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REDACTIE
VAN DE 

Een nieuw schilderjaar is begonnen en er staan spannende dingen te gebeuren. 
Zoals op de Nieuwjaarsborrel besproken – zie het verslag hierover- gaan we actie 
voeren om te proberen de gemeente te bewegen tot verandering in haar beleid van 
verkoop van voor kunst en cultuur belangrijke panden. Ook al is ons eigen pand 
verkocht (in maart vindt de overdracht plaats en gaan we eindelijk de naam van 
de nieuwe eigenaar vernemen), deze actie is toch van groot belang. Er is immers 
ook zoiets als solidariteit: wij zijn niet de enigen die getroffen worden door hoe de 
gemeente handelt.
In de Nieuwsbrief  die u ontvangt per e-mail, vindt u over de actie(-s) het laatste 
nieuws. Ook ten aanzien van de tentoonstelling, die als altijd in april plaatsvindt, 
zal daarin het nodige gepubliceerd worden. Er is een kleine kans, dat er een ruimte 
elders is, waar we kunnen exposeren, het bestuur heeft hierover binnenkort een 
overleg. Nieuwe coördinator van de tentoonstelling is intussen ondergetekende.

In dit nummer staat voor het eerst sinds lang geen interview met een van onze  
docenten. Ida van Veen, die daarvoor ‘aan de beurt’ was, voelde er niet voor en 
derhalve bedachten we een ander plan: we woonden een les van haar bij, in de 
hoop een beeld te krijgen – en te kunnen geven – van de manier waarop zij dat 
doet. We kregen daarbij een indruk van haar cursisten en de sfeer in haar groep.

Begin januari overleed Trees Frenken- van der Weijden, de vrouw van onze docent 
Jan Frenken. Op 9 januari werd zij onder grote belangstelling begraven. Een korte 
gedachtenis mocht niet ontbreken in dit nummer.

Door toevallige omstandigheden valt het nummer in die zin enigszins onevenwichtig 
uit, dat één redacteur wel erg veel aan het woord is. Excuses daarvoor en de  
belofte: een volgende keer beter!

Johanna de Wilde

Correcties Ateliernieuws december 2017:
In het Ateliernieuws van december 2017 werden namen van verschillende in het 
verslag van de Open Dag genoemde personen foutief vermeld of gespeld.

• Rob Raats moest zijn: Henk Sassen
• Maria van der Heiden moest zijn: Maria Heideveld
• Thea van Nieuwkerken moest zijn: Thea van Nieuwkerk.

BESTUUR GEKLAPT

UIT HET 

Tweeduizendachttien wordt ongetwijfeld een spannend jaar. Onze bloeiende  
vereniging loopt immers het risico door de nieuwe eigenaar op straat te worden 
gezet. Al maanden proberen wij er achter te komen wie de nieuwe eigenaar is,  
maar gemeentelijk vastgoed houdt ons aan het lijntje.
Het pand wordt verkocht omdat volgens Stadsdeel Centrum en verschillende  
ambtelijke commissie Geldersekade 101 niet binnen de beleidsdoelen van de  
gemeente Amsterdam valt. Dat vernamen wij toen enige leden van De Zondags- 
schilders, die zich verenigd hebben in de Werkgroep Manifestatie, de vergadering 
van de Raadscommissie voor Financiën (FIN) op donderdag 18 januari bijwoonden. 
Een van de agendapunten was de verkoop van vastgoed. Over dat onderwerp werd 
door verschillende organisaties ingesproken – o.a. de Zuiderkerk, Pianola en  
De Zondagsschilders. Dit keer betrad uw voorzitter het podium; al eerder (dinsdag- 
avond 16 januari)  had Bart Stuart namens Faircity, waarmee wij na de Nieuwjaars-
borrel optrekken, ingesproken. Dat deed hij tijdens de hoorzitting over de huizen-
markt  en de vastgoedontwikkeling binnen Amsterdam.

Een kort overzicht over Verleden, Heden en Toekomst:

12 juli 2016:  het bestuur van De Zondagsschilders spreekt samen met  
een lid van de directie van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam 
met Roeland Rengelink van stadsdeel Centrum. Wij hadden 
vernomen dat het pand Geldersekade, eigendom van de  
gemeente Amsterdam,  op de nominatie stond verkocht te 
worden. Rengelink bevestigde dat. Hij kon/wilde daar niets  
aan doen, maar zou ons tevoren wel waarschuwen.  
Dat gebeurde niet.

27 maart  2017:  enige vastgoedmakelaars onder leiding van Ivan Roos komen 
op bezoek. Zij delen het bestuur mede dat het pand in de 
verkoop gaat. Bezwaar aantekenen is niet mogelijk, hulp bij het 
zoeken naar een andere ruimte zal niet geboden worden.

19 juli 2017:   demonstratie voor ons pand, samen met FairCity. 
Geldersekade 101 wordt besmet verklaard.

20 december 2017:  gesprek van het bestuur van De Zondagsschilders met  
Bart Stuart en Fons Rietmeijer van Faircity; besloten wordt  
dat Bart tijdens de Nieuwjaarsinstuif het woord zal voeren.
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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. 

7 januari 2018:  Bart spreekt tijdens de Nieuwjaarsinstuif en maakt de aan-
wezige Zondagsschilders enthousiast voor actie.

12 januari 2018:  eerste vergadering van de Werkgroep Manifestatie.

16 januari 2018:  Bart spreekt in tijdens een hoorzitting van de gemeenteraad.

19 januari 2018:  tweede vergadering van de Werkgroep manifestatie.

Wat zijn de plannen voor de toekomst:

A.  14 of 15 februari wanneer er mogelijk een motie over ons pand wordt ingediend: 
inspreken, onder massale aanwezigheid van de 450 leden van de vereniging.

B.   Deze motie wordt ondersteund door een Adres aan de Raad

C.    14 of 15 maart: samen met Faircity en andere organisaties optrekken naar de 
Stopera.

D.  Deze manifestatie wordt ondersteund door een petitie.

Moedig voorwaarts.

Peter Janzen
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waar ze in de Openbare Bibliotheek gewerkt heeft, 
schilderde ze een van de oude stadspoorten. Het 
Bernhardplein bij het Amstelstation hangt er ook, maar 
is niet meer herkenbaar: de hoge bomen die hier ooit 
stonden heeft zij in een andere omgeving geplaatst 
met weilanden en een poes in plaats van auto’s.  
Een heuvellandschap met poezen en een kerktorentje 
is ook fantasie, maar wel gebaseerd op het uitzicht 
vanuit de studentenflat van haar zoon op Uylenstede. 
Overal in huis hangen schilderijen en andere voor-
werpen met een verhaal, zoals een opvouwbaar 
schilderwerkje met mythologische 
voorstellingen uit Thailand; dit werd 
meegenomen van een reis. Ook 
hangt er een groot portret van Gertie’s 
moeder als jonge vrouw. En voor het 
kleinste kamertje heeft ze hele kleine 
miniaturen gemaakt.

Opleidingen
Als kind tekende Gertie al graag, net als de  
meeste kinderen. Op rapporten van de middel- 
bare school, zo heeft ze pas ontdekt, had ze altijd 
een 8 voor tekenen, dat geldt niet voor iedereen! 
In haar familie was het eigenlijk alleen haar oma, 
bij wie ze tijdelijk gewoond heeft, die dezelfde 
interesses had. Zij tekende ook graag en was ge- 
ïnteresseerd in kunstgeschiedenis. Ze had veel 
posters van beroemde kunstwerken, van Jan Steen 
en van Rembrandt o.a. en daar vertelde daarover. 
Op de MMS (middelbare meisjesschool) kreeg 
Gertie les in kunstgeschiedenis. Ze vond het 
geweldig, dat wilde ze studeren. Maar omdat ze 
niet de goede vooropleiding had, ging ze  naar de 
School voor de Journalistiek. Toen ze klaar was, 
bleek het lastig om daarin een baan te vinden en 

Het gedetailleerde 
en verhalende, dat 
spreekt me aan
Zoveel schilders, zoveel visies en interesses, 
en ook zoveel schilderstijlen. Dit keer ga ik op 
bezoek bij Gertie Offermans, om te zien hoe zij 
schildert en te horen waar haar interesses liggen.

Gaasperplas
Gertie en haar vriend Johan wonen nu een paar 
jaar samen in een flat op 3-hoog in Amsterdam 
Zuidoost. Zit je bij hen aan tafel dan zie je de 
hele Gaasperplas voor je met een haventje. Op 
een rijtje palen in het water zitten daar een stuk 
of zeven, acht meeuwen, alsof ze in vergadering 
zijn. Verderop twee aalscholvers, die hun vleugels droogslaan. Groene halsband-

parkieten, die altijd kabaal maken. Soms een koppel 
zwanen. Je verveelt je hier nooit, zeggen ze allebei. 
Toen haar man overleed, zo’n 10 jaar geleden, woonde 
Gertie al in deze buurt. Ze is vaak verhuisd en heeft 
in haar leven in veel verschillende plaatsen gewoond, 
waaronder Maastricht, Hoorn, Amersfoort, Utrecht. Maar 
met deze plek is ze heel tevreden. Er ligt een geboorte-
kaartje op de tafel, dat Gertie geschilderd heeft. Als 
oppas-oma wil ze voorlopig niet meer verkassen.

Geschilderde woonplekken
Aan een wand in de kamer hangen zes schilderijtjes, die door haar zijn geschilderd. 
Kleine schilderijtjes in een naïeve stijl. Eén is van het huis waar ze geboren werd, 
in Oirsbeek, tussen Heerlen en Hoensbroek. 
Een ander is van de witte woning op de  
Veluwe, waar haar man Kees tot zijn negen-
de gewoond heeft. Dit huis is toen helemaal 
afgebrand, een traumatische ervaring waar 
hij nog vaak over droomde. Maar nadat 
Gertie het huis geschilderd had zijn de 
dromen gestopt.  
Ook Maastricht hangt aan de muur, ze 
woonde een tijdje in een huis naast de  
Helpoort, de oude stadspoort met twee 
torens uit de 13e eeuw. Van Amersfoort, 
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Bij het schilderen van iconen, op de Volks- 
universiteit in Amersfoort, leerde ze om 
zo goed mogelijk iets na te maken. “Je 
moet erg goed letten op de attributen 
waaraan je de heilige kan herken-
nen, alles moet precies op dezelfde 
plaats komen als op het origineel. 
Eén icoon heb ik volgens de oude 
techniek geschilderd, die van Jezus 
met een natte, gevorkte baard”. 
Voor haar beide zoons, Lucas en 
Joris, heeft ze een icoon gemaakt, 
die geschilderd is met acrylverf.
Na de dood van haar man, tien jaar 
geleden, wilde ze weer lessen volgen. 
Toen ze een keer op het Waterlooplein 
liep, zag ze in de Mozes en Aäronkerk een 
expositie van De Zondagsschilders. Die sprak 
haar erg aan en ze meldde zich voor de cursus miniatuurschilderen. Henk Sassen 
bleek voor haar een schot in de roos. “Hij geeft les zoals Buri,”vertelt ze, “hij geeft 
veel feedback.” Bij hem heeft ze geleerd om met olieverf te werken. Miniatuurschil-
deren is iets wat haar belangstelling heeft en helemaal bij haar past. Vooral het 
gedetailleerde en het verhalende ervan spreekt haar aan.

Bronnen van inspiratie
Helpt al je kennis over kunst 
je bij het zelf schilderen? 
vraag ik.
“Nee,” vindt ze, “eigenlijk  
belemmert het meer, je  
hebt iets voor ogen wat zó 
geweldig is, dat je eerder 
denkt: wat ben ik toch aan  
‘t knoeien. En toch ook wel. 
Als je veel miniaturen ziet, 
dan neem je dat onbewust  
in je op, en ik kijk ook goed 
hoe ze dingen gemaakt hebben. Maar inspiratie haal ik uit wat ik in mijn omgeving 
zie. Het is heel visueel, ik zie iets en dan denk ik: waauw, dat zou ik mooi kunnen 
schilderen, en dan sla ik het op, soms maak ik er een tekeningetje van of een foto.”
Gertie haalt een stel boeken uit de kast over de vroege en late Middeleeuwen. Het 
Getijdenboek van Katharina van Kleef is zo’n bron van inspiratie. En natuurlijk Les 
Très Riches Heures du Duc de Berry, en andere getijdenboeken, getekend door de 
Gebroeders van Limburg. Zij waren in dienst van de hertog van Bourgondië, waar 
ook hun oom Johan Maelwael voor werkte. Over hem is momenteel een expositie 
in het Rijksmuseum gaande, en Gertie volgde een HOVO-cursus over hem. Daar-
naast heeft ze boeken over Perzische Miniaturen, vroege Karolingische Miniaturen, 

ze merkte ook dat het geen geschikt vak was 
voor haar: je moet erg competitief zijn en dat 
ligt haar niet. Ze ging werken in bibliotheken. 
Daarnaast studeerde ze later parttime ge- 
schiedenis. Vooral de vroege geschiedenis: 
Grieken, Romeinen, de Middeleeuwen, 
die boeien haar. Als bijvak deed ze kunst-
geschiedenis, die daar helaas pas begon bij 
de Gotiek, misschien omdat ze de Oudheid 
niet zo belangrijk vonden. Later ging Gertie 
dit gemis inhalen met het eerste deel van de 
leergang kunstgeschiedenis bij de HOVO 
(hoger onderwijs voor ouderen). En nu volgt 
ze allerlei losse cursussen over Middeleeuwse 
schilderkunst. “De Middeleeuwen staan zover 
van ons af, ‘t is heel moeilijk om te doorgron- 
den hoe mensen toen leefden en dachten,” 
zegt ze, “maar dat boeit me juist. Ook de over-
gang van de oudheid naar vroeg-christelijke 
kunst. Wij weten heel veel van de Griekse 

en Romeinse oudheid, en in diezelfde tijd is Europa bijna leeg. Er zijn overal veel 
bossen met een paar nederzettingen, en dan is er een klooster waar monniken 
teksten overschrijven en mooie tekeningen maken. Dat spreekt me enorm aan.  
Dat zie ik mezelf ook wel doen, ja.”

Schilderen doet goed
Toen Gertie een tijdje niet lekker in haar vel zat, ontdekte zij dat vooral het zelf 
schilderen haar goed doet. Ze ging verschillende creatieve cursussen doen en 
leerde allerlei technieken: ze werkte met klei, leerde iconen schilderen en werkte 
met gomtempera, dat is verf die aangemaakt wordt met arabisch gom in plaats van 
met ei. Speciaal dat laatste heeft ze in de jaren ‘70 geleerd bij Galerie Buri aan het 
Oosterpark. Ze had er zo’n jaar of zeven les, met veel plezier. “Buri duwde je niet 
in een richting, maar zag heel goed waar je vast zat. Hij gaf goede feedback en dat 
heeft mij erg geholpen”. Via de galerie heeft ze ook werk verkocht. Maar toen Buri 
naar Munchen vertrok, stopten deze lessen.
 



12 13

en over vroeg-christelijke kunst, over Etruskische, 
Byzantijnse, Romaanse en Gotische kunst. Maar ook 
Japanse prints uit de 19e eeuw vindt ze mooi. Gertie 
laat een jeugdboek zien dat gaat over het maken 
van het Tapijt van Bayeux. Het is het verhaal van de 
veldslag bij Hastings in  
de 11e eeuw, van de verovering van Engeland door 
Willem van Normandië, dat heel gedetailleerd is 
geborduurd door een groep jonge nonnen. Het is te 
vergelijken met een stripverhaal in onze tijd. Het zijn 
vooral de kleuren en de manier waarop de voor-
stellingen geschilderd zijn, die haar boeien, En de 
aandacht en precisie waarmee het werk gemaakt is.  
 

Veel boeken werden in de vroege middeleeuwen 
in kloosters overgeschreven en versierd met de 
prachtigste voorstellingen. Er zit vaak humor in 
verborgen. Later had je rijke opdrachtgevers, 
die met zulk werk wilden pronken. Zij bepaalden 
hoeveel goud en lapis lazuli (dure pigmenten) 
er gebruikt moesten worden door de schilders, 
die dan tot het schildersgilde behoren.
Gertie: “Hun perspektief klopt niet, maar alles is 
vaak zo gedetailleerd geschilderd, en vooral de 
randen zijn zo ongelooflijk mooi, grappig en vrij 
geschilderd, dat is prachtig. Die mensen gingen 
daar echt los en dat is de sfeer van de Middel- 
eeuwen waar ik erg van hou”.

Hennie Hooijer
        

Onze jaarlijkse tentoonstelling
Hoewel op dit moment noch de plek waar we de tentoonstelling houden noch de 
datum (want die hangt met de plek samen) bekend zijn, moeten er toch al enige 
dingen vastgesteld worden.

Allereerst is dat of de mensen die vorige jaren bereid waren mee te helpen bij de in-
richting en organisatie van de tentoonstelling ook dit jaar daartoe bereid en in staat 
zijn. De volgende namen heb ik doorgekregen, namelijk: Ben Nisters, Bart Kuilman, 
Waldo Grant, Wim Zillig, Joop Greydanus, Ton Koning, Henny Bax, Wim Tieleman, 
Leendert Fransen, Frans Kramer, Hanna van Dijk, Els Baander, Marian van Bakel 
en Marie Koning. Daarnaast ook de docenten Joop Rooijers en Marjan van Berkel.
Graag ontvang ik van deze mensen een bevestiging van hun bereidwilligheid 
opnieuw mee te doen en de taak die ze op zich willen nemen. Er zijn vermoedeli-
jk meer mensen nodig als we buitenshuis gaan exposeren, dus anderen zijn van  
harte welkom om zich ook op te geven.

Marie Koning zal opnieuw diegenen coördineren die gedurende de tentoonstelling 
willen suppoosten. Ook daarvoor zijn een aantal mensen nodig en wie in principe wil, 
kan zich vanaf nu opgeven bij haar, tel. 020-6737658. E-mail: mhkoning@kpn.nl.

Het is gebruikelijk dat in deze tijd de formulieren klaar liggen waarmee u zich kunt 
opgeven als u mee wilt doen met de tentoonstelling. Daarop moet u invullen hoe het 
werk heet, welke techniek u gebruikt heeft, en natuurlijk uw naam en telefoonnummer.

Iedereen, d.w.z. alle Zondagsschilders mogen meedoen, en het is heel fijn als u dat 
ook allemaal doet! Want het dient een feestelijk en mooi gebeuren te zijn, waarbij 
wij ons aan bekenden en onbekenden presenteren als de waardevolle vereniging 
die we zijn.

We hebben geen gemeenschappelijk thema dit jaar. U bent vrij om te bedenken wat 
u wilt en ook de groepen zijn daarin vrij. Maar als men in een groep besluit tot wel 
een gezamenlijk thema of zelfs werk, dan kan dat.

Individuen mogen één werk inleveren, dit geldt voor alle onderwezen technieken. 
Schilderijen mogen maximaal 60 bij 80cm zijn, voor beeldhouwwerk is geen krite-
rium. Daarnaast kunnen degenen die hebben meegewerkt aan Portret op Zondag, 
ook zo’n portret inleveren. Het is leuk als deze ‘modellen’ zichzelf op de tentoonstel-
ling kunnen terugzien.

Zodra de formulieren er zijn krijgt u daarvan bericht via de Nieuwsbrief of de contact- 
personen. Wie niet op het atelier komt kan informeren bij het secretariaat en zo’n 
formulier toegestuurd krijgen.

Voorlopig zijn dit de dingen, die ik kan melden. Denkt u vast na over het werk dat u 
wilt inleveren en of en hoe u kunt bijdragen aan een mooie tentoonstelling. 
Mijn telefoonnummer: 0642243548; mijn e-mail: johannamdewilde@gmail.com.

Wij horen van elkaar!
Johanna de Wilde
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“Niet Denken,  
             maar Doen”
Het motto van een les van Ida van Veen

Verschillende keren werd gepoogd een 
afspraak te maken voor een interview met 
Ida van Veen, docent op de dinsdagmorgen. 
Het lukte niet om uiteenlopende redenen, 
waarvan uiteindelijk de belangrijkste bleek 
een zich toenemend ongemakkelijk voelen 
van Ida bij een dergelijk gesprek. We zagen 
er dus van af, maar besloten een les van 
haar te volgen. Van te voren vroegen we of  
ze daarmee akkoord ging. Dat was het geval. 
Zo zit ik vol verwachting aan de keukentafel op de 3e etage op dinsdagochtend  
16 januari, als Ida haar les begint met een gesprek met cursisten over de bedoeling 
van die ochtend.

Van concreet naar abstract
Het is de tweede les in januari. In de eerste les had de groep zich beziggehouden 
met het maken van een kaart voor de weduwe van hun overleden groepslid, Leo 
van Haren. Ze hadden daarvoor als uitgangspunt het gedicht genomen dat op zijn 
overlijdensbericht stond. Het luidde zo:

‘Heil’ge Nacht, du sinkest nieder
Nieder wallen auch die Träume
wie dein Mondlicht durch die Räume
Durch des Menschen stille, stille Brust’

Het gedicht was van Matthäus von Coclin. Ida vond die les niet geschikt voor ons 
om bij te zijn, dus kwamen we de tweede.

Vierdeling
Ter voorbereiding daarvan had Ida een mailtje rondgestuurd met daarin afbeeldingen 
van het werk van o.a. Rob van Koningsbruggen. Het was een abstract werk, waarin 
het vlak in vieren verdeeld werd middels het kleurgebruik. Bij een vierdeling, schreef 
Ida, beïnvloeden de delen elkaar.
Het maakt daarbij niet uit of je abstract dan wel een voorstelling schildert. En ook  
de kleuren en vormen wekken associaties op. Verder helpt een vierdeling als voor-
bereiding voor het schilderen van een serie. Een lijstje van benodigde materialen 
vormde het slot van de mail: acryl- of  aquarelverf, zout, platte kwast en paletmes,  
2 soorten papier, schaar en lijm.
Hoewel ik niets van dat alles bij me had – maar slechts een blocnoot en pen – 
nodigde Ida me toch uit om mee te schilderen. Alles kon ik lenen. Het papier kwam 
uit de laden van de papierkast, de verf en kwasten kwamen van de groep.  
Ik maakte een grove vierdeling middels scheuren en plakken van het gele papier 
op het witte. Dan kwastte ik er verf overheen, en ging die met een paletmes te lijf. 
Ik had geen enkele bedoeling daarbij, lette alleen min of meer op de kleuren, die de 
vierdeling in stand moesten houden. Ontspannen en vrolijk bezig, zoals voor mijn 
gevoel iedereen die ochtend. Als Ida later komt kijken, suggereert ze als finishing 
touch oliekrijt te gebruiken. Precies wat ontbrak.

Levensloop
Naast mij stond Ineke van Koert, contactpersoon. Haar vierdeling bleek een ver-
beelding van de levensloop van de overleden groepsgenoot, Leo. Puur door de 
kleuren gaf ze de verschillende episodes ervan weer: van gezond en goed zijn, 
naar ziek worden, steeds minder worden, tot de dood.
En ook Jeannet Rentenaar schildert zo’n levensloop in vieren (zie afbeelding hier-
bij). Het zijn eenvoudige en onopgesmukte schilderingen, mooi van kleur. 
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Maar Anneke van Boxksmeer maakt een heel ander werk. Het is een landschap, 
dat naar het abstracte zweemt. Ze vertelt – terwijl ze ijverig verder schildert – dat 
ze bij de Zondagsschilders ‘uit haar dak gaat’, echt vrij probeert te schilderen. In 
Landsmeer, waar ze woont, zit ze bij een schildergroepje dat heel vaak een model 
heeft. Dat model schilderen vindt ze echter moeilijk, eigenlijk heeft ze geen idee 
hoe ze het moet aanpakken. Daarom begint ze nu op de donderdagmiddag bij Ruys 
om dat te leren. Maar dit vrije bij Ida vindt ze heerlijk.

Vrij schilderen
Dat je niet per se mee moet doen met het thema dat Ida heeft aangedragen, maar 
je eigen idee mag volgen evenals het materiaal dat je wilt gebruiken, vinden veel 
groepsgenoten een prettig iets. Ook voor deze les had Ida dat nog aangegeven 
in haar mail. Anderzijds vindt men het ook fijn, dat Ida van alles met hen doet en 
hen met allerlei technieken laat experimenteren. Zo heeft ze een keer Hermine 
Groenendaal uitgenodigd om iets van druktechniek te oefenen. Met wat men toen 
gemaakt heeft (een monoprint) heeft een van de groepsgenoten, Roelie, nu een col-
lage gemaakt. Die ziet er verrassend uit, door het kleurgebruik en het effect van het 
‘druksel’. Bij de nabespreking ziet men er een soort skidorp in, iets wat niet de be-
doeling was, maar waar ze ook niets tegen heeft..(zie afbeelding volgende pagina)
Karin, die al meer dan 8 jaar bij de groep zit, vertelt dat Ida heel goede onder- 
steuning geeft. “Als je vastzit, dan heeft zij wel een suggestie die je weer op gang 
helpt. Als je geen idee hebt, dan is het fijn om erover te praten met haar, dan komt 
er wel weer wat.”

Spannend
Ida zelf zegt dat ze het lesgeven toch heel vaak spannend vindt. Want het is iedere 
keer de vraag of haar ideeën aanslaan bij de groep en of iedereen naar zijn zin kan 
werken. Haar opzet is dat er drie keer met een thema of techniek gewerkt wordt 
en dat er dan een ‘afmaakles’ volgt. Want het is vervelend om met iets nieuws te 

beginnen, als je nog niet klaar bent met het vorige.
Als deze reeks van lessen over ‘van concreet naar abstract’ gaan afgelopen is, dan 
is afgesproken dat er geoefend wordt in portret schilderen. Dat was een verzoek 
van Jeannet, vertelt ze. “We gaan het helemaal opbouwen. De eerste les oefenen 
we met alle onderdelen van het gezicht. Daarna komt er een model en gaan we dat 
schilderen op de klassieke manier en de derde keer doen we datzelfde model op 
impressionistische wijze.” En daarna zal vast en zeker een ‘afmaakles’ nodig zijn, 
denkt ze. Want een goed portret doe je niet een twee drie.

Nabespreking
Aan het eind van de les worden alle werken aan de wand gehangen of daarvoor op 
de grond gelegd.
Ida vraagt bij ieder werk of degene die het geschilderd heeft er nog iets over wil 
zeggen. Ze dringt niet aan als dat niet het geval is, maar geeft dan haar eigen  
indruk. Iedereen in de groep blijft betrokken en aandachtig. Een werk dat er enigs-
zins uitspringt, want geen levensloop en geen vierdeling bezit, is dat van Irma.  
Ze is dit jaar begonnen bij de Zondagsschilders, maar heeft eerder  een jaar op  
de Rietveld cursussen gedaan. Het werk is een aquarel, een landschap dat sterk 
vereenvoudigd en geabstraheerd is, maar waarin je het land en het dorp met zijn 
toren herkent. Het is de toren van Ransdorp, vertelt ze. “Ik heb het gemaakt op 
basis van eigen oud werk, maar ook ter herinnering aan Leo. Want hij kwam uit 
Amsterdam-Noord net als ik en ging ook altijd de polder in om te schilderen.”
In dit stuk heb ik een indruk willen geven van een les bij Ida van Veen.  
Van volledigheid is geen sprake.

Johanna de Wilde
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Maria Heideveld nam afscheid
Het afscheid van Maria Heideveld vindt plaats in de 
week voor kerst 2017, om precies te zijn op donder-
dagmorgen 21 december. Ik woonde een groot deel 
van de ochtend bij en verbaasde mij over de kalme, 
maar toch geanimeerde sfeer die er heerste deze 
laatste keer, dat Maria er voor haar cursisten was. 
Het was eigenlijk een heel gewone les, die daar 
plaatsvond. Er stond een stilleven op het podium 
en verschillende cursisten waren daarmee bezig, 
maar anderen zaten aan de grote vierkante tafel 
en deden ‘hun eigen ding’. Zij maakten collages of 
vrije schilderingen.  Zo ontwierp Loes Ophemert een 
kleurrijk blad dat, zo bleek me later, bestemd was 
voor het speciale herinneringsboek dat de cursisten 
voor Maria hadden samengesteld. 

Het doen van ‘hun eigen ding’, vertelden cursisten, dat kon bij Maria eigenlijk altijd. 
Het was wat zij waardeerden in haar lessen. Zij liep dan rond en stimuleerde en gaf 
aanwijzingen waar nodig of waar mensen vastliepen.
De afscheidsspeech, die Wil Kanters, contactpersooon van de groep, uitspreekt als 
de koffie met appeltaart is rondgedeeld, is van eenzelfde rust en kalmte als het de 
hele ochtend al toegaat. Ze zegt: “Het is vandaag de laatste dag dat Maria lesgeeft. 
We vinden het heel jammer dat je weggaat. We hebben als dank voor alles en als 
herinnering een cadeau voor je!”
Het blijken twee dikke boeken, het ene heet:’Afrikaanse maskers’, het andere: 
‘Leonardo da Vinci’.
Beide stonden op de verlanglijst van Maria, zo wist de groep van haar man, die  
zij erover hadden gebeld. Ze is er dan ook zeer blij mee, maar straalt helemaal 
als ze het herinneringsboek ontvangt dat de groep gemaakt heeft. Het is vol met 
tekeningen, schilderingen en teksten die getuigen van de waardering van de 
cursisten voor haar. Maria bladert er geroerd doorheen en houdt ze omhoog zodat 
ieder ze kan zien. Zelf heeft ze tenslotte ook nog een afscheidscadeautje. Iedereen 
mag een ansicht uitzoeken van een van 
haar werken. Als haar man tenslotte 
binnenkomt zit ze geheel vergenoegd te 
stralen aan het hoofd van de tafel. Het is 
een mooi en waardig einde van 37 jaar 
docentschap! 

Maria, je groep en de Zondagsschilders 
wensen je alle goeds in de jaren die 
komen gaan.

Johanna de Wilde

Neem een abonnement voor slechts € 30,00 per jaar.
Alleen voor De Zondagsschilders

Aanmelden bij de ledenadministratie 020-6243933
Kijk ook op de website www.paletmagazine.nl
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Oud en Nieuw
Traditiegetrouw vinden aan het eind van het jaar en aan het begin van het nieuwe 
twee evenementen plaats met elk hun eigen doel en sfeer. Het eerste is de mede- 
werkersmiddag; deze staat in het teken van dankzeggen voor alle werk dat door 
de verschillende vrijwilligers voor de vereniging verricht is. Die worden dan ook 
allemaal uitgenodigd Het tweede is de nieuwjaarsborrel, waar alle leden welkom 
zijn en waar vooruitgeblikt wordt naar wat het komende jaar zo al kan brengen. 
Beide evenementen zijn bepaald feestelijk, niet in de laatste plaats door de hapjes 
en snapjes die al enige jaren verzorgd worden door Loes Ophemert en haar ploegje 
van medewerkers. Hieronder volgt van beide een kort verslag.

“Hou mekaar stevig vast!”

Met die woorden sprak voorzitter Peter Janzen ons vroom en vaderlijk toe. Want  
het zijn onzekere tijden en waar we heengaan dat weten we niet.. Het is namelijk 
nog steeds niet bekend wie ons gebouw gekocht heeft: “Het gerucht gaat dat het 

een Amerikaan is. Waarschijnlijk horen we 
in januari meer en kunnen we een gesprek 
hebben met de nieuwe eigenaar.”  
(Nog steeds is de nieuwe eigenaar niet 
bekend, wel weten we nu de datum van de 
overdracht, namelijk 1 maart a.s. red.)

Cement
De vrijwilligers vormen het cement van de 
vereniging, aldus Peter. “Zij zorgen ervoor dat 
we elkaar stevig kunnen vasthouden.” In het 
afgelopen jaar zijn er enige nieuwe mensen 
gekomen die taken van de oudere garde 
hebben overgenomen, zo memoreerde hij. 
Thea de Haan droeg het werk voor de Open 
Dag over aan Jane Hofmeister en Jeannette 
Rentenaar.* En de organisatie van Portret op 

Zondag ging naar Mary Mijnlieff  -zij nodigde al bijzondere mensen als model uit.
Verheugend noemde Peter de terugkomst, om niet te zeggen ‘wederopstanding’ 
van Ben Nisters. Maanden was Ben uitgeschakeld door een ellendige hernia, maar 
op deze middag gaf hij voor het eerst weer acte de présence,  zeer verheugd en 
ongelooflijk blij dat hij van zijn pijn verlost was. Zijn vrouw Ingrid, bezorgd dat hij 
meteen te veel wilde, probeerde zijn enthousiasme in toom te houden. Tevergeefs, 
leek me.

Afscheid
Afscheid werd genomen 
van Maria Heideveld, 
docent op de donderdag-
morgen, Zij had direct na 
de zomerstop te kennen 
gegeven aan het eind van 
het jaar te willen stoppen. 
Peter bracht in herinnering 
dat Maria in 1980 begon 
bij de Zondagsschilders 
en dus 37 jaar lesgaf. “Zij 
hield ons vast, en wij hielden haar vast,” herhaalt hij zijn motto. Ze had een trouwe 
kern van cursisten, die de jaren door bleven komen. In plaats van bloemen kreeg 
Maria een bon daarvoor: “Zodat je in je eigen woonplaats een mooi boeket kan 
kopen, want in de trein zou zo’n bos maar verleppen..” Een geldbedrag ging erbij.

Nieuwjaarsborrel
Peter Janzen is afwezig vanwege ziekzijn, maar andere bestuursleden zijn er wel 
en secretaris Peter van Rossum spreekt de vele aanwezige leden toe. Zijn verhaal 
gaat inderdaad over de (nabije) toekomst. Omdat de nieuwe eigenaar nog steeds 
onbekend is, blijft die onzeker, maar, legt hij uit,  het bestuur ziet drie mogelijk-
heden:
1.  We mogen voorlopig in het pand blijven voor een nog redelijke huur.
2.  We zoeken een nieuw onderkomen. Dat zal vermoedelijk lastig worden, qua 

ruimte (we hebben eisen van grootte, voorzieningen enz.er moet misschien  
verbouwd worden), qua aantallen mensen (wie wil mee en gaat ook helpen 
verhuizen?)

3: überhaupt stoppen met de vereniging.
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De borrel is uiteraard niet de plaats waar 
hierover beslist kan worden, maar de  
discussie zal op de a.s. ledenvergadering 
wel terugkomen, als de nieuwe eigenaar 
zich eindelijk bekend gemaakt heeft.

Faircity: genoeg is genoeg
Fons Rietmeijer van Faircity, het platform  
dat actie voert voor het behoud van panden  
in de stad die de gemeente wil verkopen 
– waarmee die gemeente vooral kunste- 
naars treft, de culturele sector uitholt –  
roept ons op tot mede actievoeren. Fons 
is zelf beeldend kunstenaar evenals zijn 
twee companen die meegekomen zijn. 
“Jullie zijn zeker niet de enigen die de klos 
zijn,” legt hij uit. “Ook het atelier aan de 
Lauriergracht en andere gebouwen staan 
op de nominatie verkocht te worden.  
Wij willen daartegen actie ondernemen, 
want genoeg is genoeg! Er is genoeg ver-

kocht en meer moet niet. Het gaat goed met de stad, dus het is ook niet nodig!  
Wij hebben vaker actie gevoerd, o.a. van de zomer hier voor de deur, maar ook voor 
sociale huurwoningen. Die actie had succes, er worden minder van die woningen 
verkocht. Dus actie voeren heeft zin! We staan hier nu om samen met jullie iets te 
bedenken. We hebben overleg gehad met bestuursleden en enige docenten en dit 
is ons voorstel: begin maart gaan we met zelfgemaakte schilderijen in processie óp 
naar de Stopera. Al wandelend laten we zo zien hoe mooi onze creativiteit is. En 
het gemeentebestuur moet onze schilderijen zien. We willen dat doen op vrijdag 
2 maart, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. De actie moet in de kranten 
komen en op het AT5 journaal, alles onder de noemer van: ‘Geen cultuur meer de 
stad uit!”

Enthousiasme
De stemming is:  
hier doen we aan mee. 
Het heeft ook voor ons 
zin, meent Peter van 
Rossum, al is ons pand 
verkocht. We kunnen 
op die manier proberen 
betere voorwaarden 
te verkrijgen. Wie kan 
een kort filmpje maken, 
dat op de social media 
geplaatst zal worden? Hans Puts vertelt mee te werken aan de actie Behoudt het 
Waterlooplein. Het lijkt hem zinnig daarmee samen te werken, het gaat tenslotte om 

het behoud van al die dingen die juist de leefbaarheid en menselijkheid van  
Amsterdam uitmaken. Fons legt uit dat een honderdtal organisaties zijn aan-
gesloten bij Faircity, samenwerking is er dus zeker.
Thea de Haan oppert nog een ander actieplan: “Laten we allemaal naar alle  
fractievoorzitters van de partijen een protestbrief sturen en ook onze familie en 
vrienden vragen dat te doen. In de Nieuwsbrief kan een voorbeeld komen en ook 
een lijst van de fractie-adressen.”
Fons vraagt tenslotte om mensen die in de werkgroep willen om de actie voor te 
bereiden. Een flinke groep meldt zich (zie hieronder)

Schilderhemd
Terwijl ik na deze enerverende plannenmakerij rondloop zie ik op een van de tafels 
een hemd liggen met een briefje er bovenop. Het briefje luidt:

Gelukkig Nieuwjaar.
Nu ik niet meer schilder geef ik dit shirt graag aan een ander
Veel plezier ermee
Ik wil er graag iets voor terug: een mooie tekening of zo
Hans van Onna

Het hemd is blauw met witte strepen, een echte schilderskiel. Later zie ik de nieuwe 
eigenaar: Hans Puts draagt het met veel zwier en plezier!

Johanna de Wilde

Werkgroep Manifestatie bestaat uit:
Peter Janzen, Peter van Rossum, Ida van Veen, Joke Kat, Marjanne Jeuken, 
Ineke van Koert, Rita van Dijk, Thea de Haan, Debby Marchena, Matty Veldkamp.
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In Memoriam  
Trees Frenken – van der Weijden.
Op 2 januari 2018 overleed Trees Frenken, de vrouw van onze docent Jan Frenken. 
Ze was nog geen 70. Ze werd begraven op dinsdag 9 januari op de Oosterbegraaf-
plaats.

Bij de afscheidsplechtigheid waren velen aanwezig, familie en vrienden en onder 
hen een schare Zondagsschilders. Veel van ons kenden Trees namelijk. Wie ooit 
meeging met de schilderweken die Jan tot een paar jaar geleden organiseerde 
maakte Trees van dichtbij mee. Zelf was ik daarbij twee maal van de partij, beide 
keren in Bladelein, een hotel-boerderij in West Vlaanderen in de buurt van de Ieper. 
Zij was het die in die weken de praktische gang van zaken in de gaten hield. Maak-
ten we een uitstapje naar het een of andere mooie of interessante punt, dan zorgde 
zij voor koffie, thee en lekkere versnaperingen erbij. Ze lette er op dat iedereen de 
juiste kamer had enzovoort.

Trees was steun en toeverlaat in Jan zijn leven. Zij hadden het goed samen,  
dat lieten de beelden zien, die in het auditorium vertoond werden. Het leven was  
de laatste jaren niet gemakkelijk voor hen geweest. Een groot verdriet was de 
misstap van hun jongste zoon, die daarvoor een straf uitzit in België. Hij heeft geen 
afscheid van zijn moeder kunnen nemen noch kon hij bij de begrafenis aanwezig 
zijn. Slechts zijn portret stond er.

Adri Frijlink, lid van de Zondagsschilders, sprak met veel warmte over Trees en  
zijn bijzondere vriendschap met haar en met Jan. Zij deden samen, vertelde hij, 
zoveel leuke dingen. Hij was dankbaar, dat ze zulke grote Vrienden (met een  
hoofdletter! zei hij) in de loop der jaren geworden waren. Dat Trees hem, samen 
met haar beste vriendin, in de laatste  
weken nog uitnodigde om afscheid te 
nemen, was voor hem zeer waardevol. 
Ze hadden een fijn gesprek. Trees had 
uiteindelijk naar haar dood uitgekeken,  
dat het nu zover was, was goed.  
Oudste zoon Sipke en Jan zelf spraken 
hierna. Hun beider verdriet was groot en 
wij die daar zaten, luisterden in stilte.
Maar we leven met je mee, Jan, we hopen 
dat de herinneringen aan Trees, aan het 
goede dat jullie samen hadden, jou en je 
zoons in deze dagen tot steun en troost  
mogen zijn.

Johanna de Wilde
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In Memoriam Leo van Haren
11 september 1940 - 23 december 2017

Leo is een onvermoeibaar lid geweest, van de dinsdagochtend groep. Op het atelier 
op de derde etage, heeft hij talloze tekeningen en aquarellen gemaakt, van het 
uitzicht op de torens van kerken en op de Geldersekade.

Het open veld in gaan om te schilderen, is een levenslange inspiratiebron geweest  
voor Leo. Hij begon hiermee op jonge leeftijd, met zijn schildercompagnon en vriend, 
Henk Helmer. Hij nam deel aan de buitenschildergroep, aan het Naardermeer, die 
tijdens onze zomerstop actief is.

Hij zette het buiten schilderen voort naast zijn werk. Hij was letterlijk, het luisterend 
oor, in binnen- en buitenland, voor het bedrijf Holec. Hij ging het veld in en beluister-
de, de hoogspannings-installaties. Op zijn gehoor kon hij het functioneren daarvan 
beoordelen. Leo heeft altijd aquarellen gemaakt van zijn directe omgeving; op 
reizen en van het Noord Hollands landschap.
Hij heeft van oudsher ook met olieverf geschilderd. Inspiratiebronnen waren 
Cezanne en Vincent van Gogh. Zo maakte hij een aquarel, naar het schilderij van 
de Mont Sainte Victoire. Hij las van de laatste de brieven en zocht daarbij zelf de 
plaats op, van waaruit een landschap door hen geschilderd was.

Leo had een gemeenschappelijke interesse met zijn zwager, vriend en tevens  
mede-groepslid, Thomas Mattheij, naar ‘ de Stijl’. Wat zijn ogen zagen, kon hij  
maken. Zijn liefhebberij waren de meubels van Gerrit Rietveld. Hij heeft replica’s  
gebouwd van de zig-zag stoel, de Steltmanstoel, militaire kruk, hij bouwde een 
setje, stoel en (boeken-) tafeltje, voor alle kleinkinderen
Samen met Thomas bezocht Leo een tentoonstellin Rotterdam, van de schilder 
Wim Oepts. Het was een keerpunt voor hem van naturalistisch tekenen en  

schilderen naar abstraheren.

Leo’s eigen zoektocht, is er een  
geweest naar het kleurgebruik. 
De toon in zijn werk is licht 
en gevoelig. De genoemde 
invloeden verwerkte Leo in zijn 
werk. Uiteindelijk bleef hij trouw 
aan zichzelf.

Ida van Veen,
docent dinsdagochtend

Foto: ‘Leo zoals we hem graag 
herinneren’,  28 november 2017, 
Jacqueline Mattheij

Werken van Leo:
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     Gezien
Johan Bartold Jongkind, de schilder 
waarover Anneke Krijgsman haar laatste 
lezing gaf, en wiens werk momenteel in een 
grote tentoonstelling in het museum van 
Dordrecht te zien is, trok zondag 21 januari vele bezoekers. Regelmatig botste ik 
tegen iemand, als ik een stap naar achteren ging om iets beter te zien. Soms viel 
het licht namelijk zodanig op een werk, dat je het alleen goed vanuit een bepaalde 
hoek kon beschouwen. Het grote schilderij waarop een volle maan op het water 
scheen in de haven van Dordrecht en dat hoog boven een ander werk hing, werd 
op geen enkele afstand vrij van het spotje waarmee het verlicht werd.

Maanschilderijen
De vele schilderijen, waarop 
een volle maan te zien was, 
die een donkere haven, een 
duistere stad of  een verlaten 
strand of rotspartij verlichtte, 
vormden voor mij een ver-
rassing. Daarover was het in 
de lezing niet gegaan. Toch 
was Jongkind er in zijn tijd 
bekend en zelfs beroemd 
om. Ik heb er zeer geboeid 
naar gekeken. Het ging mij 

om de techniek: hoe doe je dat, dat licht schilderen van de maan, die de hemel 
verlicht, maar het duister het duister laat, het slechts hier en daar doorklieft?  
De maan was steeds zilverig wit, en had nergens het geel blauwige licht, dat ik  
ken van volle manen die ik op de avondrondes met mijn hond zie. Ik heb mij 
afgevraagd hoe dat komt en veronderstel dat de reden voor dat verschil is dat in 
de tijd van Jongkind er niet of nauwelijks straatverlichting was en de duisternis 
dus veel duisterder bleef. In Jongkind’s avondlijke duisternis kon je dan toch nog 
schakeringen in donkerte onderscheiden, die huizen of bomen of boten uitmaakten. 
Heel bijzonder.

Boten, eindeloos
Onvoorstelbaar veel havens met boten schilderde Jongkind. Het verveelde hem 
kennelijk nooit aan de haven te zitten van Dordrecht of Rotterdam of aan het water 
in Parijs of Honfleur en Rouen en te schilderen wat hij zag. Hij deed dat tamelijk 
gedetailleerd – de zeilen, touwen en masten- zonder dat zijn doeken te precies en 
daarmee levenloos werden. Integendeel, het waren levendige taferelen, niet in het 
minst door de luchten die hij aanbracht.
Hij schilderde vooral met olieverf, maar maakte ook werk met aquarel. Die waren 
kleiner en eenvoudiger net als zijn etsen. Daarvan hingen er een 5-tal in de laatste 

zaal. Ze waren van een simplisme die ik niet verwachtte van Jongkind. Alleen 
daarmee zou hij zich niet zo’n naam hebben opgebouwd als hij had en heeft.

Collega schilders
Van verschillende van zijn tijdgenoten en 
vrienden hingen er ook werken. O.a. van 
Daubigny, een kustgezicht, en Monet, die 
de krijtrotsen van Normandië schilderde. De 
laatste beschouwde Jongkind als degene die 
hem echt ‘had leren kijken’. Hij had een eigen 
en andere stijl van schilderen, veel losser en 
kleurrijker. Een tweetal schilderijen van Boudin 
sprongen er voor mij uit. Het waren vrij kleine 
olieverfschilderijen, van een lichtheid, die de meeste andere werken niet hadden. 
Ze waren geschilderd in de jaren ‘90 van de 19e eeuw, toen de industrie zich 
ontwikkeld had en er fabrieken gekomen waren.
Op Boudin zijn doeken was daar iets van te zien. Ze stelden beide een soort indus-
trieterrein aan het water voor, zoiets als de NDSM aan het IJ. Een en ander was 
niet heel uitgewerkt, maar werd gesuggereerd. Het daglicht, dat wonderlijk, bijna 
abrikoosachtig van kleur was, was dat van een vroege, nog stille morgen, waarin 
dan later hard gewerkt gaat worden. Een soort spanning riepen ze op, verwachting 
over wat komen zou..

Succes ten einde
Jongkind had prijzen 
gewonnen en was een 
geziene figuur op de  
Salon, de grote tentoon-
stelling die in Parijs eens 
in het jaar gehouden 
werd. Een jury oordeelde 
of men aan de Salon 
mocht meedoen en het is 
bekend, dat deze jury veel
later gerenommeerde 
kunstenaars jaren de toegang weigerde. Zo overkwam dat ook Jongkind, notabene 
nadat hij verschillende keren wel had meegedaan. Het werk dat geweigerd was, 
was het grote doek, waarop ik doelde in het begin van dit artikel, een maangezicht 
over een vrij woest landschap. Ook het werk van verschillende companen werd 
geweigerd, waarna deze schilders een alternatieve tentoonstelling organiseerden. 
Daarvoor nodigden ze ook Jongkind uit, maar deze weigerde. Vanaf die tijd (dit 
was 1870 ongeveer) stelde hij nooit meer iets ten toon. Hij vertrok uit Parijs en  
verhuisde naar het zuid-oosten van Frankrijk, waar hij verder schilderde.  
Maar van die werken is nauwelijks iets te zien in Dordrecht.

Johanna de Wilde
De tentoonstelling is nog te zien tot 24 mei.
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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.

Kunst & Kofie

Inleiding: Anneke Krijgsman

15 april: Lezing Van Gogh & Japan
De tentoonstelling Van Gogh & Japan toont de grote bewondering van Vincent 
van Gogh voor de Japanse prentkunst. Hij bestudeerde de kunst tot in detail, 
hij las erover en begon de prenten te verzamelen. Om de Japanse prentkunst 
beter te begrijpen schilderde Van Gogh de voorstellingen na. Zo creëerde hij 
zijn eigen beeld van Japan - hij heeft het land nooit bezocht. De groots opge-
zette tentoonstelling ontrafelt hoe Van Gogh de Japanse voorbeelden steeds 
naar zijn eigen hand zette en hoe dit zijn werk ingrijpend veranderde.
Te zien in het Van Gogh Museum van 23 maart t/m 24 juni 2018.

Tijd: 14:15 uur

Locatie: 3e etage, Geldersekade 101

Kosten: Leden: € 17,00

Vrije werkplaats modeltekenen

Organisatie: Ida van Veen

Wanneer: elke donderdochtend om 10:00 uur

Locatie: 1e etage, Geldersekade 101

Kosten:
• cursuspas voor 10 sessies: € 93,00 + lidmaatschap
• jaargroep januari t/m mei € 134,- voor leden (prijs naar rato)
• papier is ter plaatse te koop. Je bent van harte welkom!

Portretsessie bekende Amsterdammer (vooraf aanmelden)
Elke eerste zondag van de maand wordt er een portretsessie georganiseerd met een beken- 
de 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 ge-
had 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.
Wanneer: 4 maart, 8 april en 6 mei (iedere eerste zondag van de maand) 13:00 uur

Locatie: 3e etage, Geldersekade 101

Aanmelden:

vanaf de eerste van de voorafgaande maand aanmelden bij:
         Meta Boldingh
         email: boldingh@planet.nl
         telefoon: 06 43 00 69 24

Inloopatelier op Zondag, beeldhouwen, schilderen en grafiek
Op deze zondagen kan er vrij worden gewerkt zonder begeleiding.
Wanneer: 18 maart, 22 april en 27 mei

Tijd: 11:00 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

Aanmelden  en/of  informatie over bovenstaande activiteiten:

Secretariaat Zondagsschilders:
 telefoon 020 624 39 33 
 of per e-mail info@dezondagsschilders.nl

Het secretariaat is maandag, woensdag en vrijdag van 10.00-14.00 uur bereikbaar. 

Tekenmiddag op de Nieuwmarkt

De jaarlijkse teken- en schildermiddag op de Nieuwmarkt vindt plaats aan het slot 
van de NIeuwmarktfeesten op zondag 29 april a.s. We beginnen om 13.00 uur en 
tekenen tot ongeveer 16.00 uur. We doen dat op uitnodiging van het bestuur van de 
Aprilfeesten aldaar.

Henny Bax, coördinator tekendagen.



A G E N D A
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4 mrt 13:00 uur Portret op Zondag (pag.30)

18 mrt 11:00 uur Inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen en Grafiek (pag.30)

19 mrt 15:00 uur Bestuursvergadering

25 mrt 14:00 uur Algemene Ledenvergadering 
aansluitend huldiging jubilerende leden

2 april 2e Paasdag, geen lessen

8 apr 13:00 uur Portret op Zondag (pag.30)

15 apr 14:15 uur Kunst & Koffie: Van Gogh en Japan (pag.30)

22 apr 11:00 uur Inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen en Grafiek (pag.30)

23 apr 15:00 uur Bestuursvergadering

24 apr t/m 29 april geen lessen

24 en 25 april Inrichten expositie

26 t/m 29 april Jaarlijkse Verenigingsexpositie

29 april Tekendag Nieuwmarkt - afsluiting verenigingsexpositie

6 mei 13:00 uur Portret op Zondag (pag.30)

10 mei Hemelvaartdag, geen lessen

21 mei 2e Pinksterdag, geen lessen

27 mei 11:00 uur Inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen en Grafiek (pag.30)

28 mei 15:00 uur Bestuursvergadering

31 mei Start maand van de Amateurskunst

3 juni Start Zomerstop tot 3 september

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

De Zondagsschil
ders, 

elke dag actie
f! 


