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REdAcTIE
vAN dE 

Als (bijna) altijd is de ruimte in het Ateliernieuws te beperkt voor alle wetenswaar-
digheden die onze vereniging en de leden daarvan betreffen. Natuurlijk kunnen we 
foto’s weglaten en alleen tekst genereren, maar dat leest niet lekker en bovendien 
zouden we dan de kans missen om waar het ons om gaat: de kunst die we zelf 
maken of van anderen genieten, met elkaar te delen en aan elkaar te laten zien. 
Wij van de redactie vinden dat geen optie. 
Toch vragen wij ons wel af of wij de ruimte van het AN nuttig besteden. Kiezen 
we de juiste onderwerpen, zijn er dingen die u mist óf overbodig vindt in het blad? 
Graag horen wij uw mening daarover. U kunt die sturen, per post of per e-mail naar 
het redactieadres vermeld in de colofon. 

Maar nu een paar dingen die niet meer in de hiernavolgende pagina’s pasten en 
die ik zeer verkort weergeef:

Nel Huurman won de eerste prijs voor haar schilderij bij de van Dam tot Damloop. 
Van harte gefeliciteerd, Nel!

Nel schreef ons ook over ‘Groot Stokkert’ in Wapenveld, waar een groepje 
Zondagsschilders elk jaar in januari heengaat om samen te schilderen.  
Groot Stokkert is oorspronkelijk een luxe vakantieoord voor reumapatiënten, het 
omvat een hotel en een aantal bungalows. 
De Zondagsschilders krijgen een grote zaal tot hun beschikking, waarin zij kunnen 
werken. Wilt u dit een keer meemaken dan kunt u zich aanmelden per e-mail bij: 
mbmf@hetnet.nl of per brief/kaart bij: V. Tielemans, Leverkruidstraat 10, 1121 XK 
Landsmeer.
Nadere inlichtingen vindt u op de website van ‘Groot Stokkert’ en natuurlijk bij Nel 
zelf en Wim Tielemans 

Johanna de Wilde

BESTUUR
vAN hET 

Uit het bestuur geklapt.

Het in het voorjaar aangetreden bestuur beleeft herfstige tijden. De blaadjes 
vallen en de financiën zijn niet op orde, dus praten de bestuurders aan de tafel in 
het administratiekantoor op de begane grond niet over kunst, maar vooral over 
geld. Daarbij gaat het niet alleen over boekjaar 2014 maar met name over de toe- 
komst. Want hoewel het huidige tekort wellicht nog mee zal vallen, ziet het er finan-
cieel voor 2015 niet rooskleurig uit. De verhoging van de huur door de gemeente

Ja het was de moeite waard! Mede door het vele werk dat door jullie 
allemaal is verzet. Mede door jullie toedoen heerste er deze dag weer 
een prettige en gezellige sfeer. Dit valt veel buitenstaanders op en is 
zelfs een reden om lid te worden.
Het doel is gehaald: € 1200,- opbrengst voor de jubileumactiviteiten en 
meer bezoekers - waaronder veel buurtbewoners - dan op een Open 
Dag, door de combinatie met de atelierroute Nieuwmarkt. Zaterdag 
waren er meer dan 250 bezoekers, zondag nog meer. Er zijn vier 
nieuwe leden ingeschreven en veel mensen hebben informatie meege-
nomen. Het bestuur en speciaal de penningmeester is er bijzonder blij 
mee. […] Nogmaals HULDE, HULDE, HULDE en BEDANKT.

speelt daarbij een belangrijke – negatieve – rol. Daarom zien wij ons genoodzaakt 
een aantal maatregelen te nemen. Zo zal op een extra Algemene Ledenver- 
gadering worden voorgesteld de contributie te verhogen van 35 tot 40 euro en
de cursusgelden met 8%. Daarnaast willen wij in 2015 de docentensalarissen 
en de honorering van modellen bevriezen en is er, zolang de vereniging in herfst- 
stormen verkeert, geen ruimte voor bonussen. Met cursusgroepen waavan het
aantal deelnemers te ver achterblijft zal het bestuur in gesprek gaan.                                                                                                   
Wanneer u dit leest is de ALV van 9 november al achter de rug en hebben de leden 
hun oordeel kunnen vellen over de verhogingen en kennis kunnen nemen van 
bovengenoemde bevriezingen.

De Zondagsschilders ontving jaarlijks van DMO een subsidie. Vanaf nu is het 
echter niet meer de gemeentelijke Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling die over 
de verdeling van de subsidiegelden gaat, maar het Amsterdamse Fonds voor de 
Kunsten (AFK). Het bestuur heeft bij het AFK twee aanvragen ingediend: een voor 
het jaar 2015 en een voor ons FEEST, ons 80-jarig jubileum. Ook bij de deelraad is 
om geld gevraagd en wij gaan in gesprek over de ‘marktconforme’ verhoging van 
de huur van Geldersekade 101.

Genoeg over het aardse slijk. Over hemelse waarden; over kunst moet het gaan – 
over de zo succesvol verlopen kunstmarkt/open dag op 4 en 5 oktober. Ik sluit mij 
van harte aan bij de woorden van de voortreffelijke coördinator van dit evenement 
Thea de Haan. Zij schreef aan de medewerkers:

Een belangrijke constatering in Thea’s bedankje is de prettige en gezellige sfeer 
die de vereniging uitstraalt. Als kersverse voorzitter ervaar ik dat ook. 

En nu op naar het lustrum. De voorbereidingen  daarvoor zijn al in volle gang en de 
hoop en bij sommigen de verwachting bestaat dat de viering van ons tachtigjarig 
bestaan het oudje een levenselixer zal bezorgen, dat haar weerga niet kent. Zo 
zullen zonder botoxingreep de rimpels verdwijnen en zullen de herfstbladeren als 
bij een wonder lentekleuren krijgen.

Peter Janzen
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“Er moet beweging in zitten!”
Leendert Fransen is de man die onze vitrine zo 
smaakvol inricht met de kunstzinnige produkten die wij 
maken. Ik ben wel benieuwd naar wie hij is en wat hij nog 
meer doet bij de Zondagsschilders behalve etaleren.

De herfst is begonnen als ik naar zijn flat aan de rand van Noord loop. Onder een 
kastanjeboom ligt het al bezaaid met bruine bladeren. Maar op 3-hoog voor het bal-
kon is de kruin te zien van een andere hoge boom, die nog volop in blad staat. “Zo 
is het binnen al vroeg donker” zegt Leendert, “maar het voordeel is dat je bijna in een
bos woont”. Deze boom is 40 jaar geleden geplant, toen Leendert en zijn vrouw Ria
hier net kwamen wonen; het bomenpark was toen nog een kale vlakte. Nu is de 
slaapkamer van hun dochter al lang Leenderts werkkamer geworden, en vorig jaar 
zag ik hem ploeteren op een speels schilderij in blauw en oker van zijn kleinzoon.

Experimenteren met grafiek
Hoe is Leendert bij de Zondagsschilders 
terecht gekomen?
“Ik weet het niet precies meer. Ik volgde  
cursussen etsen, lithografie en zeefdrukken 
bij De Werkschuit. Om de techniek van het 
etsen onder de knie te krijgen was ik begon-
nen met een serie etsen van sterrebeelden, 
maar die kwam niet af. Toen ben ik gaan 
zoeken naar een groep waar ik de serie kon  
afmaken. Ik denk dat ik het adres op internet 
heb gevonden en ik ben vervolgens naar de 
Geldersekade gefietst om verder te informe- 
ren. Zo kwam ik op vrijdagavond bij de 
grafiekgroep. Dat beviel goed, de sfeer sprak  
me wel aan. Er werd niet alleen geëtst, maar 
je kon er ook andere druktechnieken leren, 
zoals linosnede, waterglasdruk en karton- of 

sjabloondruk. Het was nieuw, en het maakte mij nieuwsgierig. Ik heb alles uitgepro-
beerd, je kunt er heerlijk experimenteren. Bij de ene techniek werk je veel losser dan
bij de andere. Etsen worden gauw stijf bij mij, dan wil ik te precies, en dat staat me 
dan weer tegen. Toch probeer ik ook daar een soort losheid in te krijgen”. Hij laat 
een ets met schelpen zien, waarbij hij de tekening eerst liet uitbijten en toen heeft 
uitgezaagd uit het zinkplaatje. Zo kreeg hij bij het afdrukken een open vorm, en 
bleven de randen van de afdruk schoon. “Afdrukken blijft altijd spannend. Welke 
techniek je ook gebruikt, het is elke keer anders, je weet nooit hoe het eruit komt. 



8 9

Als je de inkt van een etsplaat afslaat 
maakt het veel verschil hoeveel je afslaat:
te weinig geeft een te donkere, en teveel
geeft een te lichte afdruk. Ook het meng-
en van kleuren kan tegenvallen. Het inte-
ressante van grafiek is dat je vooruit kunt 
denken, en thuis alvast iets voorberei-
den, een ontwerp maken, bijvoorbeeld, 
of iets uitsnijden”. Minstens vijf jaar is 
Leendert bij deze groep gebleven, en hij 
heeft er nog steeds een zwak voor. “Ik 
kijk altijd naar de waslijn boven de druk-
pers, dan zie ik dat ze steeds meer experimenteren, ze maken hele goeie dingen”.

Schilderen, daar hou ik van!
Voordat hij bij de Zondagsschilders kwam, heeft 
Leendert jarenlang lessen modeltekenen en 
-schilderen gevolgd op het atelier bij een schilder 
in Amsterdam Noord. Hier leerde hij niet alleen 
kijken hoe een lichaam in elkaar zit, maar ook om 
op een losse manier te schilderen. Het was pittig, 
maar heel stimulerend. Toch had hij op den duur 
genoeg van steeds weer een model. Toen is hij, 
zoals gezegd, jarenlang grafiek gaan doen en an-
dere technieken. Maar het impulsieve, spontane 
van het schilderen, dat bleef hij toch het leukste 
vinden. Daarom is hij ook bij de Zondagsschilders
weer gaan schilderen, bij Maria Heideveld, bij 
Hermine en nu op maandagavond bij Marjan van 
Berkel. “Zij geeft goed les” zegt Leendert, “en je 

kunt er experimenteren. Abstract schilderen is moeilijk, maar leuk en boeiend. Ik 
vind het lastig om er een bepaalde spanning in te krijgen. Dat heb je ook wel bij 
realistisch werk, maar bij abstract is het nog moeilijker. Ik heb bij Marjan ook een 
heel klassiek stilleven met mijn eigen schelpen geschilderd, daar heb ik lang en 
met plezier aan doorgewerkt zonder dat het gepruts werd”.

Ruimtelijk werk
Eerder heeft Leendert gebeeldhouwd op dinsdagmiddag. 
Nu boetseert hij al anderhalf jaar. Overal in huis staan 
werken die hij gemaakt heeft. Een bronzen beeldje van een 
heel kwetsbare oude man van ver over de 80. Een fiere 
oudere vrouw, ook in brons. Een hardstenen geabstra-
heerde liggende figuur. Twee zeeleeuwen van keramiek. 
Een witte uil. “Voor zo’n uil ging ik ook naar Artis om te 
schetsen en zocht ik uiltjes op internet”. Op een kast 
zie ik een geboetseerd portret van zijn kleinzoon. “Het 
gezichtje is leuk en het lijkt nu wel, maar dat was nog 

een heel karwei, ik heb er lang aan gewerkt, het is 
moeilijk hoor om gelijkenis te krijgen....” Helemaal 
tevreden is hij niet, het haar had wat losser gemoeten....

Etaleren als werk... 
Tekenen was altijd al zijn hobby. Ook zijn oudste zus 
tekende aardig, zij was heel gedreven. In Medemblik, 
waar hij opgroeide, woonde een kunstschilder aan een 
grachtje. Die stond vaak voor het raam of in de straat te 
schilderen, daar stond Leendert dan naar te kijken, hij 
vond het reuze interessant. 
Omdat hij op zijn 16e iets met reclame wilde doen, zei-
den zijn ouders: ga maar kijken of werk in een drukkerij 
iets voor je is. Teksten werden toen nog met losse letters 
gezet, en de loodplaten die daar tenslotte van gemaakt 

werden, moesten weer worden omgesmolten in kachels. Van die loodlucht werd 
hij kotsmisselijk en na een maand hield hij het voor gezien. Hij kon vervolgens als 
leerling-etaleur werk vinden. Op zijn 18e is hij naar Amsterdam gegaan, om naast 
het werk een opleiding op de Kunst Nijverheidsschool te doen. Deze duurde drie 
jaar, na het voorbereidende jaar. Vooral het tekenen vond hij meteen al geweldig. 
Daarna wilde hij reclame studeren, maar dat was te intensief naast het werk, en 
achteraf gezien was hij daar niet echt goed in.
Leendert is altijd etaleur gebleven, bij een grootwinkelbedrijf, een confectiebedrijf 
en bij drogisterijen van familie. “Je hebt er creativiteit voor nodig en het helpt als 
je kunt tekenen,” zegt hij. Hij heeft verschillende cursussen gevolgd, ook om zijn 
kleurgevoel steeds verder te ontwikkelen.

...en als vrijwilliger
Bij de Zondagsschilders zag hij dat 
mensen moeite hadden met het 
inrichten van de vitrine. “’t Is gek om 
zo’n hoekige etalage in te richten met 
plat werk”. Hij heeft toen aangeboden 
om dat te doen. Degene die het deed 
was er net mee gestopt, dus hij kwam 
op het juiste moment met zijn aanbod. 
Dat is nu zeker 8 jaar geleden. Elke 5 à 
6 weken komt er een nieuwe ‘etalage’, 
die hij met de exposant erbij inricht. 
Mensen of groepen geven zich hiervoor 
zelf op, maar worden ook wel door hem 
gevraagd. Hij is erg afhankelijk van hoe 
het werk wordt aangeleverd.

Inspiratiebronnen
Over zijn inspiratiebronnen hebben we 
nog even gesproken. Vroeger hield hij 
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niet van Rembrandt (te bruin), maar dat is nu 
anders; zijn Joodse bruidje vindt hij geweldig.
En Van Gogh is hij ook pas later gaan 
waarderen. Van Jan Sluyters is hij een fan, 
maar ook van Bram van der Lek: “Heel sub-
tiel werk, met kleine vlakjes, het is niet mijn 
aard, maar ik vind het wel mooi”. Malevich, 
Kees van Dongen, Matisse.
Al heel lang is hij een bewonderaar van Aat 
Velthoen. Begin jaren 70 werkte Leendert op  
het Rokin, en Velthoen exposeerde daar in 
een galerie. Bij de opening had hij al zijn mo-
dellen opgetrommeld, die naakt op de tram-
baan gingen staan dansen. Het verkeer zat 
helemaal vast, politie kwam erbij, ‘t was een 
hele happening. Maar zo kreeg hij wel enorm 
veel aandacht. Leendert laat een prent zien 
die hij toen van Velthoen kocht: de kracht 
waarmee deze schilderde was geweldig.

Lekker spontaan, daar hou ik van!
Omdat Leendert dolgraag schildert,  doet hij dat ook op schilderdagen die buiten 
georganiseerd worden. Bij Portret op Zondag is zijn portret wel eens uitgekozen 
door het ‘model’. Ook door Harry Mulisch, en dat is wel een bijzonder verhaal. 
Mulisch mocht het portret niet meteen meenemen omdat Leendert het eerst wilde 
exposeren in de Mozes en Aäronkerk. Hij zou het 
later komen brengen, was de deal. Afspraak gemaakt 
met mevrouw Mulisch, hij kon ‘s middags wel komen. 
Keurig op tijd belde hij aan, maar een zoon zei: vader 
is even naar de dokter. Leendert had het portret 
net uitgepakt toen Mulisch boven kwam. Prachtig. 
Kopje thee? Wilt U misschien een boek van mij? Hij 
kreeg ‘De ontdekking van de hemel’, gesigneerd. 
Maar Leendert voelde zich opgelaten, de sfeer was 
gedrukt... “Een week later hoorde ik dat hij dood was. 
Dat was wel raar, ik keek toch met andere ogen naar 
de rouwdienst op tv. Ik vond hem tijdens het poseren 
ook al een beetje broos”.
 
“Ik hoef niets te bereiken, wil alleen lekker werken, zodat ik achteraf tevreden kan 
zijn. Een voorstelling hoeft niet te kloppen, het gaat om het spontane wat ik erin 
breng, of een bepaalde vaart. Er moet beweging in zitten. De Zondagsschilders 
zijn voor mij een stimulans om creatief te blijven”, eindigt hij zijn verhaal.
Kortom: experimenteren, beweging, en de lol van het spontane, daar gaat het om 
in het werk van Leendert Fransen, een gedreven lid van De Zondagsschilders.

Hennie Hooijer

“Beginnen en gewoon doen”
Interview met onno Lolkema

Op een subtropische dag in september worstelden we ons 
tussen de kramen van de Albert Cuyp door om een bezoek 
te brengen aan de relatief jonge docent van de Zondags-
schilders, Onno Lolkema. Op zo’n dag is de sfeer op deze 
Amsterdamse markt Zuid-Europees.
Onno woont op een kleine  verdieping twee hoog. Met uit-
zicht op de levendige markt. Er is slechts één woonruimte, 
die ook dienst doet als keuken en atelier. Achter is een kleine
alkoof voor een stapelbed. Het bevalt hem hier prima, ver-
telt hij, maar hij is toch wel op zoek naar iets dat groter is.

Onno geeft op donderdagavond op de derde etage les in de basistechnieken van 
het schilderen aan een groepje van ongeveer twaalf personen. Dit zijn vooral, ver-
geleken met de gemiddelde leeftijd van de zondagsschilders, jonge leden, dat wil 
zeggen de meesten zijn onder de vijftig. Onno zelf is 35 jaar. Het is een plezierige 
groep, vindt hij, en na afloop wordt de kroeg bezocht. Ze zijn begonnen met een 
cursus van zeven lessen en nu is het een jaargroep. Het begin is er dus.
Naast schilder is Onno stand-upcomedian.

opleiding en eigen werk
Onno schildert in acryl, maar de laatste jaren vooral in olieverf op doek. Het is 
figuratief werk. In de woonruimte staan enkele grote stadsgezichten in vogelvlucht  
tegen de muur aan. Deze stadsgezichten zijn nieuw voor hem. Het is in feite com-
mercieel werk en bedoeld voor de verkoop. Hij maakt ook portretten in opdracht. 
Zijn inkomen bestaat uit verkoop van dit soort schilderijen, opdrachten en de schil-
derles bij de zondagsschilders. Veel heeft hij niet nodig.
Belangrijk element voor hem is het plezier in schilderen en het leren om de losheid 
te hanteren. Hij heeft zijn opleiding genoten op de Hogeschool voor de Kunsten 
in Utrecht. Hij volgde de 
opleiding illustratie. Maar 
Onno vindt zichzelf een 
autodidact. “Het maakt 
niet zoveel uit of je op de 
kunstacademie gezeten 
hebt”, zegt hij. We zijn het 
er over eens, dat je op de 
academie niet meer de 
techniek van het schilderen 
leert. Daar gaat het om de 
ideeën en de concepten. 
Waar hebben we dat meer 
gehoord?
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hoe leer je schilderen?
Onno wilde altijd iets 
creatiefs doen. Dat voelde 
goed. Toen hij jong was 
wilde hij alleen maar spelen 
en hij tekende graag. Het 
was een soort gevoel van 
vrijheid. Hij vindt dat je 
schilderen niet uit boekjes 
moet leren, maar dat je 
vooral naar kunstenaars 
moet kijken. Bijvoorbeeld 
naar de schilders uit de 
tweede helft van de 19e 
eeuw, die van het realisme 

en de impressionisten van de Haagse School. En dan moet je de levendige toets 
bestuderen. Die zie je ook wel bij schilders uit de 17e eeuw.
Zijn eigen inspiratiebron is de ‘Neue Leipziger Schule’. Deze stroming in de mo-
derne Duitse schilderkunst stamt uit 1977 en is van oorsprong een stroming van
schilders uit de DDR. Zij schilderen zeer realistisch en vakmanschap is een belang-
rijk uitgangspunt. De thema’s zijn zeer vervreemdend. De latere generatie van 
schilders van de Leipziger Schule schilderen vanuit het klimaat van de post-
hereniging van het moderne 
Duitsland. Bij hen is sprake van een 
combinatie van figuratie en abstrac-
tie. Belangrijk vertegenwoordiger 
van deze generatie is Neo Rauch. 
Voor Onno is vooral deze schilder 
een inspiratiebron en hij toont ons 
een fraai boek over hem. Als echte 
vertegenwoordiger van de Leipziger 
Schule grijpt ook Neo Rauch weer 
terug op klassieke schildertech-
nieken, maar de voorstellingen die 
hij maakt zijn bizar en ongrijpbaar.

visie 
Wat is zijn visie? Dat blijft een zoektocht. Onno wil realistisch schilderen, maar er 
wel een moderne vorm aan geven. Zijn werk moet ergens over gaan en beslist niet 
abstract zijn. Maar (vaste) regels zijn er niet. Vergelijk deze visie met de bizarre 
beelden van de hiervoor genoemde Rauch. Ook de Engelsman Lucian Freud is 
voor hem een inspiratiebron.
“Ik streef naar harmonie, het moet kloppen, maar het mag ook wringen”.
We bekijken enkele werken van Onno en mij doen zijn fantastische voorstellingen 
denken aan de platenhoezen van de Schotse popgroep Stealers Wheel uit de 
zeventiger jaren. Onno zoekt die meteen op zijn laptop op en inderdaad… Zo is 
comedy ook een aspect van zijn werk. Comedy en schilderen komen samen bij 
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hem en daar zie je zijn oorspronkelijke opleiding tot illustrator in terug. Die is hem 
goed van pas gekomen. Exposeren doet hij nog niet. Hij is daar nog niet aan toe, 
vindt hij. In het verleden heeft hij wel eens 
‘gehangen’ bij CBK Oost.

Lesgeven
Onno geeft les zoals hij het zelf geleerd 
heeft. Zijn benadering is positief. “Ook als 
een schilderij niet gelukt is, kan het toch 
heel aardig zijn”, zegt hij. Hij leert de cursis-
ten geen trucjes. Je moet begrijpen, wat je 
doet en dat moet uit het gevoel komen. En 
je moet fouten durven maken. 
De benadering is altijd op het individu gericht. “De ene cursist stimuleer ik losser 
te werken en de ander probeer ik meer structuur bij te brengen”. Dit geldt ook voor 
de techniek, bijvoorbeeld het gebruik van een drogere of nattere kwast. Onno pro-
beert de cursisten te laten denken vanuit het schilderen: “Niet eerst een tekening 
maken en die inkleuren, maar direct schilderen”, is zijn wat hij ze leert. Het is fei-
telijk het omgekeerde van zijn eigen ontwikkeling. Hij begon immers als illustrator 
en tekenaar en bij illustratie gaat het om de boodschap die overgebracht moet 
worden. Maar nu gaat hij uit van het schilderen. 
Vaak maken cursisten portretten naar foto’s. Dat doet hij zelf ook. Maar iedereen is 
vrij in de keuze van het onderwerp. Er is nooit een model aanwezig. Soms worden 
er enkele objecten neergezet. Principes zijn: simpel, begrijpelijk en leuk. “Beginnen 
en gewoon doen” is het motto. Lesgeven bij de Zondagsschilders voelt voor hem 
niet als een baan, zegt Onno. Op de vraag hoe hij bij ons terecht is gekomen, ant-
woordt hij: “Het was een initiatief van Judith Tankink, om te trachten meer jongere 
leden aan te trekken. Ik kende Judith en zo kwam het”. Onno heeft ook naar model 
leren schilderen en hij zou dit soort lessen ook kunnen geven, maar het is niet 
perse zijn uitgangspunt. Ook is 
hij geen computerfan.

Reanimeren
Als laatste vragen we hem of hij 
ideeën heeft hoe we onze club 
zouden kunnen ‘reanimeren’.  
Er zijn tenslotte maar weinig 
jonge mensen lid van onze 
vereniging. Onno heeft er wel 
eens over nagedacht, zegt hij: 
“Organiseer vaker workshops 
van een paar uur of een dag in 
een weekend. En richt je daarbij 
vooral op jongeren. Maak er reclame voor niet alleen middels flyers en bladen, 
maar vooral via de moderne communicatiemiddelen van Facebook en Twitter.” 
Hij zelf zou graag zo’n workshop geven.

Frans Kramer (tekst), Hennie Hooijer (foto’s)

“Zomaar veranderen,  
              dat is FOUT!” 
Peter Janzen is sinds de Algemene Leden 
Vergadering van dit voorjaar voorzitter van onze 
vereniging. Hij volgde in die functie Jim van Dijk 
op, die de vereniging jaren in goede banen leidde.

Velen van u zullen min of meer een indruk van 
hem hebben middels de -geestige- speeches die 
hij hield bij het aanvaarden van zijn functie en de 
opening van de jaarlijkse april tentoonstelling. 
Sommigen van u zullen hem wat beter hebben 
leren kennen  in persoonlijker gesprekken als hij 
rondliep bij de verschillende activiteiten die de 
vereniging organiseerde of in de samenwerking 
met hem in bestuur en voor die activiteiten. Nu hij ruim een half jaar functioneert 
in ons midden is het tijd voor een -kort- gesprek, zodat ook andere leden nader 
kennis kunnen maken met deze man, die tenslotte ons gezicht naar buiten is.

Wat beweegt een mens die niet zelf schildert of beeldhouwt of anderszins aan 
kunst doet het voorzitterschap op zich te nemen van een vereniging die zich uit-
sluitend daarmee bezighoudt? Peter heeft hier een  nuchter antwoord op.
“Mijn vrouw Tineke is lid van de Zondagsschilders en toen zij hoorde dat Jim 
wegging en er nog geen opvolger gevonden was, vroeg ze: is dat niks voor jou? Ik 
was met pensioen en had wel tijd, vond ze. Maar ik had grote aarzelingen, ik vind 
eigenlijk dat een voorzitter, die toch een centrale functie vervult, uit de vereniging 
zelf moet komen. Maar kennelijk was er niemand die dat wilde. Toen heb ik me ge-
meld en ik ben ter introductie een paar keer bij een bestuursvergadering geweest 
en vond dat wel gezellig. Er was een goede sfeer. Ik had wel een voorwaarde. In 
die tijd ging Henk Busscher als penningmeester weg en ik zei: ik doe het alleen als 
er een goede penningmeester komt, want ik heb geen verstand van penningen. 
Nou ja, die kwam er en vervolgens heb ik dus ja gezegd.”

Er aan terug denkend vindt hij het nog steeds wonderlijk dat binnen de vereniging 
waar “zoveel goede mensen zitten, met zoveel bekwaamheid, er niemand te  
vinden is, die zo’n bestuursfunctie op zich wil nemen. Heel veel mensen zullen 
toch in hun werk genoeg ervaring hebben opgedaan om het te kunnen. Ik begrijp 
niet waarom ze die hier niet willen toepassen.” En onverhoeds vervolgt hij:  
”Begrijp jij het?” Nee, eigenlijk niet. Misschien omdat mensen alleen met ‘kunst’ 
bezig willen en niet met organisatorische dingen? U mag het zeggen!

Sterk en zwak
Heeft hij in dit halve jaar zicht gekregen op de sterke punten van de vereniging en 
eventueel ook op de zwakke? Nou nee, zegt Peter. “Dat kan ik niet zeggen. Want 
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de vereniging is heel groot met zo’n 500 leden. Er is me nog veel niet duidelijk. 
Maar wat ik wel heel positief vind is de warme sfeer tussen de mensen en de 
onderlinge samenwerking. Ik vind ook dat de vrijwilligers keihard werken en dat 
waardeer ik als zeer positief. Misschien moet er op organisatorisch gebied wel wat 
gestroomlijnd worden, maar dat weet ik nog niet precies.
En zwak? De financiële positie van de vereniging is zwak en daar proberen we 
nu wat aan te doen. In dat kader gaan we ook bekijken hoe de juridische relatie is 
tussen de vereniging en de docenten, die tenslotte onze betaalde krachten zijn. 
Als de vereniging achteruit gaat, hoe zit het dan met hen, met aansprakelijkheid, 
enzovoort. De gemeente vraagt een huur die hoe langer hoe meer marktconform 
is, terwijl het ledenaantal achteruit gaat, dat zijn allemaal ingewikkelde dingen, 
waar we mee te maken hebben. Dat marktconforme botst met hoe onze vereniging 
functioneert, want die heeft ook een grote sociale functie.”

gevaar
Peter was in zijn ‘vorig’ leven waarnemend rector van een middelbare school. Zijn 
er nu grote verschillen tussen hoe het daar toegaat en bij onze vereniging, wil ik 
weten. Onmiddellijk barst hij uit: “Het gevaar dat ik loop, is dat ik denk dat het hier 
op dezelfde manier moet als op de school. Maar dat kan juist helemaal niet, dit 
is een vereniging en de leden hebben hier het laatste woord en niet de baas die 
beslist. Gelukkig ben ik ook niet meer zo iemand die met zijn vuist op tafel slaat en 
zegt: nu moet het op mijn manier.”
Heeft hij nog geen dingen gezien die hij wil veranderen? Nee, zeker niet, stelt hij.
“Als je nieuw bent en je hebt nog geen kennis van zaken, moet je niet gaan roepen 
dat dit of dat veranderen moet. De vereniging bestaat al 80 jaar, dan moet je als 
nieuweling toch eerst eens kijken hoe een en ander toegaat en pas op den duur 
kun je dan misschien iets bijsturen. Maar ook dan moet je altijd het besef van dat 
verleden houden. Ineens alles veranderen, dat is fout! Sommige mensen denken 
dat dat modern management is, maar het is gewoon FOUT! Het leidt eigenlijk altijd 
tot mislukking.” 

overlegcultuur
Hoe ervaart hij de overlegcultuur, die er volgens Rob van Bakel voor zorgt dat  
het bestuurswerk zoveel tijd en energie kost.
“In zekere zin is dat zo. Hoe dieper je in de vereniging zit, hoe meer je moet  
overleggen. Maar eerlijk gezegd ben ik zelf degene geweest, die vaker wilde 
vergaderen. Ik merkte dat de gewoonte was ontstaan om besluiten per email te 
nemen. Dat vond ik geen goede gang van zaken, want dat leidt gemakkelijk tot 
misverstanden. Beter is om in gesprek te besluiten. Dus we vergaderen nu eens in 
de maand en vaker als het nodig is. Maar gisteren had ik wel een extreme dag, van 
‘s ochtends 11.00u tot ‘s avonds 20.00u waren er vergaderingen, eerst met de  
ateliercommissie, dan een voorvergadering van het bestuur, dan bestuursver- 
gadering en tenslotte nog de docentenvergadering. Nou ja, dat was één keer, ik 
weet dat er anderen binnen de vereniging zijn, die nog veel harder werken, zoals 
Thea de Haan, die zich de benen uit het lijf loopt, en Ben, die maar al die schotten 
sjouwde naar de Posthoorn en weer terug en zo zijn er nog wel meer..
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Andere interesses
In ieder geval één: zijn proefschrift dat handelde over de dichter/schrijver Willem 
Kloos tot een voor leken leesbaar boek om te werken. Het gaat moeizaam, maar 
gestaag, vertelt hij.
“Als ik mijn stukje voor het Ateliernieuws af heb, ga ik weer wat letters toevoegen.”

Johanna de Wilde

     Gezien
Nog een keer naar het oosten voor:
‘Paden naar het Paradijs’ en ‘De ontdekking van de wereld’ 
in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede en 
‘Van Gogh tot Cremer’ in het Museum De Fundatie te Zwolle

Paden naar het Paradijs
In het Ateliernieuws van augustus 2014 heb ik geschreven dat het Rijksmuseum 
Twenthe in Enschede zijn permanente collectie op een prachtige manier heeft 
vormgegeven in de tentoonstelling ‘Paden naar het Paradijs’. Ik had weinig tijd om 
die goed te bekijken. Onlangs ben ik echter naar Enschede teruggekeerd om zowel
deze tentoonstelling als de expositie met schilderijen van de Vlaamse Primitieven 
uit het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen te bewonderen.

Klompen aan en gaan
Ik heb niet overdreven. De presentatie van ‘Paden naar het Paradijs’ is fantastisch. 
Het is een onderzoek naar neo-wetenschappelijke wegen naar de eeuwigheid. 
“Klompen aan en gaan” is het motto. De vaste collectie is thematisch gerangschikt 
in twaalf zalen op weg van het begin van de schepping naar het paradijs. En men 
zoekt zijn eigen weg tussen de schilderijen, tekeningen en grafiek, die onder en 
boven elkaar hangen. In de zaal staan driedimensionale werken. De tentoonstel-
ling is samengesteld door de schrijver Atte Jongstra. En hij vraagt zich af hoe het 
paradijs eruit zou kunnen zien en hoe je er kunt komen. Zo is er bijvoorbeeld de 
‘hygiëne zaal’! Men kan het paradijs natuurlijk niet ongewassen betreden. Boven de
wastafels hier hangt prachtige grafiek. En men kan zich bezig houden met ‘eeuwig-
heidsmeting’: wat is de oppervlakte van God? Flora en fauna komen aan bod en 
uiteraard de tijd in een zaal vol klokken. De topstukken uit de collectie, zoals Jacob 
van Ruysdael, Claude Monet, Thomas Gainsborough en Jan Sluyters, hangen 
tussen werken van moderne kunstenaars. Het gaat om de verbeelding. 
Nog te zien tot en met 22 maart. 

de ontdekking van de wereld
Tot 4 januari is in het Rijksmuseum Twenthe ook de tentoonstelling Jan van Eyck 
en Rogier van der Weyden te zien onder de titel ‘De ontdekking van de wereld’. 
Laat u niet op het verkeerde been zetten. Er hangt maar één klein paneeltje van Jan

van Eyck, maar wel een schitterend paneel, en er zijn slechts enkele portretten door
Rogier van der Weyden. Deze expositie over de Vlaamse primitieven is echter bij-
zonder informatief en educatief. Als u de late Middeleeuwen wilt begrijpen, ga dan 
naar Enschede. De teksten op de muren door de gastconservator Katharina van 
Cauteren zijn geweldig. Schilderijen die ons, ondanks dat ze in detail schitterend en
met groot vakmanschap geschilderd zijn, niet zoveel meer te zeggen hebben in onze
moderne wereld, komen tot leven door deze teksten. De belofte van de hemel, de 
emotie in de bloeddoorlopen ogen (we hebben het over Maria), God in details en het
goddelijke licht van van Eyck zeggen ons veel over de laat-Middeleeuwse mens. En 
via een zaaltje met portretten komen we van God naar de mens, om te concluder-
en dat de mens God zocht, doch uiteindelijk zichzelf vond. Wat vindt u bijvoorbeeld 
van deze zin: “Als de werkelijkheid een spiegel is van het goddelijke, dan is het 
schilderij voortaan een spiegel van de zintuiglijke werkelijkheid”.
Als u het boekje, geschreven door o.a. Henk van Os, Antoine Bodar, Herman Pleij 
en de hiervoor genoemde Katharina van Cauteren, koopt, hoeft u “De herfsttij der 
Middeleeuwen” van Johan Huizinga niet meer te lezen.

Van Gogh tot Cremer, Nederlandse kunstenaars in Parijs
Nog een keer in de trein gestapt richting het oosten. Dit keer was het doel museum
de Fundatie in zwolle. Daar is tot en met 4 januari de zeer aantrekkelijke tentoon-
stelling over Nederlandse schilders in Parijs ‘Van Gogh tot Cremer’ te zien. Veel 
Nederlandse schilders, beeldhouwers en tekenaars hebben vanaf La Belle Époque 
tot ver na de Tweede Wereldoorlog gedurende korte of langere tijd Parijs bezocht.
Ze lieten zich inspireren door de stad en de avant-garde. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog werd New York ‘the place to be’. Het is dus een expositie over de 
ontwikkeling van het Nederlandse modernisme. Er hangen veel werken die nor-
maal gesproken opgeslagen zijn in de depots van de Nederlandse musea en veel 
werken uit particulier bezit. Ik noem maar even een paar schilders: Vincent van 
Gogh, Kees van Dongen, Piet Mondriaan, Leo Gestel, de broers Bram en Geer van 
Velde en later de schilders van Cobra en uiteraard ook Jan Cremer. Een schilder 
die nu niet erg bekend meer is, Lodewijk 
Schelfhout, had in de jaren twintig van 
de vorige eeuw de reputatie van Marlène 
Dumas in onze dagen. Ik heb in ieder 
geval een prachtig landschap bewonderd 
van deze man.

Zeer de moeite waard, deze tentoonstel-
ling. En als u daar toch bent, vergeet dan 
niet langs de cartoons van Jan Sluyters, 
verzameld door Rob Scholte, te lopen. Deze prenten werden op de voorpagina van 
het bijvoegsel van De Nieuwe Amsterdammer, voorloper van De Groene Amster-
dammer, gedrukt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is een andere kant van Jan 
Sluyters. En verder bevat de vaste collectie naast een schilderij van William Turner, 
het enige in Nederland, schilderijen van de Gino Severini en Francis Picabia. Deze 
schilders kom je niet zo gauw tegen in Nederland. 

Frans Kramer
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PINTAR RAPIDO
Het schilderfestijn Pintar Rapido ( Snel 
Schilderen in het Nederlands) ligt weer 
achter ons. Het werd georganiseerd door 
een Engelsman, Roger Becket, die met 
een dergelijk gebeuren in Londen veel 
succes had.
Deelnemers moesten op zaterdag 6 sep-
tember een volgens hen karakteristiek 
beeld schilderen van Amsterdam. Op de 
zondag daaraanvolgend volgde de prijsuit-
reiking alsmede een tentoonstelling van de 
geproduceerde werken in de Posthoornk-
erk in de Haarlemmerstraat. 
Bezoekers konden de werken kopen 
en velen maakten daar gebruik van 
getuige de rode bolletjes die onder 
deze schilderijen prijkten. 

Het was een internationaal gebeuren, zo bleek uit de namen van de schilders. 
Soms leidde dat tot wonderlijke verschrijvingen, zo noemde een schilder de plek 
waar hij schilderde: Prisongracht. Er deden ongeveer 170 schilders mee, waar-
onder in ieder geval 3 Zondagsschilders, wier namen ik herkende: Nel Huurman, 
Leendert Fransen en Bep Steur. Weinig, vond Jadranka Strabc, bestuurslid com-
municatie en PR van de vereniging. Ze was er enigszins teleurgesteld over. Zelf 

was ze zeer actief betrokken geweest bij de orga-
nisatie. Dankzij haar had de organisatie de panelen 
waaraan de werken hingen, van de Zondagsschil-
ders kunnen huren. De vereniging mocht een tafel 
met informatie voor geïnteresseerden plaatsen bij 
de ingang van de tentoonstelling. Met een vriendin 
ging ik kijken, benieuwd naar wat ‘karakteristiek’ 
Amsterdam is voor schilders.

deinende huizenzee
Een van de eerste schilderijen die we zagen was van
de (2e) prijswinnaar Carola Schapals, waarop je uit-
keek over de watervlakte van het IJ en in de verte 
wat gebouwen zag liggen. Het werk ademde de rust,
die je kunt voelen als er zo’n lichte nevel is en het 
water klotst zo zacht en de golfjes weerspiegelen het
licht in allerlei kleurnuances.... zo was dat schilderij.
Totaal anders was het werk van een Duitse schilder, 
wiens naam ik niet meer weet, die de Prinsengracht 
weergaf als een woest deinende paarsrode huizen-
zee. Wat in eerste instantie afschrok, intrigeerde me 

later: de onrust van Amsterdam, het onaangepaste doorbrak hier de geijkte orde 
van strakke gevels. Die orde was juist het kenmerk van veel andere werken, die als 
onderwerp de grachten, de gevels, de bruggen en de doorkijkjes hadden. Lieflijke 
en rustige beelden leverden die op, maar ook enigszins saai waren ze: alle dingen 
hadden hun plaats, werden keurig weergegeven.

Kleurig en kronkelig
Ook de 1e prijswinnaar, Daniël Parra Lozano, 
een Spanjaard, viel min of meer onder laatst-
genoemde categorie. Hij schilderde de hoek 
Singel-Haarlemmerstraat op een zeer herken-
bare en knappe manier, die toch niet saai was. 
Het kraampje dat op die hoek staat trok mijn 
aandacht en zoog me naar binnen.
Naast zijn werk hing het werk van zijn vriendin. 
Bij het schilderen hadden zij ook naast elkaar 
gestaan, werd me verteld. Compleet anders 
van karakter was dit werk, niet realistisch, maar 
abstract sprookjesachtig, dat laatste ook door 
het kleurenpalet dat ze gebruikte, allemaal lichte toetsen. Door het contrast tussen 
die twee, ging ik beter naar haar werk kijken en zag ik het dromerige en lieve (iets 
anders dan lieflijk) ervan.
De 3e prijs was voor Harm Belt voor zijn schilderij van het golvende water van het 
Westerdok. Terwijl dat van dichtbij er wel erg kleurig en kronkelig uitzag, ging het 
van veraf juist boeien. Volgens Nel Huurman had de jury juist gekozen: 
“Zij waren de besten.”

grote kraai
Mij waren een paar andere werken meer opgevallen, ik noem er een een enkele. 
Zo was er het werk van ‘Gakje’,  een drietal pasteltekeningen in een smalle lijst on-
der elkaar. Samen gaven ze een verstild en  eenvoudig beeld van haar Amsterdam.
Ook de pentekening van Tineke van Beest, die de boten in de oude Houthaven 
toonde, vond ik mooi. Bep Steur wees me op de tekening van twee jongens van 
12 en 13 jaar, Nahuel en David, die ze in co-productie gemaakt hadden. Er op 
was een grote kraai te zien, die op een rol zat. Een grappige tekening en moedige 
jongens, dat ze zomaar mee deden!
Hoewel Amsterdam zo’n stad van mensen is – er zijn altijd wel mensen te zien die 
iets bijzonders of iets geks of grappigs hebben – zag je die op de schilderijen nau-
welijks terug. Ja, soms wel in de drukte van een plein of markt, maar niet apart. Op 
één uitzondering na: een (ietwat karikaturaal) portret door ‘Bikkel’ geschilderd. Het 
sprak me aan om de simpele lijnen en paar kleuren die het had, maar ook omdat 
het in deze tentoonstelling zo niet geijkt was. 

Achteraf heb ik gehoord, dat de organisator van dit festijn het geslaagd vond en het
volgend jaar opnieuw zoiets gaat organiseren, maar dan nog groter en grootser. 
Nu, hij is welkom!

Johanna de Wilde
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Beelden aan Zee museum
Sinds enkele jaren is in het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen gedurende 
de zomer een gecombineerde tentoonstelling met een thema. Afgelopen zomer was
dat Frankrijk, daarvoor Rusland, Zuid Afrika en China. Mogelijk heeft u het Voorhout
in Den Haag, waar de buitententoonstelling plaatsvond, ook bezocht in een van de 
afgelopen zomers. Die buitententoonstelling was gewijd aan heden-daagse kunste-
naars uit Frankrijk. In September werd die vanwege Prinsjesdag opgeruimd. Maar 
binnen in het museum staan nog twee moderne Franse kunstenaars en ook een 
oudere Laurence, ik denk nog altijd zeer de moeite waard om te bezoeken.

Graag kondig ik u aan dat er in november een tentoonstelling start gewijd aan 
Roemenië, met o.a. Brancusi als de meest bekende Roemeense beeldhouwer.
Daarnaast wordt op 14 november de ‘Gypsotheek’ geopend, dit werd mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van de bank/giro loterij. De ‘Gypsotheek’ omvat een 
hoeveelheid gipsen beelden, o.a. van Mari Andriesen en Thérèse van Palland. Het 
is uitgelezen studiemateriaal, zeker voor beeldhouwers, want je kunt er zien hoe 
beelden tot stand komen. 

Ik nodig een ieder uit het museum te bezoeken. Sinds zeker 3 jaar kan dit met de 
museumjaarkaart. Dagelijks is er om 2 uur een instaprondleiding, voor € 4.- p.p.
Ik ben voornemens u regelmatig op de hoogte te houden.

Ytha Bijlstra, beeldhouwgroep zaterdagochtend, bij Marjan Zwiep
Tevens vrijwilliger en rondleider in het BAZ,  Beelden Aan Zee Museum

Kunstmarkt/ Open Dag op 4&5 oktober
Voor het eerst in de geschiedenis 
van de Zondagsschilders werd er 
een kunstmarkt georganiseerd, 
die tegelijk onze jaarlijkse Open 
Dag was. De kunstmarkt was een 
initiatief van de jubileumcommissie, 
die daarmee een tweetal doelen 
beoogde. De eerste: bekendheid van 
de Zondagsschilders genereren; de 
tweede geld in het laadje krijgen om 
de kosten van het jubileum te dekken 
en de kas van de Zondagsschilders 
indien mogelijk te spekken. Immers ieder die iets verkocht werd geacht een deel 
van de opbrengst af te staan ( 30% of meer) aan de vereniging.
Hieronder een blik op en impressie van wat er zoal te zien was en te koop werd 
aangeboden op de kunstmarkt, alsmede een nabeschouwing van Thea de Haan, 
voorzitter van de jubileumcommissie.

In de kleigroep van de zaterdagmiddag bestond van te voren niet veel animo voor 
de kunstmarkt annex open dag. “Je verkoopt toch niks,” meenden verschillenden 
en anderen zeiden niet iets te hebben, dat ze konden verkopen. “Als ik het echt 
mooi vind, wil ik het zelf houden en als ik het niet mooi vind, bied ik het ook an-
deren niet aan.” Een sluitende redenering, maar niet een stimulerende, al moet ik 
bekennen dat het ook de mijne was...
Gelukkig waren er ge-
noeg Zondagsschilders 
die hun kunst wel goed 
genoeg vonden en met 
plezier uitstalden. Beide 
ateliers en de hal bene-
den waren druk bezet, er 
stonden tafels en ezels 
waarop  werken prijkten 
en waarachter de makers 
zaten en uitleg gaven van 
het wat, waarom en hoe 
ervan. Zo zat Thea de 
Haan zelf achter een tafel 
vol met haar beelden, 
maar ook liet ze schilderijen zien van de collectie, die ze in de loop van verschil-
lende jaren had opgebouwd. Leendert Fransen had beneden in de hal een serie 
sterrenbeelden hangen, allemaal etsen. Te koop voor €25 het stuk. Hij stond er 
naast en was ondertussen ijverig doende een uil te boetseren.

meeste bekijks
Corrie van den Berg, op de 3e etage gezeten, had een reeks schilderijen, met pre-
cisie geschilderd, grotendeels naar foto’s of ansichtkaarten. Winnie de Pooh met 
een pot honing zag ik, maar ook twee elegante damesbenen, waarvan de blote 
voeten in hooggehakte rode sandalen staken. En een poes en een paar honden 
met zeer sprekende koppen. Maar het meeste bekijks, vertelde ze, hadden twee 
schilderijtjes, waar ze zelf nauwelijks iets aan vond, waarop twee of  drie kleurige 
figuurtjes stonden. Je zag ze op de rug, het leken Afrikaanse typetjes, ook door 
de woestijnkleur van de omgeving. Iedereen maakte er foto’s van, verzuchtte ze,  
maar niemand kocht ze.
Op de 3e etage stonden en zaten verder o.a. Fieteke Leenes, die gevarieerd werk 
toonde met verschillende technieken gemaakt en Nel Waller Zeper, die slechts een 
paar schilderijen liet zien waarop vrouwen met een enkele lijn helder geschetst 
waren. Mooi van kleur en van volstrekt eigen stijl. De week daarop, vertelde ze, 
had ze een tentoonstelling in de Augustana galerie (als u dit leest is die alweer 
voorbij.) Ook Marijke Hoenderdos was er, haar werk hing beneden tentoongesteld 
in de etalage. Alles daarvan mocht gekocht worden, zei ze, ook het kamerscherm, 
waar mijn oog al een paar keer op gevallen was. (Ik kocht het niet, helaas geen 
plaats in huis en geen geld....) Dan was er nog …. met portret- en modeltekenin-
gen. Hij had ze voor zich liggen en ieder mocht ze bekijken, maar hij wilde ze – tot 
verbazing en spijt van velen-  niet verkopen.



24 25

Grafische hoek
De grafische groep had een 
hoek van het atelier voor zich-
zelf ingericht. Er hing heel wat 
mooi werk van de verschillende 
deelnemers. O.a. Van Debby 
Marchena etsen van vissen, 
en van Thea van Nieuwkerk 
een sjabloondruk van het 
NDSM-gebied en diverse 
kleine etsen, waaronder de 
(grappige) Elfstedentocht van 
1997 en een ‘nuclear family’ 
tafereel (vader, moeder en 
kind) in variërende kleuren.  

De sjabloon-druk verkocht ze. Ook Frans Kramer was er met een ets van de kerk 
in Weesp en een oude houtsnede van een kerk in Praag. De laatste was eigenlijk 
een proefdruk, vertelde hij, niet voor de verkoop, maar om te proberen of hij het 
nog kon. Hij was van plan zich in die kunst verder te bekwamen.

Kleigroep
Aan de andere kant van het atelier hadden enkele leden van de kleigroep een tafel
ingericht. Cerine van den Berg, Suze Kooiman en Anneke hadden er vele beelden 
staan. Suze zat achter de tafel en liet zien hoe ze een van haar beelden beschil-
derde. Haar werk was gemakkelijk herkenbaar door de heldere variabele kleuren 
die ze gebruikt had. Die van 
de beide andere dames waren 
geglazuurd in bedektere kleur. 
Anneke probeerde naast de 
verkoop ook aan een nieuw beeld 
te werken, een portret van haar 
zoon. Jammer genoeg ging er iets 
mis en viel het beeld op de grond, 
waardoor het brak. Filosofisch 
haalde ze haar schouders erover 
op: “Ik maak wel weer iets nieuws.”

Loterij en eieren
Hanna van Dijk organiseerde een loterij. De winnaar mocht kiezen uit een van haar 
werken, die in het atelier op de 1e etage hingen. Aan het eind van twee dagen 
Kunstmarkt bleek de gelukkige  Carla Jonker te zijn, die ín de wolken was met haar 
prijs, een sjabloondruk van goudgele bladeren.
Jo Snabilié verkocht haar bijzondere en uiterst kunstig beschilderde eieren. Ze 
stonden mooi uitgestald in een vitrinekast  en veel ervan gingen weg voor een 
zacht prijsje.
Van Marie Koning kocht ik een kleine aquarel, een gezicht op het NDSM-terrein 
aan het IJ, een gebied waar ik dol op ben.

Beetje pornografie
Beneden in de hal stond Nel Huurman met een grote verzameling schilderijen. 
Centraal hing het schilderij dat ze voor Pintar Rapido gemaakt had, het gezicht 
op de hoek van een gracht, met de typisch Amsterdamse gevels en een (woon-)
boot in de gracht. Andere schilderijen waren niet ingelijst en te bezichtigen in een 
enorme verzamelmap.
Wim Tielemans, die op de zondag deurwacht was, had voor de trap een ezel 
neergezet met twee werken erop. Het bovenste, een abstractum met mooie warme 
tinten, prees hij met pretogen aan. “Dit is eigenlijk een beetje pornografie. Kijk 
maar, daar is het hoofd van de man en daar de rug en daaronder zie je het rokje 
van de vrouw, wat omhoog geschoven en daar de benen. Zie je wel?”
Ik zie het niet, maar Nel, die er bij komt staan, ziet het wel. Ook Hanna, die net 
voorbij komt, ziet het na deze uitleg. Wim vraagt een langs lopende bezoeker of die 
het ziet. Maar die schudt lachend zijn hoofd en zegt: “Mag ik het ook gewoon mooi 
vinden?” Dat mag. Ik zie het nog steeds niet, maar mooi vind ik het ook.

Johanna de Wilde

Nabeschouwing Open Dag / Kunstmarkt
Met spanning heb ik naar deze dag uitgekeken. Zouden al het werk en de stress 
ervoor de moeite lonen? Hoe zal de inrichting verlopen? En de verkoop? De 
combinatie kunstmarkt en open dag, zou dat samen wel goed gaan? Zullen er veel 
mensen komen naar aanleiding van de advertentie en het samen vallen met de 
atelierroute van de Nieuwmarkt? Zou het niet te druk worden, te onoverzichtelijk 
voor de docenten?
We hadden wel een planning voor de ruimtes gemaakt, maar omdat de inbreng 
niet te schatten was, konden we plekken in de ateliers niet van te voren vastleg-
gen. Dat hebben we geweten. Soms zei Ben het ene en ik later het andere, wat de 
duidelijkheid niet ten goede kwam, maar… 
we bleven samen lachen.
 
verwachtingen overtroffen
Mijn verwachtingen zijn overtroffen door 
de grote hoeveelheid werk die de deelne-
mers enthousiast hadden meegenomen. 
Iedereen stond te popelen om zich te 
installeren op een goede plek.  Het begin 
was daardoor behoorlijk hectisch en het 
was lastig om iedereen tevreden te stellen. 
Dat vind ik (ook achteraf) geen probleem, 
voor iedereen was het wennen tenslotte. 
Toen iedereen geïnstalleerd was, kwam 
er overzicht. Tussentijds moest er hier en 
daar nog wat veranderd worden, waar men 
aanvankelijk niet blij mee was, maar later 
bleek men dan toch tevreden.
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veel te veel
Al gauw was duidelijk dat er veel te veel werk te koop werd aangeboden en de 
ruimtes te vol waren. De bezoekers werden overrompeld, hadden geen overzicht 
en naar mijn gevoel geen gelegenheid om rustig te kijken. Dat moet een volgende 
keer anders.
Voor een rustige uitwisseling van informatie met de docenten was het geen ideale 
setting. Daarvoor is een ‘gewone’ open dag beter geschikt. Toch hadden zij een 
behoorlijke inbreng. Ook de opbouwers, de cateringploeg, de mensen achter de 
informatiestand en veel andere vrijwilligers die allerlei klussen zo maar aanpakten, 
droegen hun (uiterst belangrijke) steentje bij aan het welslagen van die dagen. 
Hartelijk dank daarvoor!

discussie
Er ontstond tijdens en na afloop van het weekend, gedurende de lessen, een  
levendige discussie over het gebeuren. Hieruit bleek mij de betrokkenheid van  
de deelnemers, maar ook van niet-deelnemers. Het is fijn als mensen ideeën 
aandragen ter verbetering van de gang van zaken en  ik houd me aanbevolen voor 
suggesties. Er zijn veel punten die anders moeten, maar  positieve geluiden over-
heersten in wat ik opving. Zo zei men: “Veel geleerd; wat een prettige sfeer is er, 
gezellig; leuk om andere leden te ontmoeten;  goed dat jullie dit voor de vereniging 
doen; de volgende keer wil ik ook helpen; wat een mooi werk; wat een prachtig 
atelier; weet je de opbrengst al; jammer dat ik er niet bij was!” enz.
Niet iedereen was natuurlijk tevreden. Maar met negatieve opmerkingen van 
mensen, die ook na praten en uitleg negatief blijven, kunnen we niets. Mij gaf het 
een gevoel van saamhorigheid, dit gebeuren, ondanks gemopper van sommige 
mensen of misschien juist een beetje dankzij.
 
opbrengst
Op weg naar huis telde ik nieuwsgierig, in de auto al, de opbrengst voor de 
Zondagsschilders: 1200 euro. ‘s Avonds kon ik dus met voldoening en met mijn  
benen omhoog rustig kijken naar ‘Dwars door Afrika.’ Het opruimen en de 
(gezamenlijke) evaluatie is voor later.

Thea de Haan

Naschrift redaktie: 
Bekend is intussen dat er 
meer bezoekers waren dan 
anders op de Open Dag, dit 
vermoedelijk door de samen-
hang met de atelierroute van 
de Nieuwmarkt, en dat zich  
4 nieuwe leden hebben 
aangemeld.

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. 



28 29

Allerhande
Winterstop 2014
De winterstop begint op zondag 21 december en eindigt op zaterdag 3 januari 2015.
Op 5 januari beginnen de lessen weer. Tijdens de winterstop is het secretariaat 
gesloten.

Schoonmaakdag vrijdag 2 januari
Vlak na de decemberfeesten is het belangrijk om wat extra te bewegen. Kom daar-
om helpen op de schoonmaakdag op 2 januari! 
Wij vragen leden en contactpersonen om vooraf te bespreken wie op de schoon-
maakdag de groep zal vertegenwoordigen en deze namen op de corveelijst in te 
vullen. De corveelijst hangt samen met de klussenlijst vanaf begin december op de 
ateliers.

corveedienst voor de schoonmaakdag op vrijdag 2 januari

Wie tenminste één afgevaardigde per groep (mogen er natuurlijk meer zijn)

Wat ongeveer 3 uur helpen schoonmaken/opruimen van de ateliers

Wanneer op vrijdag 2 januari voordat de lessen weer starten na de winterstop

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

Lunch Om ongeveer 13:00 uur is er een lekkere lunch

Doe mee en zet deze datum direct in je agenda! 
Namens de ateliercommissie alvast hartelijk dank.

Nieuwjaarsinstuif zondag 4 januari
Traditioneel starten wij het verenigingsjaar met een Nieuwjaarsinstuif op de eerste 
zondag van het jaar. Tussen 14:00 en 17:00 uur bent u allen van harte welkom.  

Kunst & Koffie; gewijzigd onderwerp!
23 November marlene dumas 
The Image as Burden, Stedelijk Museum (vooraf aanmelden)

Marlene Dumas is een van de belangrijkste en invloedrijkste schilders van dit 
moment. Met haar werk geeft zij nieuwe inhoud aan de betekenis die de schilder-
kunst nu, in een tijdperk gedomineerd door beeldcultuur, nog kan hebben. Haar 
schilderijen en tekeningen hebben een enorme directheid en expressiviteit, die zij 
paart aan een zekere analytische afstandelijkheid. Hierbij gaat zij controversiële 
onderwerpen niet uit de weg. Daarnaast geeft Dumas in haar beeldende werk 
en haar teksten blijk van een sterke reflectie op de actuele schilderkunst en het 
kunstenaarschap.
Marlene Dumas werd geboren in 1953 in Kaapstad, Zuid–Afrika en kwam in de 
jaren zeventig naar Nederland om te studeren aan Ateliers ’63 in Haarlem. 

Werkweken
Hotelreis Schoorl  
van vrijdag 3 juli t/m vrijdag 10 juli 2015  
In juli j.l verbleef een groep van De Zondagsschil-
ders in de mooie rustieke accommodatie Reebosch  
www.rebosch.nl, even buiten Schoorl. De deelne-
mers waren het er unaniem over eens dat dit een heerlijke week was!  Dus……. 
hebben we een optie om  in 2015 van 3 t/m 10 juli opnieuw naar Schoorl te gaan. 
Echter, deze optie wordt pas omgezet in een definitieve reservering als we voor 15 
december a.s. weten dat er voldoende deelnemers zijn (min. 16 personen).
Wij logeren in een luxe accommodatie met ruime parkeermogelijkheid, een gezel-
lige, grote huiskamer en een prachtige privé tuin. De maaltijden worden uitstekend 
verzorgd door een geweldige kokkin, de eigenares. De verzorging is op basis van 
volpension. Handdoeken en beddengoed zijn aanwezig.

Samen gaan wij er een prachtige schilderweek van maken. Een docent begeleidt 
ons tijdens deze werkweek. Vóór vertrek krijgen de deelnemers een deelnemers 
lijst en het adres toegezonden.

Vervoer: Informeer of je met iemand samen kunt reizen. De OV verbinding is goed 
met de bus vanaf Alkmaar. De bushalte is op 200 mtr. afstand van Rebosch. 

Prijzen (volpension) 1 pers. kamer € 550 p.p. 
(slechts beperkt aanwezig)  2 pers. kamer € 500 p.p.

Kamerindeling en bege-
leiding in accomedatie

Thea de Haan tel.: 020 - 697 08 77 
 e-mail: th.haan-t@planet.nl

Salonboot “De Amsterdam”  
van maandag 1 t/m zondag 7 juni 2015
Al vele jaren organiseren wij met groot succes de 
jaarlijkse schilderweek met deze gezellige salonboot. 
In 2015 varen we weer uit met “De Amsterdam” om  
mooie plekjes vast te leggen op doek en/of papier. 
Een prachtige klassieke IJsselroute  staat op het 
programma. marjan van Berkel is al vele jaren onze 
vaste docent tijdens deze werkweek. Wij gaan er weer een prachtige schilderweek 
van maken. 
Voor de afvaart krijgen deelnemers een deelnemerslijst, informatie over vertrek- 
tijden en het vertrekpunt van de boot toegezonden. De verzorging aan boord is op 
basis van vol pension. Lakens, sloop en handdoeken zijn aanwezig. 

Prijzen (volpension) 1 pers. hut € 450 p.p. 
(slechts beperkt aanwezig)  2 pers. kamer € 380 p.p.

hutindeling en bege- 
leiding op de boot

Nel Huurman tel.: 036 - 533 48 99
 e-mail: nelhuurman@planet.nl

Tip: zorg zelf voor een annuleringsverzekering

Meld je snel aan 
want vol = vol !
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Na het voltooien van haar studie vestigde zij zich in Amsterdam, waar zij nog 
steeds woont en werkt.

Wanneer Wat Tijd Locatie Kosten

23 november
Marlene Dumas 

The Image as Burden
Docent: Anneke Krijgsman

zondagmiddag 
14:15 uur

3e etage  
Geldersekade

€ 16 (leden)
€ 18 (niet -leden)

Aanmelden en informatie: Secretariaat:  tel.: 020 6243933
 e-mail: info@dezondagsschilders.nl

Portretsessie bekende Amsterdammer 
(vooraf aanmelden)
Elke eerste zondag van de maand (in januari/februari 2e zondag van de maand) 
wordt er een portretsessie georganiseerd met een bekende Amsterdammer of 
Nederlander als model. In de afgelopen jaren heeft de vereniging bestuurders, 
politici, mensen uit de culturele sector, bekend van radio en TV, op bezoek gehad 
op de Geldersekade. 

Na de sessie is er nog gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje en 
een hapje. Ook mensen die niet aan het portrettekenen hebben meegedaan, zijn 
na afloop van harte welkom.

Wie Wanneer Tijd Locatie
Paul Spies, directeur Amsterdam Museum 7 december

zondag
13:00 uur

3e etage  
Geldersekadebekende Amsterdamse slager Louman 11 januari

Axel Rüger, directeur Van Goghmuseum 8 februari
Aanmelden en informatie: Meta Boldingh:  tel.: 06 43 00 69 24

 e-mail: boldingh@planet.nl

Inloopatelier op zondag
Beeldhouwen, Schilderen en Grafiek.
Op deze zondagen kan er vrij worden gewerkt zonder begeleiding.

Wanneer Tijd Locatie contactpersonen

16 november, 21 december zondag
vanaf 11:00 uur

3e etage 
Geldersekade

Debby Marchena: 020 - 622 38 70  
 Anne de Hiep: 020 - 683 88 53

Korte cursus ‘Abstraheren kun je leren’ 
verplaatst naar januari 2015!
Korte cursus / docent; Marjan van Berkel
Theorie en Praktijk tegelijk. Vanuit het tekenen naar de waarneming leren over-
gaan naar abstract kijken en dat ook op papier en paneel zetten.

Wanneer Tijd Locatie Kosten Aantal lessen
zie Nieuws-
flits / website

woensdagavond 
19:30 - 22:00 uur

3e etage 
Geldersekade

€ 75 (leden) 
€ 90 (niet-leden)

5 lessen
(excl. materiaal)

Marnixstraat 47 Amsterdam / + 31 (0) 20 624 6045

hoopmanamsterdam.nl / hoopman@hoopmanamsterdam.nl

40 jaar Hoopman - 70 jaar vakkennis

D E  K U N S T  V A N  M A T E R I A L E N



A G E N D A
2014

9 november Extra Algemene Ledenvergadering!

16 november Inloopatelier Beeldhouwen – Schilderen - Grafiek

20 november Bestuursvergadering

23 november Kunst & Koffie, Marlene Dumas

7 december Portret op Zondag – Paul Spies, directeur Amsterdam Museum

14 december Medewerkersdag

21 december Inloopatelier Beeldhouwen – Schilderen - Grafiek

21 december Start Winterstop (tot 5-1-2015)

2015

2 januari Schoonmaakdag 10:00 uur

4 januari Vergadering contactpersonen 12:00-13:30 uur

4 januari Nieuwjaarsinstuif 14:00 uur, einde Winterstop

11 januari Portret op Zondag – bekende Amsterdamse slager Louman

18 januari Kunst & Koffie, Breitner – Amsterdamse bouwputten

25 januari Inloopatelier Beeldhouwen – Schilderen - Grafiek

8 februari Portret op Zondag – Axel Rüger, directeur Van Goghmuseum

15 februari Kunst & Koffie

22 februari Inloopatelier Beeldhouwen – Schilderen - Grafiek

Kijk voor meer informatie over cursussen en evenementen op onze website  
www.dezondagsschilders.nl

Meld je voor 15 december aan 

voor de werkweken!  
(kijk voor meer informatie op pag. 28)


