebeuren. Dat mensen een jaar lang bezig zijn 
hun hobby vorm te geven en zich daarin te ontwikkelen en 
dat ze dan het resultaat  aan elkaar en anderen willen laten 
zien, dat vind ik prachtig. De ruimte bij ons leent er zich 
schitterend voor, het licht is er goed en het past gewoon bij 
onze organisatie.”
In Mozaïek, de nieuwsbrief van het Mozeshuis, had ik over 
die organisatie en doelstelling al iets gelezen. In het inter-
view dat men in dit blad  had met Cor, benoemt hij de doel-
stelling aldus: wij willen meebouwen aan de Amsterdamse 

samenleving en programma’s maken om mensen te bewegen zich daarvoor in te 
zetten. De Zondagsschilders passen heel goed in dat plaatje, vindt hij. 
“Ze ontwikkelen hun kunst en bieden de Amsterdamse samenleving daarmee 
schoonheid. Bovendien nodigen ze anderen uit om mee te doen! Wij willen ook 
altijd een plek van ontmoeting en verbinding zijn en dat gebeurt zeker tijdens die 
tentoonstelling. En tenslotte: genieten hoort zeker ook bij de Mozes & Aaron. Er 
worden bijvoorbeeld veel concerten gegeven.”

‘Nu al’ pensioen
Cor Bon is 62. Dat is tegenwoordig vroeg om met pensioen te gaan. 
“Een paar jaar geleden was dat gewoon en deden heel veel mensen dat. Het 
was gek als je tot je 65e doorging.” zo herinnert hij zich. “Tegenwoordig is het 
andersom en is het gek dat je ‘nú al’ met pensioen gaat, maar ik had er een paar 
redenen voor. Enerzijds is dat mijn partner, die gezondheidsproblemen heeft.  
Anderzijds moet er in het Mozeshuis een nieuwe koers gevaren worden. Die twee 
omstandigheden samen maakten dit moment geschikt om weg te gaan.”  
De halvering van de gemeentelijke subsidie in vier jaar tijd dwong het Mozeshuis 

tot die  nieuwe koers. Er moest een reorganisatie plaatsvinden, waarbij helaas 
medewerkers ontslagen zijn, vertelt Cor. Dat is allemaal nog onder zijn leiding ge-
beurd. Maar daarnaast zette een interim-manager gedurende enkele maanden de 
nieuwe koers uit. En nu, vindt Cor, is het goed om ruimte te maken voor een nieu-
we directeur die met nieuwe inzichten, nieuw elan en veel energie met die nieuwe 
koers aan de slag gaat. “Ik heb ervoor gekozen het wat rustiger aan te doen. Dit 
werk heeft al die jaren veel geëist. Vaak was ik niet voor zevenen ’s avonds thuis. 
Mijn privéleven schoot er bij in en dat wil ik niet meer. Omdat mijn partner gezond-
heidsproblemen heeft, vraagt dit aandacht van mij. Die wil ik ook kunnen geven, 
de balans in mijn leven moet anders.”  
Voor de nieuwe koers is een nieuwe directeur aangesteld, Farida Farhadpour.  
(zie verslag tentoonstelling in dit nummer)

De vraag wat de leukste of meest memorabele mo-
menten zijn van zijn contact met de Zondagsschilders 
is snel beantwoord. “Als model zitten vond ik wel heel 
bijzonder. Ik vertelde er al over bij de opening van de 
expositie. 
Maar ook de samenwerking afgelopen winter met Duur- 
zaam Dichten, die resulteerde in de Winteracademie- 
expositie over Levenskunst was indrukwekkend. Beeld 
en gedichten bleken elkaar te kunnen versterken. 
En een hoogtepunt vond ik ook jullie jubileumtentoon-
stelling. Ik herinner me nog het groepswerk dat op het 
altaar stond. Het was geschilderd naar aanleiding van 
een muziekstuk, le Sacre du Printemps. Dat mensen in 
staat zijn samen te werken en dat er dan iets ontstaat 
dat zo mooi is, vond ik indrukwekkend.”

Tour for Life
Cor Bon heeft nog geen concrete plannen voor de toekomst. Op één ding na: 
meedoen aan de Tour for Life, die in september a.s. plaats vindt. Deze sponsor-
tocht wordt georganiseerd door en voor Artsen zonder Grenzen. Cor doet mee met 
zijn mannen-fietsclub, die iedere zondag fietst. Ze willen met hun team meer dan 
20.000 euro sponsorgeld bij elkaar trappen. Er zijn zo’n 80 teams van elk gemid-
deld 10 mensen. De tocht van Noord Italië tot Limburg is 1260 km lang en wordt in 
8 dagen gereden. Er moet dus stevig getraind worden, want dergelijke afstanden 
per dag en de grote hoogteverschillen is de club niet gewend. Cor verheugt er zich 
op, zoals zijn hele team. 
“We zoeken nog sponsors”, zegt hij. Een van de ideeën daarvoor is afkomstig van 
vriend en fietsgenoot Martin Kemperman: kunstenaars vragen een kunstwerk te 
schenken voor de Tour en dit bij opbod te laten verkopen op een veiling. Die veiling 
zou ergens in augustus moeten plaatsvinden. 
Is dat iets voor de Zondagsschilders om aan mee te doen? Misschien niet als 
vereniging, maar leden persoonlijk? Laat het weten, stuur een bericht naar de 
redactie. 

Johanna de Wilde
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         Gezien
collectie Marianne van der heijden (1922-1998) in 
het museum van Bommel van dam te venlo

Je komt nog eens ergens als je af en toe ‘gratis’ mag 
reizen als 65-plusser. Wij (vriendin en ik) kwamen 
op die manier in het museum van Bommel van Dam in Venlo waar twee tentoon-
stellingen de wanden sierden. De ene behelsde de collectie van Theo Manders, 
een verzamelaar van moderne non- figuratieve kunst, de andere de collectie van 
Marianne van der Heijden, zelf kunstenaar. 
Een paar dagen na ons bezoek lazen we in de krant dat er twee schilderijen ge- 
stolen waren uit de collectie Manders, waaronder een doek van de nulkunstenaar 
Schoonhoven. Het had op mij geen indruk gemaakt, zoals überhaupt weinig van 
die verzameling.
Heel anders was dat met het werk van Marianne van der Heijden. Ze was voor ons 
een onbekende kunstenaar, maar na het zien van deze tentoonstelling zal ik haar 
niet gauw vergeten. 

Marianne van der Heijden behoorde tot de zogenaamde Amsterdamse Limburgers, 
kunstenaars uit Limburg, die na een basisopleiding in Maastricht gevolgd te hebben 
hun weg vervolgden in Amsterdam aan de Rietveldacademie. Daaronder waren 
Ger Lataster, Pieter Defesche, Jef Diederen. Maar terwijl de laatsten bekendheid 
kregen in den lande, gold dat niet zozeer voor Marianne. Of dat kwam omdat zij na 
haar opleiding terug ging naar Limburg om zich in Maastricht te vestigen en de an-
deren in het westen bleven, ik weet het niet. In de catalogus bij de tentoonstelling 
lees ik dat men vond dat zij pas aan het eind van haar leven ‘een eigen beeldtaal’ 
ontwikkelde, terwijl de heren Lataster, Defesche en Diederen dat al in de jaren 50 
deden. Ik heb geen kunsthistorische blik, dus een dergelijk oordeel is niet erg aan 
mij besteed. Ik heb eenvoudig genoten van wat ik zag. 

Marianne van der Heijden begon als monumentaal 
kunstenaar. Ze maakte mozaïeken in kerken en scho- 
len, ontwierp glas in lood ramen. Deze werken zijn 
nog te zien in o.a. Kerkrade, aan de kerk van O.L 
Vrouw van Altijddurende Bijstand en de Fatimakerk 
in Brunssum. Op de tentoonstelling waren de voor-
bereidende schetsen en aquarelschilderingen te 
zien. Enorm precies werk in prachtige kleuren. Het 
waren vooral bijbelse taferelen die ze verbeeldde en 
de katholieke versie daarvan. Later zocht ze naar 

meer abstracte vormen, zoals nog te zien is in het voormalige Stedelijk Lyceum 
Maastricht (nu het Bonnefantencollege). Al dit werk was werk in opdracht, maar 
daarnaast maakte ze in haar eigen atelier vrij werk. Zo deed ze bijvoorbeeld aan 
achter glas schilderen en maakte ze collages van geplette blikjes en gevonden 

voorwerpen. Daarnaast hield ze zich bezig met houtsne-
des en lino’s. In dat werk zag je meer haar emoties, soms 
woede en vertwijfeling, maar ook lichtheid en humor en 
vrolijkheid. 
Aan het eind van de jaren ’60 besloot ze te stoppen met 
het monumentale werk en te gaan voor haar eigen vrije 
werk. Dat besluit ging met een fikse crisis gepaard, die 
zich zowel fysiek uitte als mentaal en psychisch. Ze was 
van de steiger gevallen bij haar laatste opdracht en had 
een hersenschudding. Bij een tennispartij scheurde ze 
haar achillespees, wat haar voor een half jaar in een zie- 
kenhuis deed belanden. In een plakboek dat ze over deze 
periode bijhield – ‘de periode dat ik afknapte’, zoals ze hem noemde –, is een lijstje 
te lezen van wat ze ‘verloren’ had, maar ook ‘gevonden’. Onder ‘verloren’ schreef 
ze: amandelen, fiets, god, baan in Sittard, geloof ; onder ‘gevonden’: goudse  
pijpen, oude wortels in Maastrichtse grond, een nieuw huis, een nieuwe fiets.
Dat nieuwe huis (in de Papenstraat) was groot en had een tuin. Ze ging er wonen 
samen met Bruno Borchert, een voormalige Karmeliet, met wie ze al jaren bevriend 
was. Bruno betrok de benedenverdieping, zij de tweede. Op de eerste verdieping 
hadden ze hun gezamenlijke woonkamer en keuken. 
Haar werk veranderde daarna. De linosnedes werden vrolijk en kleurig en ze be-
gon ook te etsen. Daartoe behoren de werken die mij het meeste aanspreken, ze 
zijn licht qua vorm en geestig. Dat laatste niet in de zin van ‘ha, ha, ha, wat leuk’, 
maar dat je kijkt en het pijnlijke ziet en het absurde, maar toch ook moet lachen. Zo 
is daar de ets ‘Vis à vis’, waarop een dame met grote hoed verschrikt de grijnzende 
dood in het gezicht kijkt; en de ets ‘Vrije vrouwen’, de één een blote dikke dame op 
forse voet aan het dansen, de ander eveneens bloot op hoge hakken wankelend; 
of ‘Zwaartekracht’, waarop je een mannetje uit de lucht op zijn gat ziet neerkomen 
midden op het land. (De beschrijvingen doen geen recht aan het geheel, merk ik, 
de lichte toets ontbreekt eraan.)
Nog weer later in haar leven ontwikkelde Marianne papiercollages. Het waren veelal 
grote werken in zachte kleurstellingen, die een zekere harmonie uitstraalden. Ze 
gaf ze meestal geen titel, maar een nummer: Opus 17, Opus 45 enzovoort. In totaal 

maakte ze 175 van deze werken in 5 jaar. Het waren de 
uitingen van een gelukkig tijdperk in haar leven. Daaraan 
kwam een einde toen bij haar levenspartner Borchert 
kanker werd geconstateerd, waar hij later aan overleed. 
Het verdriet over zijn dood gaf zij vorm in pure en heftige 
pasteltekeningen. Ze waren abstract en critici schreven 
daarover dat ‘zij nu eindelijk de vrijheid had gevonden 
van haar eigen vorm.’ Schilderen is immers ten diepste 
vormgeven van de emotie, zo was ook haar eigen opvat-
ting. Dat deed zij nu omdat ze niet anders meer kon.
De tentoonstelling gaf een schitterend beeld van dit 
leven, van haar worsteling en haar groei en succes – ze 
had regelmatig tentoonstellingen en verkocht ook veel 
werk – en tenslotte haar verdriet en eenzaamheid. 
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In 1998, 4 jaar na de dood van Borchert, stapte ze zelf uit het leven. Dat haar werk 
onderdak zou vinden, samen met dat van Borchert, had ze geregeld samen met 
Jacques Broos, haar juridisch en financieel adviseur en Maria Straathof, groot 
liefhebster van haar werk. De stichting die door hen werd opgericht zorgde er voor 
dat de collectie in zijn geheel bij het museum van Bommel en van Dam kwam.

Johanna de Wilde

De tentoonstelling loopt nog tot 25 mei. Het museum heeft het plan de komende 
jaren ook de andere Amsterdamse Limburgers en hun onderlinge verbindingen 
onder de aandacht te brengen. In de gaten houden dus!

Portret van een  
bekende Amsterdammer
Zondagmiddag 2 december, even over half 1. Binnen een paar minuten zijn op 
de derde etage de ezels op mooiste plekken al bezet. De schilders treffen voor-
bereidingen om direct te kunnen beginnen. Papier wordt vastgemaakt op de plank, 
verf uitgestald, dozen met krijt geopend, of alleen maar houtskool of potlood 
neergelegd. Voor het raam zet Ben de glazen en de drankjes klaar, en hij sjou-
wt met de draaitafel, waar straks de lekkernijen op komen te staan. Die hapjes 
worden weer gemaakt door Francien. En Bep doet de administratie vanmiddag. 
Iedereen kent zijn taak.

Thea heeft de regie.
Deze goed-geoliede machine wordt steeds weer op gang gebracht door Thea de 
Haan. Zij is al maanden geleden begonnen met de voorbereidingen. Het zoeken 
naar een bekend iemand en daarmee contact leggen, via email of telefoon. Het 
plannen van een afspraak. Reclame maken. En kort van tevoren checken of  de 
afspraak nog klopt, want je weet maar nooit....  Aan liefhebbers om mee te schil-
deren is meestal geen gebrek, vaak heeft ze een wachtlijst. Om 10 voor 1 gaat ze 
naar beneden om even later terug te komen, met het model voor deze middag: de 
bekende schoenontwerper Jan Jansen.

Jan Jansen en schoenen. 
Enkele jaren geleden was er nog een grote expositie over hem 
en zijn bijzondere schoenen in het Amsterdam Historisch Mu-
seum. Ook deze middag zijn schoenen van hem gesignaleerd. 
Zou het hem zijn opgevallen? Zíjn schoenen vallen niet direct 
op. Wél de ritsen op zijn broekspijp en de zwarte noppen op 
zijn grijze jasje. Maar dat laatste gaat uit als hij gaat zitten, na 
een korte kennismakingsronde. Het paarsblauwe overhemd is 
makkelijker te schilderen en kleurt goed bij zijn rossige haar. 
Het gemoedelijke geroezemoes verstomt als we beginnen. 
Jan lijkt nog wat onwennig met zo’n stilte en doet nog een po-
ging om het gesprek gaande te houden. Even wordt er gerea- 

geerd, maar al snel is de concentratie te horen, door de kleine geluiden, het kras-
sen en zuchten... Later zet hij een meegebrachte cd op van Bach. Die prachtige 
klanken geven weer een heel andere concentratie. Eerst storen ze mij, maar al 
gauw voel ik me iets losser worden en lukt het me zelfs beter om afstand te nemen.

Strijd en keuzes 
Want wat is het lastig met al die kleine nuances in zijn gezicht, die moeilijke, dunne 
lippen, en priemende ogen onder forse wenkbrauwen. 
Elke keer weer voert iedereen een strijd om iets van het karakter van deze persoon 
in de tekening te krijgen. De een let meer op de exacte gelijkenis, een ander meer 
op de sfeer, de uitstraling van deze persoon, een derde wil een mooi kunstwerk 
maken, een mooi spel met lijn en kleur.
In de pauze bekijken we elkaars werk, en zien onze eigen fouten.... 
Hoe lang de beide sessies duren is me niet bijgebleven, als je zo bezig bent 
vergeet je alle tijd. Na afloop zetten we alle ezels naast elkaar en bekijken we 
de oogst van deze middag. Als beloning voor het poseren mag Jan één of twee 
werken uitkiezen om mee naar huis te nemen. Hij bekijkt ze allemaal heel goed, 
maar vindt het moeilijk om een keuze te maken. Hij laat dat liever over aan zijn 
vrouw en zoon, die er volgens hem meer verstand van hebben. Dus krijgt hij de 
foto’s opgestuurd van alle gemaakte tekeningen en schilderijen. Ook krijgt hij ons 
Jubileumboek en een fles wijn. En veel informatie over onze vereniging, natuurlijk 
van de organisator van deze dag, Thea de Haan, die er tevreden op terugkijkt.

Hennie Hooijer

Schilderen op de Nieuwmarkt. 
Op zondag 28 april vond het jaarlijkse gebeuren op de Nieuwmarkt plaats waar 
de Zondagsschilders traditiegetrouw een plek hebben. Henny Bax was er bij en 
schreef er een kort bericht over:
“Door het mooie weer hebben we buiten getekend. De animo onder de mensen 
was groot, verschillenden wilden mee tekenen of als model zitten.
We hadden een lange tafel bij onze plek, die door veel kinderen gebruikt werd om 
te tekenen. Verschillende mensen waren geïnteresseerd in de Zondagsschilders. 
Het was goede reclame voor ons. Het was een zeer geslaagde dag, ook dankzij 
Bertus Kist, Aafje v.d. Pijl en Hans Puts.”

Henny Bax
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A G E N D A
2013

1 juni Anjeractie, tekendag in de buurt van het Rembrandthuis

1 juni Bestuur / Coördinatorenoverleg

2 juni Start zomerstop

5 juni t/m 21 augustus Zomeratelier tekenen en schilderen,  
elke woensdag, 10:00 uur

8 juni t/m 24 augustus  Zomeratelier beeldhouwen, schilderen en grafiek elke 
zaterdag, 11:00 uur

3 t/m 9 juni Werkweek Salonboot (er is nog plaats)

13 juni Bestuursvergadering

1 t/m 30 juli Sluiting secretariaat

19 t/m 26 juli Werkweek Bourtange (er is nog plaats)

29 juli t/m 5 augustus Zomercursus: Kunst aan ‘t IJ

10 augustus Beleidssessie bestuur

28 augustus Schoonmaakdag

30 augustus Einde zomerstop

1 september Portret op Zondag

2 september Start lessen jaargroepen

4 september Start Oriëntatiecursus

5 september Bestuursvergadering

15 september Kunst & Koffie, Het Nieuwe Stedelijk

Kijk voor meer informatie over cursussen en evenementen op onze website  
www.dezondagsschilders.nl
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zomerstop 
De zomerstop begint op zondag 2 juni en eindigt op zaterdag 31 augustus.
Op maandag 2 september beginnen de lessen weer.

zomerstop zondag 2 juni tot en met zaterdag 31 augustus

Start lessen maandag 2 september

Secretariaat
Tijdens de zomerstop is het secretariaat beperkt bereikbaar.

Bereikbaarheid secretariaat tijdens zomerstop (maand juli gesloten)

wanneer telefoon email

woensdagen 10:00 - 13:00 020 624 39 33 info@dezondagsschilders.nl

Inloopateliers op woensdag en zaterdag
Tijdens de zomerstop kunnen is het atelier op de 3e etage voor leden enkele uren 
op woensdagen en zaterdagen open. 

voor wie (alleen leden) Wanneer (tijdens zomerstop) Kosten Waar

Tekenen en schilderen woensdag van 10:00 - 16:00 uur 
zaterdag van 11:00 - 15:00 uur € 3,50 per keer

3e etage 
GeldersekadeBeeldhouwen zaterdag van 11:00 - 15:00 uur € 3,50 per keer

Grafiek zaterdag van 11:00 - 15:00 uur € 4,50 per keer

Wie komen er helpen op de schoonmaakdag?
Tweemaal per jaar wordt er een extra schoonmaakdag georganiseerd, aan het 
begin van het jaar en aan het eind van de zomer. Om in september weer in een 
schoon en opgeruimd atelier aan de slag te kunnen gaan, hopen wij dat op woens-
dag 28 augustus een groot aantal leden de handen uit de mouwen willen steken. 
De corveelijst hangt samen met de klussenlijst op de ateliers, zodat je kunt zien 
wat er op zo’n dag allemaal gedaan wordt. 

corveedienst voor de grote schoonmaak van de ateliers 28 augustus

Wie tenminste één afgevaardigde per groep

Wat ongeveer 3 uur helpen schoonmaken

Wanneer op woensdag 28 augustus voordat de lessen weer starten na de vakantie

hoe laat om 10:00 uur verzamelen op de 3e etage voor koffie/thee en taakverdeling

Lunch Om ongeveer 12:30 uur is er een lekkere lunch

Namens de ateliercommissie bij voorbaat hartelijk dank.


