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REDACTIE
VAN DE 

Een feestelijk extra dik nummer ligt voor u. We hadden veel ruimte nodig voor alle 
gebeurlijkheden die in de afgelopen tijd plaatsvonden. Zo waren daar de manifes-
tatie op 14 maart, waar velen van ons aan meededen en -liepen, de Algemene 
Ledenvergadering op 25 maart, waarop iedereen natuurlijk uitsluitsel hoopte te 
horen over de koper en hoe het verder zou gaan, en de jaarlijkse tentoonstelling die 
liep van 19 – 22 april. Het uitsluitsel kwam nog niet, de spanning bleef over koper 
en hoe het verder zal gaan. Maar de naam van de koper mag nu genoemd: Ton van 
de Mortel, zie de rubriek ‘uit het bestuur geklapt’.

Daarnaast zijn er natuurlijk onze gebruikelijke rubrieken: de schildergeschiedenis 
en/of beeldhouwgeschiedenis van een lid, deze keer jubilaris Mar de Jong. De 
interviews met docenten zijn tot een einde gekomen, alle docenten die dit wilden 
zijn ‘aan de beurt’ geweest. Frans Kramer bedacht daarom een volgende serie: in-
terviews met contactpersonen. Bep Steur, coördinator contactpersonen is uiteraard 
de eerste. Een ‘bonus’ in dit nummer is een mooi en interessant artikel van Gertie 
Offerman over de Miniatuur tentoonstelling in Utrecht.

Dit jaar was ik als coördinator verantwoordelijk voor onze grote tentoonstelling. Ik 
vond dat spannend om te doen, maar ook mooi. Het bleek mij dat veel mensen 
bereid waren om te helpen. Sommigen deden dat al vele jaren, zodat ze precies 
wisten wat er moest gebeuren. Als ik dingen vergat, dan herinnerden ze er mij aan. 
Het opbouwen en inrichten van de tentoonstelling verliep door al deze helpers 
buitengewoon goed en soepel. Iedereen begrijpt dat Ben Nisters hierbij  onmisbaar 
was. Tot mijn grote vreugde was hij er dan ook,  al had hij aangekondigd zich terug 
te trekken uit de tentoonstellingscommissie. Hij mocht zelf niet sjouwen en tillen, 
maar was onvermoeibaar in het bepalen van wat eerst moest gebeuren en wat 
daarna en het de weg wijzen naar alle hoeken en gaten waar palen en schotten en 
wat niet al vandaan moest komen.
Heel veel medewerking verleende ook het secretariaat. In de vorm van het beant-
woorden van mailtjes en telefoontjes over de tentoonstelling, maar ook in het 
aanhoren van klachten en het maken van nuttige en voor mij onverwachte lijsten, 
die dingen overzichtelijk maakten.
Twee dames hielpen met het ‘inventariseren’ van deelnemers aan de tentoon-
stelling: Wanda Meintser en Marga Looijschelder. Wanda zette iedereen in een 
excelschema, Marga maakte daar later de kaartjes van die bij de werken hingen. 
En tijdens de tentoonstelling zorgden suppoosten, bijeengeroepen en geïnstrueerd 
door Marie Koning, voor een prettige gang van zaken.
Van al deze mensen met hun zeer concrete hulp en inbreng was en ben ik onder 
de indruk. Dat zij ’hun ding’ deden, opgewekt en in goede harmonie met elkaar, dat 
was fantastisch. Zonder hen was deze tentoonstelling er niet geweest. Dus dank, 
dank aan jullie allen!

Johanna de Wilde

BESTUUR GEKLAPT

UIT HET 

Het is dinsdag 24 april 2018. Ik kijk door het raam naar buiten. Het regent. De 
zonovergoten dagen rond het afgelopen weekend liggen achter ons. Het waren de 
dagen van de tentoonstelling – de prachtige tentoonstelling op de Geldersekade. 
Zou iedereen wel beseffen hoeveel werk er door de vrijwilligers verzet is? De in-
richters, de administratieve ondersteuning, de suppoosten de…….ach teveel om op 
te noemen. Dank is wel het minste wat wij hen kunnen geven. Tijdens de opening 
werden door Thea de Haan erepenningen uitgereikt aan de portretschilders. Hun 
werk werd zeer gewaardeerd door de politici, die van demonstranten eerder eieren 
en grove taal gewend zijn dan bijzondere cadeaus. 

Maar niet alleen deze kunstwerken maakten indruk; er was nog zoveel meer te  
zien tijdens de manifestatie – zoveel groepen hadden zich ingespannen. De 
doodskist viel natuurlijk op, maar ook de spandoeken en de petjes en ongelofelijk 
veel meer. Wij werden gezien. Wethouder v.d. Burg nam de petitie in ontvangst en 
overhandigde die later aan de Raad – Burgemeester van Aartsen nam zijn portret 
zelf in ontvangst nemen en alle fractievoorzitters volgden hem. Dat was 14 maart. 

Op de Algemene Ledenvergadering van zondag de 25ste werd ingegaan op de 
vraag of dit alles enige vrucht zou dragen. Wij wisten het niet; de nieuwe eigenaar 
was nog niet eens (officieel) bekend. Tot gisteren. Gisteren zat het bestuur aan tafel 
met Jos v.d. Mortel. Wij hebben gesproken en hem onze ateliers laten zien. Maar 
met een concreet voorstel kwam hij niet. Hij moest er nog over na denken, maar zei 
nog wel ‘een sociaal hart’ te hebben. Volgende week komt hij met een voorstel. 

Daar de leden het laatste woord hebben in een vereniging, zal het bestuur vanzelf-
sprekend eerst na overleg en goedkeuring door de ALV tot afspraken proberen te 
komen met de nieuwe eigenaar – althans indien hij met een redelijk voorstel komt.
Nadat wij afscheid genomen hadden van de heer v.d. Mortel vond de bestuursver-
gadering plaats. Nu met vijf bestuursleden, want zoals ik ook tijdens de opening van 
de tentoonstelling heb gezegd: Johanna de Wilde is bereid tot het bestuur toe te 
treden. Dat is voor haar geen grote stap. Sedert jaar en dag notuleert zij de verga-
deringen en is dus van alles op de hoogte. Natuurlijk moet deze ‘benoeming’ worden 
goedgekeurd door de ledenvergadering, maar daar hebben wij alle vertrouwen in. 

Het is dinsdag 24 april 2018. Ik kijk door het raam naar buiten. Het regent. Laat ik 
erop vertrouwen dat, net als tijdens het succesvolle weekend van de tentoonstel-
ling, de zon weer gaat schijnen. Misschien krijgen wij enige steun van de politiek, 
wanneer er een nieuw college van Burgemeester en Wethouders wordt gevormd. 
Carolien de Heer, die de tentoonstelling opende draagt ons in ieder geval een goed 
hart toe en wellicht geeft dat vertrouwen.

Peter Janzen
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‘Een zonsopgang schil- 
 deren is godsonmogelijk!’
Mar de Jong is dit jaar 25 jaar lid van de Zondags- 
schilders. Omdat hij niet naar de Algemene Ledenver-
gadering kon komen om dit jubileum te vieren, ben ik 
naar zijn huis gegaan. Niet om hem een cadeautje te 
brengen, maar om te horen wat hij al die tijd gedaan 
heeft bij onze club. En om te zien wat hij gemaakt 
heeft. Hij heeft dit gesprek blijkbaar goed voorbereid; met een stem die mij af 
en toe aan Van Agt doet denken, vertelt hij heel gestructureerd over alles wat 

met zijn geschiedenis van schilderen, beeld- 
houwen en exposeren te maken heeft.

Mar woont in Buitenveldert, in een rijtjeshuis met drie 
verdiepingen. De indeling is bijzonder: Mar woont zelf  
op de begane grond, daar staat zijn bed, daar staan al 
zijn schilderijen en beelden, daar zet hij zijn kopje  
koffie en vandaar loopt hij door de openslaande deur- 
en zijn tuin in, waar hij soms stond te hakken. Op de 
eerste verdieping woont zijn vrouw, die al jaren proble-
men heeft met haar korte termijn geheugen, en door 
hem verzorgd wordt. En op de bovenste etage woont 
hun dochter, ook zij is mantelzorger. De beide dames 
zijn journalist geweest, en Mar was jarenlang, vooral na  
zijn pensionering hun chauffeur. Zo bezocht hij vaak 
de openingen van tentoonstellingen, in binnen- en 
buitenland. Zij interviewden de kunstenaars en hij luis- 
terde mee, en keek wat er allemaal voor moois hing.

Een creatieve bankier
Mar komt uit Den Haag, daar werkte hij bij de 
bank Mees & Hope, die in 1975 onderdeel werd 
van de ABN. ABN fuseerde in 1991 met de 
Amrobank tot ABNAmro. De ‘dochters’ Mees & 
Hope en Pierson, Heldring & Pierson fuseerden 
in 1995 tot Mees Pierson. Hij heeft dus voor 
verschillende banken gewerkt, als procuratie-
houder, en is opgeklommen tot staflid. Na zijn overplaatsing, zo’n 30 jaar geleden, 
naar Amsterdam, moest hij korte tijd later vervroegd uittreden. Toen begon hij met 
het schilderen van nieuwjaarskaarten voor zijn klanten, familie en vrienden. Elk 
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jaar maakte hij voor iedereen een aquarelletje, met Chagall als voorbeeld. “Soms 
kwam ik wel bij oude klanten en dan lieten ze me trots al die kaarten zien die op de 
lambrizering stonden”.

Schilderen op het Wad, wat 
een feest!
In Den Haag was Mar al 
begonnen met tekenlessen, op 
de Vrije Academie. Zijn eerste 
les herinnert hij zich nog goed, 
er was een naaktmodel, en 
hij dacht: dat kan ik helemaal 
niet, wat moet ik hiermee. Hij 
ging toch door en bleek talent 
te hebben. Hij tekende met 

houtskool of schilderde met olieverf. Als kind 
had hij ook wel geschilderd, hij herinnert zich 
nog uit zijn pre-puberteit dat hij een keulse 
pot met plakkaatverf had beschilderd. Mar 
is iemand die graag experimenteert, hij wil 
steeds nieuwe technieken leren.
De mooiste herinneringen heeft hij aan 
aquarelleren op de Wadden. Op de boot ‘Isis’ 

van Jan Velthuyzen en Rini Bus maakte hij vele zomers een schilderweek mee op 
de Wadden. Hij hield van water, 
van buitenschilderen én zeilen, en 
het waren altijd aardige mensen die 
mee gingen. Er werd heel gecon-
centreerd gewerkt. En als ze droog 
vielen op het Wad dan ging Jan zelf 
ook zijn spullen halen en aan de 
slag. Mar: “Ik leerde van anderen 
door gewoon te kijken, het is een 
ambacht, net als zeilen, en ik hielp 
ook graag met het hijsen van de 
zeilen.”

Later ging hij ook mee met de boot  
‘De Amsterdam’ met de Zondags- 
schilders. Dat was leuk, maar toch 
anders dan op het Wad. “Het tij, die 
aardekleuren.. In de loop van de 
avond, als het eb wordt, wordt het 
elke seconde donkerder. Als je dat 
probeerde te schilderen en je keek op 
dan was het weer anders. Een zonson-
dergang schilderen is godsonmogelijk, 
dan móét je fantaseren”. 

Over naar de Zondagsschilders
Op een dag in Amsterdam las Mar een oproep van een groepje amateurschilders 
dat in een schoolgebouw in de buurt schilderde. Daar sloot hij zich bij aan. Francien 
regelde de modellen. Maar toen dit groepje uit elkaar viel, stapten een aantal men-
sen, zoals Ruut de Vries en Ad van der Pol over naar De Zondagsschilders en Mar 

ging mee. Ze kwamen terecht 
bij Toon de Haas, die les gaf in 
portretschilderen. Dat was het 
begin van 25 actieve jaren bij 
onze club. Toon Goossens, de 
vroegere voorzitter, trok hem 
al gauw aan zijn jasje en vroeg 
hem te helpen bij de exposities.
Naast zijn schilderles deed 
hij vaak mee met Portret op 
Zondag, het schilderen van het 
portret van een bekende Am-
sterdammer. En hij ging naar de 
lezingen bij Kunst en Koffie.

“In de zomer waren er de buitenschilderdagen, die nu door Henny Bax georgani-
seerd worden. Dan maakte je kennis met een paar aardige mensen waarmee je op 
een mooie plek in een andere stad ging schilderen. Als eerste herinner ik me Den 
Bosch, waar we in een cafeetje Bossche bollen aten. Maar ook in Enkhuizen,  
Purmerend, Weesp werd zo’n dag georganiseerd. Op een mooi plekje aan een 
gracht of bij een mooi gebouw ging je dan staan met je ezel. Je moet het maar  
durven om zo buiten te schilderen, waar allerlei mensen met hun ongezouten 
meningen langs komen. Ik had wel 
aarzelingen, maar groeide er lang-
zaam in. In Den Haag zette ik mijn 
ezel ook wel in de duinen of op het 
strand en zelfs op het havenhoofd in 
Scheveningen, waar ik geboren ben. In 
Amsterdam ging ik langs een gracht of 
bij Carré langs de Amstel zitten, vaak 
samen met Ad van de Pol”.
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Beeldhouwen
Naast het schilderen wilde Mar ook leren beeld- 
houwen. Dit deed hij heel wat jaren op zaterdag 
morgen bij Marjan Zwiep. Een jaar geleden stapte 
hij over naar de dinsdagmiddag, en daar stond hij in 
zijn blauwe overall af en toe flink te vijlen en raspen. 
Er ligt nog een nieuwe steen klaar en ook zijn er 
nieuwe beitels. Maar de laatste maanden komt het 
er niet meer van, hij heeft te weinig energie over..
“Op zaterdagmorgen een jaar of 15 geleden, zag 
ik Ben met z’n ziel onder z’n arm binnenkomen. Hij 

mocht niet meer varen met 
zijn boot. Hij kwam kijken bij 
het beeldhouwen en maakte 
direct al een hardstikke mooi 
ding. Ik heb hem later ook overgehaald om te exposeren op 
Wester Amstel. Hij stond daar buiten op de stoep te hakken, 
en ja, daar vallen mensen op. Het was een doorbraak voor 
hem, hij heeft toen bijna alles verkocht.” Zelf heeft Mar ook 
verschillende beelden en beeldjes verkocht, een hele leuke 
ervaring, vindt hij. Zijn ‘Handen’ staan nu op de receptiebalie 
bij een fitnessbedrijf. Er zijn een paar mensen die af en toe 
iets van hem kopen.

Exposities organiseren
Het organiseren van exposities leerde Mar bij de Zondagsschilders. “Elk jaar was er 
een grote expositie in de Mozes en Aäronkerk, en om het jaar in Het Glazen Huis 
in het Amstelpark. Je krijgt er gevoel voor hoe je iets goed neerzet of ophangt. Heel 
belangrijk is of het goed ingelijst is.”
Na zijn pensionering zat Mar in de seniorencommissie van de Bank. Via een 
oud-collega kwam hij in contact met de Kunstkring Buitenveldert. Zij hielden expos-
ities in Wester Amstel, een buitenplaats aan de Amstel, met een grote beeldentuin. 
Op een gegeven moment werd Mar hier de organisator, die alles regelde. Een 
tiental jaren deed hij dit. In die tijd exposeerde hij er zelf ook en nodigde hij verschil-
lende Zondagsschilders uit om dit te doen.
In Het Glazen Huis, een van de mooiste expositieruimtes in het Amstelpark, wilde 
hij zelf graag exposeren. Het was net 
gerenoveerd, maar de ambtenaar die 
erover ging kwam er niet aan toe, zodat 
het leeg stond. Omdat Mar de nodige 
ervaring had opgedaan bij Westeramstel 
en de Zondagsschilders, bood hij aan 
om de organisatie op zich te nemen. 
“Het liep storm, iedere dag was ik ermee 
bezig. Ik had zo een hele stapel portfo-
lio’s met weken en tijdstippen, organi- 
satie en tools. Ik zocht niet alleen de 

kunstenaars uit, zo’n 50 per jaar –elke 3 weken was er een nieuw groepje – maar 
moest ook de ballotage doen. Het is maar één keer voorgekomen dat ik gezegd 
heb: zou je niet nog een jaartje oefenen... En je moet toezicht houden, anders 
‘kannibaliseren’ ze: bij het inrichten en bij het afbreken was ik er altijd bij. Ik tekende 
de contracten voor het stadsdeel met de kunstenaars. Er kwamen veel bezoekers, 
vaak wel 10.000 per expositie. Drie jaar heb ik het volgehouden, maar het werd me 
te veel. Het stadsdeel had beloofd om een 
stichting op te richten, maar dat gebeurde niet. 
Toen ben ik ermee gestopt.”

Promoten van andermans werk
Al pratende bedenkt Mar dat hij in Den Haag 
ook al bezig was met het tonen van zijn werk. 
“Ik heb de brutaliteit gehad om in de gangen 
van de Bank mijn beginnende olieverfschilderij- 
en en aquarellen op te hangen. En nog iets 
verder terug ijverde ik er al voor om mooie 
dingen op te hangen in de werkruimtes. Daar 
werd geld voor beschikbaar gesteld. Meestal  
waren het affiches of reproducties van be- 
roemde schilderijen. Heel spectaculair was 
een reproductie van een Winterlandschap van 
Breughel, van wel 5 meter, op de hele achter-
wand van een werkruimte”. Toen was Mar dus 
al bezig om zijn omgeving te verfraai- 
en. Daarbij promootte hij niet alleen zijn eigen 
werk, maar vooral ook dat van anderen!

Hennie Hooijer    
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‘WIJ ZIJN BOOS, DAKLOOS!’
MANIFESTATIE MET FAIRCITY OP WOENSDAG 14 MAART

Daar waren we met tachtig, negentig, honderd leden of nog meer, behangen met 
schilderijen, voorzien van spandoeken, toeter, verfkwasten op hoed of boezem en 
daar gingen we, op weg naar het stadhuis, om onze petitie te overhandigen en al 
die handtekeningen van de duizenden ondertekenaars, die allen hetzelfde willen: 
de stad en zijn culturele leven en mogelijkheden bewaren voor wie hier leven en 
werken. Trommelaars begeleidden ons en de doodskist die meegedragen werd.  
Die doodskist op het deksel waarvan een kwast, paletmes en andere schilders-
benodigdheden aangebracht waren, stond voor de ondergang die dreigt voor de 
kunsten bij voortgaande verkoop van gemeentepanden aan vastgoedwoekeraars.
Samen met Faircity liepen we over de Kloveniersburgwal, af en toe roepend: 
“wij zijn boos, dakloos”, de yell die bij ons bedacht was. Ritmisch klopte die niet, 
dus riep men ook andere dingen, zoals: “Wij zijn zuur, de stad is te duur!” Op de 
spandoeken stonden kreten als: ‘Schande’ en ‘Hoe nu verder?’ en ook: ‘Stop de 
uitverkoop!’. En pamfletten werden uitgedeeld waarop stond: “Waar blijft onze lieve 
stad?” Inderdaad lijkt die in vele opzichten ver te zoeken.
Er werd gezongen het befaamde lied 
‘Mensen noem elkaar geen mietje..’ ein-
digend op: ‘t is de schuld van ‘t kapitaal!’

Vrolijk en hartverwarmend
Hoe droevig en dringend de aanlei- 
ding ook was voor deze demonstratie, 
hoe vrolijk en hartverwarmend was dit 
gezamenlijke protest ertegen. In het 
stadhuis aangekomen galmden onze 
stemmen in de grote hal beneden. Over 
de balustrade hingen allerlei mensen die 
nieuwsgierig keken wat er allemaal aan 
de hand was. Peter Janzen, onze voor-

zitter, legde het uit aan wie het maar horen wilde.
We gingen de trappen op op zoek naar raadsleden, 
die geportretteerd waren, aan wie we de schil-
derijen met een persoonlijke boodschap wilden 
overhandigen. Zelf droeg ik het portret van Pieter 
Litjens, de wethouder die de (uit)verkoop bedacht 
heeft, maar die liet zich niet zien. Dit portret was 
overigens niet van mijn hand, maar geschilderd 
door een ‘anonymus’, kennelijk kon deze persoon 
zelf niet aanwezig zijn.
Reinier van Dantzig, van D66, was er wel en her-
kende zijn portret al van verre en was er blij mee! 
Ook anderen deden en waren dat.
Thea de Haan, initiatiefnemer van de portretten, sprak met verslaggevers; de 
maagd van Amsterdam – een jonge vrouw van Faircity, die gezeten was op een 
zelf gemaakte troon – sprak een gedicht uit, dat geschreven was door een vrouw 
die van het begin af betrokken was bij Faircity, maar ziek werd en stierf en precies 
op de dag van onze demonstratie begraven werd. Het gedicht maakte dat ze toch 
aanwezig was.

Actie geslaagd!
De burgemeester zagen we niet, hij kwam niet te voorschijn. Alle portretten van 
raadsleden die niet persoonlijk konden worden overhandigd gaven we aan een 
‘poortwachter’ met het verzoek ze door te geven aan de betreffende persoon. Dit 
is naar verluidt gebeurd. De petitie is voorgelezen in de raadsvergadering en zal 
behandeld worden.In die zin dus: actie geslaagd!
Naderhand hoorde ik dat tegelijk met onze manifestatie er een demonstratie 
plaatsvond van onderwijzend personeel. Zij benaderden met velen het stadhuis van 
de andere kant. De raad had het druk die dag!

Johanna de Wilde
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Positief effect
De manifestatie, waarbij fractievoorzitters en burgemeester en wethouders een 
door leden geschilderd portret kregen aangeboden, heeft een positief effect gehad. 
De gemeente heeft zich nu bereid verklaard ons te steunen bij het zoeken naar 
nieuwe huisvesting en zal ook helpen onderhandelen met de nieuwe eigenaar. 
(Daaraan heeft overigens ook het inspreken in de raad door voorzitter Peter Janzen 
het nodige bijgedragen)
Willem Harbers, docent beeldhouwen, heeft ervaring met dit soort beloftes van de 
gemeente en waarschuwt daar niet te snel tevreden mee te zijn. “De gemeente 
stuurt je een lijst met adressen en dan hebben ze hun plicht gedaan. Verder moet 
je het zelf maar uitzoeken.” Hij denkt dat de ombudsman van de gemeente wellicht 
nog iets kan betekenen. Thea de Haan vertrouwt de gemeente evenmin.  
“We moeten de boel warm houden,” zegt ze, “mailtjes sturen naar fractieleden om 
de goodwill die we door de manifestatie gekregen hebben, vast te houden, ook 
in de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad.” Op de reactie van Peter van 
Rossum, dat het bestuur op dit moment even geen verdere actie onderneemt, maar 
het antwoord afwacht van de gemeente op het raadsadres, antwoordt ze begrip 
te hebben voor deze houding van het bestuur. “Jullie moeten omzichtig zijn, maar 
wij als leden kunnen wel actie voeren en mailtjes sturen.” Willem Harbers meent: 
“Je moet partijen beleefd chanteren. Hoe negatiever ze in de kranten komen, hoe 
vervelender het is voor ze.”
Thea heeft bij contactpersonen geïnformeerd of die 
iemand kennen met juridische kennis, die ons kan 
helpen. “Hoe meer we weten, hoe beter het is,” stelt 
ze. Volgens Peter Janzen heeft de gemeente alles 
volgens de regels gedaan en valt er juridisch niet veel 
te verhapstukken. Maar kennis is natuurlijk nooit weg. 

Financiën
Door alle onduidelijkheid is het niet mogelijk te be-
palen wat de contributie of de cursusprijs zou moeten 
zijn volgend jaar, aldus penningmeester Rob van 
Bakel. Het tekort in 2017 was groter dan verwacht 
doordat de gemeente met een zeer forse en onver- 
wachte naheffing kwam van de servicekosten en zal 
over 2018 vermoedelijk nog groter zijn. Een verhoging 
van 17% voor de cursusprijs is te verwachten, maar 
dat moet een volgende ALV beslissen.
Er zijn verschillende vragen omtrent een eventuele verhuizing. Willen we dan 
meer betalen, vraagt Marian van Bakel. In principe niet, vindt Rob, maar duurder 
zal het sowieso zijn. Wat willen leden eigenlijk, vraagt Joop Rooijers, moet dat 
niet onderzocht? Dat is al gedaan, aldus Peter van Rossum, in de enquête van 
enige tijd geleden. De animo om te verhuizen was niet groot toen en de vrees is 
dat veel mensen niet meegaan en alles veel duurder zal worden. Alles wordt dan 
onzeker. “Het zou me niet verbazen als we ons dan moeten opheffen,” besluit hij. 
Het bestuur heeft intussen uitgezocht wat de statuten over opheffing bepalen. Het 
resterende geld moet dan verdeeld over de leden. Schulden zijn er niet.

Algemene Ledenvergadering: toe-
komst nog steeds onzeker
Op de algemene ledenvergadering, gehouden op zondag 25 maart, stond cen-
traal de discussie over ons pand, de nieuwe eigenaar en wat gedaan werd en 
nog gedaan kan worden in het kader van huisvesting van onze vereniging. In 
het hierna volgende geef ik een korte impressie. De (uitgebreide) notulen van 
deze vergadering zijn intussen toegestuurd aan degenen die aanwezig waren, 
terwijl anderen ze kunnen opvragen bij het secretariaat.
 
Hoewel allang bekend is dat ons pand verkocht is en er ook een naam rondzoemt  
van de nieuwe eigenaar, is dit alles nog steeds niet officieel. Het betekent een 
groeiende onzekerheid en toenemende ergernis. Volgende stappen doen, plannen 
maken, zijn immers praktisch onmogelijk. Terwijl Peter Janzen de gang van zaken 
tot nu toe in herinnering brengt, van de eerste berichten over verkoop door de ge-
meente, en de belofte te waarschuwen als het zover was – hetgeen niet gebeurde 
– en de mededeling dat ons pand verkocht ís, schetst Peter van Rossum een drietal 
mogelijke toekomstscenario’s.
1. We kunnen nog in dit pand blijven, met flink verhoogde huur; 2. we vinden een 
ander pand, maar dat is moeilijk. We hebben wel eisen namelijk, er moet een lift 
zijn en een keuken, en het moet vooral goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer. 
Zeker is, dat een dergelijk pand ook veel duurder zal zijn dan het onze nu. 3. We 
heffen ons op, daar het draagvlak bij verhuizen te klein blijkt.” In dit kader merkt 
Christa later in de discussie op, dat de vrijwilligers die de klussen doen vrijwel 
allemaal 70-plussers zijn en zich niet verjongen. “Probeer toch in je groep jongere 
leden daarvoor te vinden!”
Blijven zitten in dit pand heeft onze voorkeur, aldus Peter van Rossum, al is het 
maar tijdelijk. Het is intussen namelijk gebleken, dat een andere huurder in het 
pand een huurcontract heeft tot 2020. De eigenaar kan nauwelijks beginnen met 
verbouwen, als deze huurder er nog in zit en in dat geval hebben wij misschien een 
kans ook zo lang te kunnen blijven. “We hopen wel dat we dan enige compensatie 
van de gemeente krijgen voor de zeker hogere huur.” 
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Jubilarissen
Na alle spannende discussie is er het feestelijke deel. De jubilarissen worden 
geëerd. Helaas blijkt dat de beide jubilarissen wie dit gold niet aanwezig zijn, Mar 
de Jong niet vanwege ziekte, Corrie Koopmans-Luhulima niet omdat ze op vakantie 
is. Maar Marian van Bakel herinnert eraan dat ”Vroeger, voor 2009, toen we nog 
in de Mozes en Aäronkerk onze tentoonstelling hadden, we daar ook de jubilea 
vierden van leden die 30, 35 of 40 jaar lid waren. En dan hadden we muziek voor 
hen.” Ze noemt de mensen die nu 35 jaar lid zijn: Karin Kremer, Nel van der Meij en 
Jacques de Bie en ook de docenten die 30 jaar lesgeven: Marjan van Berkel en Jan 
Frenken en een kaart gekregen hebben en spreekt de hoop uit dat: “We volgend 
jaar weer zo’n feestje mogen hebben en dat we dan nog bestaan! Proost voor alle-
maal en op gezondheid en geluk voor de toekomst!”

Johanna de Wilde

Correctie: Jubilarissen in 2018
Bij De Zondagsschilders is het een goede gewoonte om trouwe leden en docenten 
die 25 jaar of langer lid zijn in het zonnetje te zetten. Bij de ALV van 25 maart jl. 
zijn er een aantal jubilarissen genoemd, maar door een fout zijn een paar mensen 
helaas niet genoemd. Daaronder zelfs ook de persoon die het langst lid is van De 
Zondagsschilders! Het is heel jammer dat dit gebeurd is, maar dit verzuim zullen wij 
natuurlijk op een later tijdstip goed maken. Vanaf deze plaats willen wij alle jubilaris-
sen in elk geval van harte feliciteren!
De jubilarissen in 2018 zijn:
Thea van Gasteren zij is dit jaar al 50 jaar lid van onze vereniging. Onze leden 
Mar de Jong en Corrie Koopmans-Luhulima zijn beiden 25 jaar lid. Helaas konden 
zij beiden niet aanwezig zijn op 25 maart. Wij hopen Thea, Corrie en Mar later dit 
jaar nogmaals voor een feestelijke huldiging uit te nodigen op ons mooie atelier.
Andere jubilerende leden en docenten zijn:
Anne Knaup, Wilma Zaaiman en Joop Rooijers (docent), zijn alle drie al 45 jaar 
lid van De Zondagsschilders. 35 jaar lid zijn Marjan van Berkel (docent),  
Korine Kremer en Nel van der Meij. Onze docent Jan Frenken is al 30 jaar bij  
De Zondagsschilders.
Hartelijk gefeliciteerd allemaal!

Christa Kuilman
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“Het doen is leuker  
             dan het resultaat”
Interview met Bep Steur, coördinator contactpersonen

Alle docenten zijn inmiddels voorbij gekomen in  
Ateliernieuws. Goede reden om eens andere functio- 
narissen in de vereniging te interviewen, zoals con-
tactpersonen. Zo kan de redactie de ervaringen en de 
beleving in de cursussen en groepen vanuit de groep 
zelf onderzoeken. Als eerste is Bep Steur aan de beurt. 
Zij is coördinator van de contactpersonen. Hennie Hooijer en ik bezochten 
haar thuis in Amsterdam-Noord.

Zij neemt deel aan de groep van 
Marcelle Sieger op dinsdagochtend. 
Dit is de techniekgroep aquarelleren; 
twee maal per maand op het atelier 
en twee maal per maand in Artis.
Een tweede groep waar Bep aan 
deelneemt is de cursus van Nora 
Hooijer op donderdagmiddag. Deze 
is één keer in de twee weken.

De techniekgroep aquarelleren en Artis
Op het atelier wordt uitgegaan van de techniek. Er wordt heel structureel gewerkt. 
Denk hier bijvoorbeeld aan specifieke technieken als nat in nat of droog. Welke 
papiersoorten gebruik je en welke pen of penseel heb je nodig voor welke techniek. 
Ook kan het gaan om het ontwikkelen van het tekenen. Behalve aquarel of inkt kan 
ook bister gebruikt worden. Bister is een kleurpigment van de bast van walnoten, 
vermengd met arabisch gom en opgelost in water. Het wordt ook in poedervorm 
verkocht.
In Artis worden de geleerde technieken in de praktijk toegepast. Eerst worden 
schetsen gemaakt. Dit is belangrijk om erin te komen, om gevoel te krijgen voor 
het onderwerp. Vervolgens wordt begonnen met de aquarel, waarbij de schetsen 
als geheugensteun kunnen dienen. Je hoeft niet perse dieren in Artis te schilderen. 
Bij het restaurant De Twee Cheeta’s bijvoorbeeld zie je ook boten. Die kunnen ook 

getekend worden, net als bomen, bloemen en 
gebouwen. Je mag overal tekenen, maar je moet 
wel een klein beetje in de buurt van de docent 
blijven. Apen worden bijna nooit getekend. Die 
zijn te vlug in tegenstelling tot pinguïns. Waarom 
zou je niet juist de beweging van zo’n aap in een 
tekening omzetten? vroegen we ons af. Mooie 
vraag voor Marcelle Sieger.
Bij het schetsen kunnen de hoofdlijnen geaccen-

tueerd worden. Je moet liever niet gummen, maar gewoon alle lijnen laten staan. 
Tekenen is eigenlijk toch iets anders dan schetsen, concluderen we. Tekenen is een 
soort verzamelnaam, schetsen is een vorm van tekenen.

Op les bij Nora Hooijer
In deze groep worden verschillende materialen en technieken gebruikt. Er wordt 
altijd een stilleven gemaakt. Nora geeft een opdracht naar aanleiding van een 
kunstenaar die stillevens schildert. Ze bouwt dit stilleven na en mailt de deelnemers 
informatie over de kunstenaar. Hoe doet die kunstenaar het? Is het klassiek, of 
kubistisch? maar het kan ook de pop-art van Roy Liechtenstein zijn. Klaas Gubbels, 
bekend van de koffiepotten, maakt hele platte stillevens. Maar het lukte Bep niet 
om dat ‘platte’ vol te houden, zij schilderde één pot dan toch een beetje rond d.m.v. 
schaduw. Een ander voorbeeld dat ze noemt is Albrecht Dürer. Die heeft ooit in inkt 
kussens uitgewerkt. Nora maakte daarom een stilleven met veel kussens.  
De cursisten tekenen of schilderen dit op hun eigen manier. Maar het is wel de 
bedoeling om te werken in de stijl van de kunstenaar. Bep ging dit stilleven tekenen 
met pastel.

De invloed van docenten
Beide docenten hebben invloed op hoe Bep werkt. Zeven jaar aquarelleren bij  
Marcelle heeft haar gevormd.
Bij Nora werkt zij in gouache of acryl, op groter formaat. Daardoor moet zij sneller 

boven: Albrecht Durer
links: Bep Steur



20 21

werken, anders komt zij in tijdnood. Dan ga je vanzelf groter werken. Door Nora 
komt Bep losser en durft ze meer. Dat heeft weer zijn invloed op het aquarelleren 
bij Marcelle. Daar probeert ze nu helder kleurgebruik te benadrukken en groter te 
werken. Maar omgekeerd bij Nora probeert Bep de 
transparantie van de aquarel vast te houden. Het 
gaat onbewust, zegt ze: “Het gebeurt zonder dat ik 
het altijd wil.”
In de zomer deed Bep ook een aantal keren mee 
met de cursus ‘Schilderen 
aan ‘t IJ’ van Gerda van 
Bockxmeer.

Van intuïtief schilderen 
naar ZS
Hoe Bep in aanraking 
kwam met de Zondags- 
schilders? Dat was zeven 
jaar geleden, ze had een 
cursus ‘intuïtief schilderen 
voor beginners’ gedaan en 
praatte daarover met haar 
buren op de galerij. Die 
buren waren allebei aan-
gesloten bij de Zondags- 
schilders. En terwijl zij 
beiden besloten de cursus 
‘intuïtief schilderen’ te gaan doen, ging Bep naar de Zondagsschilders.
Maar daarvoor al was daar haar kleindochter van 13 jaar, die een opleiding bij een 
kunstenares had gevolgd, die heel mooi schildert. Bep kreeg een paar keer les van 
deze kunstenares, waarbij ze begon met het tekenen van ellipsen en flessen.

Waarom Bep dit leuk vond?
Ze is van zichzelf nogal planmatig en houdt van structuur. Dat heeft ook te maken 
met haar vroegere werk op een accountantskantoor, waar zij o.a. belasting- 
problemen oploste voor startende ondernemers. Bep zit niet voor niets in de  
kascommissie van de Zondagsschilders. Door dat aquarelleren wordt zij vrijer. 
“Door te schilderen benadruk ik meer mijn flexibele kant”, zegt ze.

Coördinator contactpersonen
Bep is coördinator van de contactpersonen en tevens contactpersoon voor de 
groep van Marcelle.
Twee maal per jaar is er een vergadering van het bestuur met de contactpersonen 
van de groepen, één begin september, na de zomerstop en de ander voor de  
Nieuwjaars-instuif.
Bep stelt de agenda op, in overleg met het bestuur. En zij zit deze vergaderingen 
ook voor. Vaak zijn er zo’n 30 personen aanwezig, minder dan twee per groep.  
Het jaarverslag wordt behandeld. Er zijn mededelingen van het secretariaat over 

nieuwe cursussen. En er worden vragen gesteld n.a.v. de notulen. Op dit moment 
is de interesse van de groepsleden in de vereniging heel groot i.v.m. de bedreiging 
van de vereniging. Zo nodig werkt Bep nieuwe contactpersonen in.

Interesse in kunst
Bep is altijd geïnteresseerd geweest in kunstgeschiedenis. Op de lagere school 
waren er museumlessen, die haar boeiden en vond ze geschiedenisles ook  
spannend. De plaatjes van de waterspuwers van de St. Jan’s kathedraal in Den 
Bosch intrigeerden haar als kind buitengewoon. Met haar ex-man, die ook zeer 
geïnteresseerd in kunst en kunstgeschiedenis was, maakte ze samen een ontwik-
keling door. Zo gingen ze bijvoorbeeld naar Sicilië en maakten wandelingen in 
Palermo. stonden Op het programma in vakanties stonden altijd rondleidingen in 
kerken. Op een wandelvakantie in Andalusië ontdekten ze de architectuur daar.  
Een andere interesse is de Noordkaap. Bep houdt van de landschappen van de 
Noorse schilder Edvard Munch en ook van andere Noorse landschapsschilders.
Binnenkort gaat ze naar Wenen. Kunstenaars voor wie ze nog meer bewondering 
koestert zijn Vincent van Gogh en Co Westerik. Prachtig vindt ze de transparantie 
van Westerik in zijn schilderij ‘Snijden aan gras’.

Slotquote:
“Het doen is leuker dan het resultaat”.

Verslag: Frans Kramer
Foto’s: Hennie Hooijer

boven: stilleven Jan Sluiters

links: stilleven Bep Steur
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pronk stonden, terwijl de serie gipswerken 
samen op de grote tafel een plek vonden. Al 
met al bleek deze opstelling een aanzienlijke 
verbetering, die ‘we moeten onthouden voor 
volgend jaar’, aldus Leendert. 

Op bezoek
Ter voorbereiding van de tentoonstelling ging ik op bezoek bij een aantal groepen. 
Een opmerking van Nel Huurman, voorheen coördinator van de tentoonstelling, 
stond me namelijk nog helder voor de geest. Ze had dat jaar geen kans gezien om 
de docenten en de groepen persoonlijk aan te spreken om mee te doen en zei bij 
de opening dat ‘daarom misschien de deelname minder was dan andere jaren’.  
Dat was inderdaad zo, de deelname was teleurstellend. Als coördinator verantwoor-
delijk dit jaar wilde ik dat veel mensen zouden deelnemen, dat het een feestelijke 
tentoonstelling zou zijn, dat het elan van de manifestatie ook hier voelbaar zou zijn 
en dat alles, omdat het misschien de laatste tentoonstelling in ons gebouw zou zijn. 
Daarom die bezoeken.
Verrassend waren die en stimulerend… voor mij in ieder geval, ze vergrootten mijn 
enthousiasme voor de vereniging. Wat me vooral opviel was de enorme concen-
tratie waarmee cursisten aan het werk waren en het plezier van docenten in hun 
cursisten en de aandacht die ze hen gaven. 

De vele medewerkers en spetterende opening
Iedereen weet, dat veel mensen meehelpen bij het opbouwen en inrichten van de 
tentoonstelling en het goed en soepel laten verlopen ervan. Het verbazingwekkende 
is dat dat steeds weer lukt en ook dit jaar weer. Ik ga de namen van al deze mede- 
werkers hier niet noemen, het zijn er zoveel, maar ik ben hen diep dankbaar voor 
alle concrete inzet die ze leverden en de opgewekte sfeer waarin dat gebeurde.
De opening was uitermate feestelijk, wat je noemt spetterend! er was muziek en er 
waren speeches en zeer veel mensen. De muziek kwam van een drietal mannen, 
die samen het ensemble En Vrac vormen, een zanger/gitarist (Bas Marée), een 
drummer (Minze Koopman) en een basist (Arie van der Wulp). De drummer zat op 

LAATSTE TENTOONSTELLING IN 
ONS GEBOUW?
‘Boeven zijn het, Zondags- 
schilders moet blijven!
‘Heel erg jammer dat het 
pand verkocht is door de ge-
meente. Vanuit welke visie?’
Zomaar enige citaten uit het 
reactieboek van de tentoon-
stelling dit jaar. Blijkens 
de vele reacties in boek en 
mondeling was de tentoon-
stelling een succes. Er waren 475 bezoekers, er hingen meer dan 140 werken, 
er stonden een 45 beelden op sokkels en in vi-trines. En alles op de 3e etage 
was overgoten door het licht dat door de ramen aan de straatkant naar binnen 
stroomde. Dit gaf een gevoel van ruimte en het idee, dat alles op de juiste plek 
stond en hing. 

Dat het licht zo kon ‘stromen’ was te danken aan Willem Harbers, docent beeld-
houwen, die samen met Ike van Cleeff verantwoordelijk was voor het inrichten van 
de beelden. Toen hij op de woensdagochtend arriveerde, ontdekte hij dat er al een 
principe inrichting was, en wel een waar hij het niet mee eens was: de beelden 
waren niet te zien als je het atelier in kwam, ze stonden ‘verdekt’ opgesteld achter 
de schotten. Zo konden ze niet tot hun recht komen, vond Willem, en werd de in- 
druk gewekt dat beeldhouwwerk er ‘maar een beetje bij hing, tweederangs was’. 
Het moest anders! Na enig, licht verhit, overleg met Joop Rooijers en Leendert 
Fransen, die de opstelling tot dan toe geautoriseerd hadden, werd een oplossing 
gevonden: het lange schot, dat de ramen had afgedekt, werd verwijderd, een schot 
langszij werd verlengd met een tweede schot. Zo ontstond een grote lichte ruimte, 
waar in het midden drie zware, want ze moesten niet gauw omvallen, beelden te 
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een ingenieus houten geval, waar hij 
met de hand op sloeg en met de voet 
een klepel (?of hoe je zoiets moet 
noemen) op bediende. Ze brachten 
een lied van Ramses Shaffy en later 
een eigen compositie op een gedicht 
van Jean Pierre Rawie, dat ging over 
de dood en de liefde, aldus Bas.
Tijdens de opening ontving 
Thea de Haan de erespeld 
uit handen van de voor-
zitter voor haar inzet voor 

de manifestatie, die hij haar had 
toegezegd tijdens de ALV. Die speld 
moest op dat moment nog gemaakt 
worden, maar nu was hij er. Thea 
kreeg vervolgens gelegenheid om 
alle portretschilders zo’n speld te 
overhandigen. Ze deed dat met het 
gemak en de flair die haar eigen is.
De eigenlijke opening verrichtte 

Carolien de Heer, PvdA raadslid, die ons, naar Peter 
Janzen verzekerde, in de raad het meeste gesteund 
heeft. In haar speech repte ze met geen woord over de 
kunst die in onze ateliers te zien was. Wel vond ze dat 
de gemeente er geen goed aan deed gebouwen waar 
‘dit soort dingen gebeurden’, te verkopen. Ze kon er ech-
ter weinig meer aan doen, invloed had ze niet meer. “En 
hiermee verklaar ik de tentoonstelling voor geopend”. 

Wat er te zien was
Veel dus. Beneden in de hal hingen enige ‘enkele stuks’, 
schilderijen die enig in zijn soort waren. Zo het mooie en 
kleurrijke werk van Annemarie ten Brink, abstract, maar ik 
zag er toch ook een gestalte in; het grappige werk met de 
roze, hooggehakte schoenen; het bijzondere ‘Ritmiek’, dat 
bestond uit stroken rood en wit; een diep rozerood land-
schap, het rood in allerlei subtiele schakeringen; de namen 
van de schilders kan ik u helaas niet meer noemen, ze zijn 
me ontschoten.
In een vitrine stonden ‘kwetsbare’ beelden, waarmee Willem 
en Ike bedoelden dat ze voor omvallen vatbaar waren. Daar-
onder het mooie beeld van Marina Braun met een diversiteit 
aan kleur die ook haar zelf verraste. En het fraai gelijnde 
beeld dat aan de ene kant een gezicht had, maar aan de 
andere kant abstract was.

Groepswerk
Op de 1e etage stond voor de deur het groepswerk van de groep van Marjan van 
Berkel. Als ieder jaar mooi en boeiend. Deze keer was het niet gebaseerd op een 
gedicht of muziek, maar was het in samenspraak ontstaan. Heel inspannend, 
vertelde ze, is zo’n proces. Om het half uur moesten de cursisten afstand nemen 
en kijken wat ze gedaan hadden en dan bespraken ze hoe het verder moest. Zelf 
leerde ze er ook veel van. Aan het eind had iedereen een soort eigen eilandje 
gecreëerd, zei ze

Binnen in het atelier hingen zoals altijd de 
miniaturen, met hun verschillende tafereel- 
tjes en bloemstukken. Ze vormden – anders 
dan in voorgaande jaren – een geheel met 
de andere werken. Een verbetering, aldus 
Henk Sassen, die zoals ieder jaar zelf de 
werken was komen ophangen.

Daar waren ook de aquarellen, die bestonden uit 
bloemen, dieren – een prachtige hagedis bijvoor-
beeld – en landschappen. Ook het werk van Beatrijs 
Hattinga hing daar, geen landschap deze keer, maar 
de stad Amsterdam, huizen, gevels, evocatief. En 
tenslotte hing er het werk van enige fijnschilders, 
zoals het stilleven van Thea de Haan (opgezette 

vogel met schapen-
schedel), een portret 
(kleinkind met stralende 
ogen van Tineke van 
Eck). Opvallend bij de 
ingang waren het drietal 
abstracte werken, die 
samen met een vierde 
abstract werk een 
aansprekend geheel 
vormden.
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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. 

Manifestatie
Op de 3e etage was de 
wand met het groeps-
werk van Joop Rooijers 
een ‘ogentrekker’. Een 
hele middag hadden hij 
en Joop Greydanus er 
aan gewerkt om er een 
pakkend geheel van te 
maken. De manifestatie 
kwam erin tot leven. Kostelijke details waren te zien, zoals de uitdossing van Joop 
zelf, herkenbaar aan zijn grote zonnebril en zwarte roversdoek om zijn hoofd. De 
schilderskwasten bovenop de doodskist zag je en de teksten op borden en doeken: 
‘hoe nu verder?’ en de spreektoeter, waarin Thea de Haan en voorzitter Peter  
Janzen de mensen bij elkaar gesproken/-roepen hadden.
Opvallend en leuk waren de hangende ganzen, bedrukt met werk van de grafische 
groep, die zij zelf met aandacht en moeite hadden opgehangen in de ruimte. Ze 
moesten hoog, opdat niemand zijn hoofd eraan zou stoten. Het betekende  
wel, dat je sommige onderdelen moeilijk zag… 
Ook hun werken aan de wand waren de moeite 
waard. Mij sprak het schaap in het bijzonder  
aan, het had iets zo liefs en onschuldigs, daar val 
ik voor. Het procédé erachter leek mij oneindig 
ingewikkeld, en ook na uitleg bij de maakster kon 
ik me er zeer weinig bij voorstellen. Zoals ze zei:  
je moet maar komen en het proberen…
Er waren prachtige schilderijen. Ik kan er maar  
een paar noemen. De collage van Ria Dozy, waarop  
ze met krantenknipsels van tekst, foto’s en verf een intrigerend en spannend 
geheel maakte; het schilderij van Rita van Dijk, abstract maar zo warm van kleur, 
dat je ernaar wilde blijven kijken.En het schilderij van Wim de Groot, bestaande uit 
twee pal naast elkaar hangende schildijen, die geënt waren op Matisse en Rouault. 
Dit schilderij had eigenlijk niet gemogen als ik de regels in acht had genomen, die 
hoorden te gelden. Maar dat wilde ik niet, omdat dit de laatste tenstoonstelling in 
ons gebouw is, waarschijnlijk) en ik die regels sowieso soms niet begrijp..…
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Beelden
Beelden zijn niet tweederangs, deze tentoonstelling 
maakte dat duidelijk. Ytha Bijlstra is tijden bezig geweest 
met haar beeld van mannelijk/ vrouwelijk, we zagen 
het steeds staan in het atelier, maar nu stond het echt 
ten toon. Het is van Belgisch hardsteen, buitengewoon 
harde steen. Een vriendin met wie ik de tentoonstelling 
op vrijdag bekeek, vond haar beeld ‘eng’. Dat verbaasde 
me zeer, het was nog nooit bij me opgekomen. Ik heb 
meer de neiging om het te aaien, de steen te ‘voelen’. 
Een van de ‘zware’ beelden was ook de kop van Ben 
Nisters. Het is een portret van zijn vrouw in sluiers! Het 
maakproces daarvan was te zien: het kleibeeld, een 
voorproef stond er ook.

Thea de Haan, actief in drie groepen, maakte van-
wege 50 jaar Bijlmer een beeld van wie er allemaal 
in de Bijlmer wonen. Alle verschillende gezichten 
gaf ze vorm in het beeld. Het was nog werk in 
uitvoering, spannend.
In de boetseergroep was men bezig geweest met 
Kandinsky, zijn kleuren en een gedicht over ruimte 
van Achterberg. Het resulteerde in een aantal 

wonderbaarlijke werken van 
gips, die zeer kleurrijk waren en als geheel ook ‘iets hadden’.
Er valt veel meer over de tentoonstelling te zeggen, maar 
hierbij laat ik het. De foto’s hierbij kunnen een verdere indruk 
geven.

Johanna de Wilde

In memoriam Bob Holtes
woensdag 31 jan 2018
Onderstaande woorden sprak Joost van der Krogt bij 
het afscheid van Bob Holtes, trouw lid van de donder-
dagmiddag groep. Zijn overlijden in januari kon niet 
meer in het vorige nummer worden gememoreerd, de 
kopij was al naar de drukker toen het bericht kwam.

Lieve familie en vrienden van Bob.

Acht jaar lang was ik docent van de donderdagmiddaggroep ‘Stilleven’ bij De 
Zondagsschilders. Vanaf september 2013 nam Nora Hooijer het stokje van mij over.
Dit afscheidswoordje spreek ik ook namens haar uit.
Onafhankelijk van elkaar, reageerden Nora en ik op het bericht van het overlijden 
van Bob met de woorden: “De boom is gevallen”. Vallen deed Bob wel eens meer. 
Maar dit was het Grote Vallen. Niemand kon hem nu weer overeind helpen. De 
grote boom Bob was voorgoed omgevallen.
In zijn prachtige kleurentaal, zagen wij zijn liefde voor de natuur. Zijn handen lieten 
het penseel gaan, losjes, speels, om de bloemen op het papier de kans te geven 
tot bloei te komen. Als docent was ik soms bang om hem daarbij te storen. En áls ik 
voorzichtig iets opperde, zei hij, als het ware om mij gerust te stellen: “Oh, maar het 
is nog niet klaar.” En ineens werd er met een resolute streek een schaduw onder 
gezet of een paar kloeke bloemstengels die de teerheid van de bloemen benadruk-
ten. En dan was het tijd voor de boterhammetjes en een banaantje.
Bob had zijn vaste plek in de les, die door de kern van de groep bewaakt werd: 
”Nee, hier zit Bob, hij komt zo wel, de taxi is wat laat.” Hij sloeg geen donderdag/
stillevendag over.
Zo groeide hij in al die jaren bij de Zondagsschilders uit tot een monument. Wij 
schilderden zijn koperen kandelaar, zijn rollator, zijn appeltaart en hemzelf, gekleed 
als Rembrandt.
We kenden Bob. We kenden ook zijn vrouw, zijn kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen. We wisten van zijn vrienden van schildervakanties in de  
Weerribben, van de mensen van natuurvriendenclub. We kenden ze, zonder dat  
we ze zagen. Door zijn verhalen.
Zoals hij de liefde voor de natuur op papier uitte, zo legde hij stukjes van zijn leven 
neer bij de Zondagsschilders. Als een nieuwe familie. Hij deelde uit. En zo kon hij 
ook ontvangen.
Als vanzelfsprekend waren er handen om hem heen die zorg boden waar het in zijn 
laatste periode nodig was.
De tijd ging trager. Bob paste zijn bewegingen aan. De vormen en kleuren op papier 
werden ijler. Hier en daar een aanzet van een blad, een stukje blauw, een roze 
pluim. En zo kwamen langzaam de penselen tot rust. De handen in de schoot.
En met een tevreden, dromerige blik naar de ploeteraars om zich heen zou hij  
misschien gedacht hebben: “Zo, het werk klaar. Het is tijd dat ik opstap”
Dank je wel voor wie je voor ons was: “ ONZE Bob”

Joost van der Krogt
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     Gezien

Magische Miniaturen
in Het Catharijne Convent, Utrecht
Wie geïnteresseerd is in de Middeleeuwen moet dit 
voorjaar beslist naar Utrecht afreizen. Daar is in het 
Catharijne Convent tot 3 juni de tentoonstelling 
Magische Miniaturen uit de Zuidelijke Nederlanden te 
zien. Er zijn 69 topstukken van middeleeuwse geïllu- 
streerde handschriften bijeengebracht, 62 manuscripten en 7 losse bladen. Het 
oudste boek, het Egmond Evangeliarium, dateert uit de tiende eeuw, het jongste is 
in de 16e eeuw gemaakt.
Een nadeel van boeken op een tentoonstelling is dat er maar 1 pagina open kan lig-
gen. Maar dat heeft ook een voordeel. Er kan geen licht bij de afbeeldingen komen, 
waardoor de kleuren nog zo fris en helder zijn als op de dag dat ze geschilderd 
werden.

De vroegste manuscripten zijn gemaakt in kloosters, in scriptoria. Er waren verschil-
lende monniken betrokken bij de productie. Eerst werden dierenhuiden geprepa-
reerd tot perkament. Dan trok een andere monnik lijnen op het vel om de regels 
en kolommen aan te geven. Hierna kwam de kopiist aan de beurt. Deze monnik 

schreef heel zorgvuldig, letter voor letter, de tekst 
van een voorbeeld over. Vaak kende deze monnik 
niet eens latijn, de taal van de oudste boeken. 
Als de hele tekst was overgeschreven, schilderde 
de miniatuurschilder voorstellingen op van te 
voren aangegeven en open gelaten plekken. Dat 
kon in een grote beginletter zijn of middenin de 
tekst, maar er waren ook miniaturen die een hele 
bladzijde besloegen. Tot slot kwam de boekbinder 
die zorgde voor een omslag en die er een mooi 
geheel van maakte.

In de kloosters werden vooral gees-
telijke boeken voor eigen gebruik 
gemaakt: missalen en brevieren. 
Monniken moesten 8 keer per etmaal, 
om de drie uur, gebeden opzeggen. 
Deze gebeden werden verzameld 
in boeken. In de loop der eeuwen 
werden aan deze brevieren allerlei 
teksten toegevoegd, zoals de boete- 
psalmen, Mariagebeden en verschil-
lende gebeden tot heiligen. Naast 

geestelijke teksten werden ook teksten uit de Romeinse Oudheid gekopieerd. Op 
deze manier zijn heel wat oude teksten bewaard gebleven.
De kerk was in de Middeleeuwen zeer machtig. Aanvankelijk waren alleen geeste- 
lijken geletterd. Ze hielden zich niet alleen met godsdienst bezig, maar ook met 
wetenschap en onderwijs aan kerk- en kloosterscholen die later uitgroeiden tot 
universiteiten. De adel schonk, met het oog op hun zielenheil, boeken aan kerken 
en kloosters. Vaak lieten zij zich in een miniatuur afbeelden waarin zij het boek 
overhandigen. Zoals graaf Dirk III en zijn vrouw Hildegard die een evangeliarium 
aan de abdij van Egmond schenken.

De onderwerpen in de miniaturen waren, met name in het begin, vooral religieus 
van aard. Scenes uit de Bijbel en verhalen over het leven van Jezus en Maria en 
heiligen werden in een eigentijdse omgeving geplaatst. Daardoor geven de minia-
tuurschilderingen ook een inkijkje in het leven in de Middeleeuwen. We zien interi- 
eurs van de rijken maar ook van gewone mensen. Boeren zijn op het land aan het 
werk. Er wordt gebouwd. De adel gaat op jacht. Het landschap op de achtergrond 
gaat een steeds grotere rol spelen. De miniatuurschilders ontdekken het atmosfe- 
risch perspectief: de kleuren worden in de verte steeds waziger, waardoor het 
landschap heel realistisch wordt. Soms is aan de torens te 
zien welke stad op de achtergrond afgebeeld wordt.
De kleurrijke en fantasievolle margeversieringen zijn een 
hoofdstuk apart. De marges wemelen van acanthusblader-
en, bloemen, vogels, insecten, schone dames, eenhoorns 
en vreemde wezens zoals wildemannen en wezens die 
half dier, half mens zijn. Aapjes lezen een boek, maken 
muziek, zijn aan het bellenblazen of leggen een kind in de 
wieg.
Wat is de betekenis van deze afbeeldingen? Ging het 
om symboliek? Soms duidelijk wel. Een pauw verwees 
naar de opstanding van Jezus. Sommige dieren stonden 
symbool voor slechtheid. Uilen, beren, everzwijnen, katten 
en slangen waren ongunstige dieren. Een vlinder daaren-
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tegen was een gunstig dier. Het stond symbool voor de onsterfelijke ziel. Ook de  
ooievaar was gunstig als de natuurlijke vijand van de slang die uiteraard de zonde-
val symboliseerde. Dergelijke symboliek was algemeen bekend. Een middeleeuwer 
die 4, 6 of een ander even aantal personen zag afgebeeld, wist meteen dat de 
ketterij op de loer lag.
Niet altijd is er sprake van symboliek. Soms lijkt de schilder er gewoon lol in te heb-
ben om de meest fantastische wezens te schilderen. Zoals de ridder, half mens, half 
paard, die met een slak vecht in de marge van een 14e eeuws gebedenboek. Af en 
toe lijkt er sprake te zijn van bedekte kritiek op de machthebbers, zowel kerkelijke 
als wereldlijke.
In de veertiende eeuw waren de Vlaamse steden tot grote bloei gekomen.  
Er was een rijke stedelijke bovenlaag ontstaan. Door het huwelijk in 1369 van de 
Bourgondische hertog Filips de Stoute met Margaretha Male, dochter van de graaf 
van Vlaanderen, ging Vlaanderen deel uitmaken van het Bourgondische rijk. De her- 
tog verplaatste zijn zetel van Dijon naar Vlaanderen. De hertogen van Bourgondië  
droomden van een groot rijk, dat kon wedijveren met het Franse koninkrijk.
Ook op gebieden van kunst en cultuur wilden de Bourgondische hertogen de 
Fransen naar de kroon steken. Zij gingen prestigieuze verzamelingen aanleggen, 
van tapijten, edelsmeedkunst en vooral van boeken.
De Bourgondiërs wisten de beste miniatuurschilders aan zich te binden. In de korte  
periode dat het Bourgondische rijk bestond, overvleugelde het Parijs als het centrum 
van de manuscriptproductie. Manuscripten werden niet langer alleen in kloosters 
gemaakt, maar steeds vaker in professionele ateliers van leken. Niet alleen het 
Bourgondische hof schafte boeken aan, ook de stedelijke bovenlaag behoorde tot 
de klanten van de manuscript-ateliers. Geestelijke teksten bleven heel belangrijk,  
zoals de gebeden- en getijdenboeken voor leken. Daarnaast ontstonden heel nieuwe 
categorieën handschriften. De behoefte aan kennis was groot.  

Zo verschenen er boeken, een soort encyclopedieën, die over allerlei uiteenlopende 
onderwerpen gingen. Het Liber Floridus uit de 12e eeuw behandelt de natuur, maar 
ook de bijbel en de geschiedenis. Bekende Nederlandse voorbeelden zijn Der  
Naturen Bloeme en Spiegel Historiael van Jacob van Maerlant. In dat laatste boek 
beschrijft hij de belegering van Jeruzalem. 
Ook onderwerpen uit de eigentijdse geschiedenis kunnen in de manuscripten aan 
bod komen. De aspiraties van de Bourgondische hertogen leidden tot oorlogshan-

delingen en schermutselingen met Frankrijk. 
Er werd niet teruggedeinsd voor moord. In een 
vijftiende-eeuwse kroniek wordt de moord op de 
Bourgondische Jan zonder Vrees beschreven 
en afgebeeld. Deze moord was een wraakac-
tie voor een eerdere moord op Lodewijk van 
Orleans waar Jan zonder Vrees achter zat.

Een ander nieuw genre werd gevormd door 
literaire teksten, zoals ridderromans en verhalen 
rond koning Arthur. Maar ook de Decamarone 
van Boccacio en de Roman de la Rose werden 
vaak gekopieerd. In een aan Jan van Boendale toegeschreven handschrift, Die 
Dietsche Doctrinale, is het verhaal van Beatrijs opgenomen. Het latijn werd steeds 
meer vervangen door de volkstalen, meestal Frans en soms Nederlands.

De meeste miniatuurschilders werden beschouwd als ambachtslieden en zijn niet 
van naam bekend. Om ze toch een beetje te kunnen onderscheiden worden ze met 
noodnamen aangeduid. Deze noodnamen gaan uit van de stijl van schilderen. Zo 
ontstaan er tot de verbeelding sprekende namen als de meester van de Veder- 
wolken, de meesters van de Gouden Ranken, de meester van de Kraalogen, de 
meester van de Triviale Hoofden en de meester van de Anecdotische aapjes.
Vanaf de 15e eeuw kennen we 
wel namen van miniatuurschilders. 
Zoals die van Willem van Vrelant, 
Simon Marmion en Lieve van 
Lathum die allen aan een van de 
mooiste manuscripten hebben ge-
werkt: het Trivulzio-getijdenboek. 
Dit manuscript is het sluitstuk van 
de tentoonstelling. Het is in het be-
zit van de Koninklijke Bibliotheek.  
Op de website van de KB is het 
Trivulzio-getijdenboek in te zien en 
door te bladeren, wat op de ten-
toonstelling natuurlijk niet kan.

Aan het eind van de 15e eeuw kwam er een eind aan de Bourgondische droom 
toen Karel de Stoute bij Nancy sneuvelde en geen mannelijke erfgenaam naliet.  
Zijn dochter Maria trouwde met de Habsburgse Oostenrijkse keizer Maximiliaan. 
Het hertogdom Bourgondië werd ingelijfd door de Franse koning. De overige ge-
bieden, waaronder de Zuidelijke Nederlanden, kwamen onder Habsburgs bestuur.
Een eeuw later kwam ook aan de bloei van de miniatuurkunst een einde. De boek-
drukkunst werd steeds belangrijker. Boeken werden nu op een heel andere manier 
gemaakt. Ze werden veel goedkoper en bereikten een veel groter publiek.

Gertie Offerman
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Zomerstop
De zomerstop begint op zondag 3 Juni en eindigt op zondag 2 September.
Op maandag 3 September beginnen de lessen weer.

Het secretariaat van De Zondagsschilders is normaal op maandag, woensdag en 
vrijdag van 10:00-14:00 uur bereikbaar; 
 telefoon 020 624 39 33 
 of per e-mail info@dezondagsschilders.nl
In juni en augustus echter alleen op woensdag en in de maand juli is het secretariaat 
gesloten.

Korte cursussen en activiteiten 2018
Voor alle cursussen en activiteiten geldt dat verdere informatie te vinden is op de 
website van de Zondagsschilders en op de flyers in de ateliers. 
Ook het secretariaat kan men bellen voor nadere informatie.

ZOMERWORKSHOP BEELDHOUWEN

Door: Ike van Cleeff en Willem Harbers

Onderwerp: ‘Ogen en Vliegen’, Gooise Academie Laren

Wanneer: Zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018 van 10.00 – 16.00 uur

Kosten: € 175 euro (inclusief klei). De docent verzorgt soep voor lunch.

Inschrijven: via www.ikevancleeff.nl

ZOMERCURSUS KUNST AAN ‘t IJ 

Door: Gerda van Bockxmeer

Wanneer: 30 + 31 juli en 2 + 3 augustus van 10:00 – 15:00 uur

Locatie: de Amsterdamse IJ-oevers

Kosten: € 80,- voor leden - exclusief materiaal

Inschrijven: info@dezondagsschilders.nl

ZOMERCURSUS PORTRET

Door: Joost van der Krogt

Onderwerp: ‘Ogen en Vliegen’, Gooise Academie Laren

Wanneer: 30 juli en 6, 13, 20 en 27 augustus van 13:30 tot 16:00 uur

Locatie: Geldersekade 101, 1011 EM Amsterdam

Kosten: € 75,- voor leden - (exclusief materiaal)

Inschrijven: info@dezondagsschilders.nl

ZOMERACADEMIE: LICHT & ZWAAR

Door: Ike van Cleeff en Willem Harbers

Onderwerp: een nieuw licht op zwaartekracht

Wanneer: 20 t/m 24 augustus van 10:00 tot 15:30 uur

Locatie: Geldersekade 101, 1011 EM Amsterdam

Kosten: € 230,- inclusief koffie, thee en lunch- exclusief materiaal

Inschrijven: ikevancleeff@kpnmail.nl of wharbers@xs4all.nl

Meer info: www.ikevancleeff.nl www.willemharbers.nl

ZOMERATELIER, BEELDHOUWEN, SCHILDEREN EN GRAFIEK
Tijdens de zomerstop kunnen leden elke woensdag van 10.00 tot 16.00 uur op de 3e etage 
vrij komen werken zonder begeleiding.
Op zondag kunnen leden van 11.00-15.00 uur vrij komen werken. Waarschijnlijk met uitzon-
dering van 10 juni i.v.m. workshop. De zondagen 8 en 12 augustus zijn nog niet helemaal 
zeker. Houd daarom de website in de gaten voor de meest recente gegevens!
Wanneer: Zondagen  en woensdagen (zie hierboven voor de uitzonderingen).

Tijd: 11.00-15.00 uur (woensdagen tot 16:00 uur)

Locatie: 3e etage, Geldersekade 101

Kosten: Grafiek: € 6,00 per keer  
Schilderen / Beeldhouwen: € 5,00 per keer

Contactpersonen:

Debby Marchena: tel.: 06 14 86 43 48
Anne de Hiep:  tel.:  020 683 88 53
Femmy Elzinga: tel.:  06 11 17 12 29
Willem Zillig: tel.:  020 624 66 14

Wie komt 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 29 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 in augustus

Wie: tenminste één afgevaardigde per groep

Wat: ongeveer 3 uur helpen schoonmaken

Wanneer: op woensdag 29 augustus voordat de lessen weer starten na de vakantie

Tijd: om 10:00 uur verzamelen op de 3e etage voor koffie/thee en taakverdeling
om ongeveer 12:30 uur is er een lekkere lunch.

Namens de ateliercommissie bij voorbaat hartelijk dank.
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27 mei 11:00 uur Inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen en Grafiek (pag.30)

28 mei 15:00 uur Bestuursvergadering

3 juni Start Zomerstop t/m zondag 2 september

3 juni 
      t/m 26 augustus

Zondagen inloopatelier 11:00 - 15:00 uur,  
Let op sommige zondagen NIET. 
(zie pag. 35) kijk op de website voor de juiste data

6 juni t/m 22 au-
gustus

Woensdagen inloopatelier 11:00 - 16:00 uur,  
(zie pag. 35) kijk op de website voor de juiste data

9+10 juni Workshop Beeldhouwen Ike van Cleeff en Willem Harbers, Gooise 
Academie Laren, zie pag. 34

4 t/m 10 juni Werkweek Salonboot

2 juli 15:00 uur Bestuursvergadering

6 t/m 13 juli Werkweek Schoorl

30 juli
Start Zomercursus Kunst aan het IJ, Gerda van Bockxmeer, meer 
info pag. 34

30 juli t/m 27 aug. Zomercursus Portret door Joost van der Krogt, zie pag. 34

20 t/m 24 augustus Zomeracademie Beeldhouwen, Ike van Cleeff en Willem Harbers, zie 
pag. 35

26 augustus Vergadering contactpersonen (10:30 - 12:00 uur)

29 augustus Schoonmaakdag, zie pag. 35

2 sept. 13:00 uur Portret op Zondag, Ronald Ockhuysen hoofdredacteur Parool

3 september Start lessen, einde zomerstop

16 sept. 11:00 uur Inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen, Grafiek

17 sept. 13:00 uur Bestuursvergadering

17 sept. 15:00 uur Overleg bestuur en coördinatoren

30 sept. 13:00 uur Portret op Zondag

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


