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VAN DE REDACTIE
 

Ook het laatste nummer van 2020 is gemaakt onder de omstandigheid van 
gesloten ateliers, digitale lessen, een online-ledenraadpleging waarin tevens 
een verkiezing van een nieuw bestuur en veel online-vergaderen. 
U heeft nog nauwelijks kennis kunnen maken met de nieuwe bestuursleden 
en andersom wordt dat ook door het bestuur zo gevoeld. Daarom brengen 
wij in dit nummer een interview met hen, ook bedoeld als een welkom! In 
een kort verslag van de Algemene Ledenvergadering wordt hun verkiezing 
gerapporteerd.

Verder natuurlijk verslagen over de zomercursussen: de werkweken in 
Moergestel en de cursussen Kunst aan het IJ. U mist een artikel over de 
werkweek op de salonboot De Amsterdam die helaas moest worden afgelast 
als gevolg van de coronamaatregelen. Volgend jaar beter, hopen we. Nog 
meer in de vereniging gemaakte kunst in een artikel over een aantal digitale 
lessen van de donderdagmiddaggroep Modeltekenen. Een uitnodiging om 
het ook zelf eens te proberen. We starten een nieuwe rubriek, genaamd 
'In de vitrine', om spontaan ingestuurd werk ook een plaats te geven in 
Ateliernieuws, bij wijze van kleine exposities. Tenslotte een artikel over de 
expositie 'Schilders van licht' in het Singermuseum in Laren.

Veel lees- en kijkplezier.

De redactie
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VAN HET BESTUUR

De aanloop naar een nieuw bestuur
Helaas was de start van de vereniging in het nieuwe gebouw aan de 
Rozenstraat niet zo fortuinlijk. Door de corona-pandemie moesten 
de meeste activiteiten stoppen of uitwijken naar digitale lessen, de 
voorgenomen en al geheel geplande lustrumviering in Krasnapolsky ging 
niet door en de meeste leden van het zittende bestuur stapten op. Al met al 
geen gelukkige start voor een bestuur met een aantal nieuwe leden.

Toch heeft het nieuw gevormde bestuur er, om het zo maar te zeggen: ‘zin 
in’. De vereniging beschikt immers weer over twee prachtige werkruimten, 
wel een beetje kleiner dan op de Geldersekade, maar op de begane grond, 
niet meer op een etage. Daarbij kwam de vereniging in een geheel ander 
deel van de stad terecht, een buurt die van oudsher legendarisch is. ‘Bij 
Ons in de Jordaan’ geeft de vereniging kansen voor nieuwe leden en een 
uitgebreid pakket aan activiteiten.

Afronding van de formatie van het bestuur
Twee van de vijf bestuursleden bleven op hun post en door digitale 
verkiezingen konden zich daar op 1 september twee nieuwe bestuursleden 
bij aansluiten. Inmiddels hebben zich alweer twee aspirant-leden gemeld. 
Het ziet er dus naar uit dat er tegen het eind van dit jaar weer een voltallig 
bestuur is. Het nieuwe bestuur is echter nog lang niet ingewerkt en van 
alle ins-en-outs op de hoogte. Dat kost tijd en wordt door de pandemie 
behoorlijk afgeremd.

Het nieuwe bestuur wil zich uitgebreid door de leden laten inlichten en 
verwacht dat veel leden naast hun teken-, schilder- of beeldhouwhobby 
ook noodzakelijke taken binnen de vereniging gaan of blijven vervullen. De 
vereniging heeft immers geen betaalde beroepskrachten in dienst, dus moet 
ook het huishoudelijke en administratieve werk door ons worden gedaan. 
Onder het motto van ‘vele handen maken licht werk’ wil het bestuur de 
gemeenschapszin bevorderen en u als lid aanspreken.

Het bestuur bestaat nu uit Paul Krynen: voorzitter, Sophie Bos: secretaris, 
Johan Jonk: bestuurslid communicatie, Hauw Kwee: aankomend bestuurslid 
artistiek beleid, Rob van Bakel: penningmeester tot 1 januari 2021 en per 
01 januari 2020 de heer Gerrit Zeeman als aankomend penningmeester.

Het bestuur 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
1 September 2020

Deze keer helaas geen met leden goed gevuld atelier in de Rozenstraat. 
Nadat de A.L.V. een aantal keren was uitgesteld als gevolg van de 
maatregelen rond COVID-19, besloot het aftredende bestuur tot een 
digitale ledenraadpleging. Leden die een digitale nieuwsflits ontvangen 
(372) werden uitgenodigd om digitaal te stemmen over de voorstellen 
van het bestuur. De overige 17 leden, die geen beschikking hebben over 
een computer, kregen een papieren versie van de voorstellen per post 
toegestuurd.
Iets minder dan 40%,142, van al onze leden stemde in met deze vorm van 
ledenraadpleging en bracht online of schriftelijk zijn of haar stem uit.

Het jaarverslag over 2019 werd goedgekeurd. 
De voorgestelde nieuwe bestuursleden, Paul Krynen als voorzitter, Sophie 
Bos als secretaris en Johan Jonk als bestuurslid communicatie, werden 
respectievelijk met 88%, 94,4% en 96,5% van de stemmen verkozen. 

De leden, 84,5%, stemden alsnog in met met de al eerder voorgestelde 
verhoging van het cursusgeld met 15% per 1 januari 2020. Voor een 
nieuwe verhoging per 1 januari 2021, met eventueel daarbovenop een 
bedrag ter compensatie van de gevolgen van COVID-19, stemde 70,4% van 
de 142 leden in, 12,7% was tegen en 16,% stemde blanco.

Veel leden maakten gebruik van de raadpleging om de scheidende 
bestuursleden te loven voor hun gedane werkzaamheden en de nieuw 
verkozen bestuursleden succes te wensen. Elders in het blad zal hier nog 
aandacht aan worden besteed.

Mary Mijnlieff
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DANK AAN ONS VROEGERE BESTUUR

Namens alle Zondagsschilders wil ik even stil staan bij ons vroegere 
bestuur: Peter Janzen voorzitter, Rob van Bakel penningmeester, Peter 
van Rossum secretaris, Christa Kuilman bestuurslid cursussen, allen sinds 
2014 en Johanna de Wilde sinds 2018. Jullie hebben onze vereniging De 
Zondagsschilders door mooie en woelige jaren geleid. Naast het stimuleren 
van ons aller passie de beeldende kunst, organiseerden jullie in 2015 het 
80-jarig jubileumfeest en de jubileumtentoonstelling. Maar daarna kwamen 
de donkere wolken. 

Sinds 2016 had de Gemeente Amsterdam ons pand in de verkoop staan. 
Samen met platform FairCity werd op 19 juli 2017 een protestactie 
georganiseerd op de stoep bij onze voordeur. Op 14 maart 2018 een 
manifestatie met alle gedupeerden. We liepen in optocht met protestborden 
naar het stadhuis om onze petitie te overhandigen. Ook waren portretten 
van raadsleden gemaakt die daar overhandigd werden. Tussendoor werd 
door de voorzitter een pittig woordje gesproken tijdens raadsvergaderingen. 
De verkoop werd toch niet teruggedraaid en we moesten uitzien naar een 
nieuwe behuizing. Uiteindelijk kwam de gemeente met het aanbod van 
de Rozenstraat. Jullie regelden de verbouwing en daarna de verhuizing. 
Maar eerst was op 1 december 2019 nog de laatste expositie in ons oude 
gebouw. Toen alles inpakken en op 18 december 2019 gingen we over naar 
de Rozenstraat 206. Dat was een zware klus. Uiteindelijk waren we daar net 
gewend en kwam het Covid-19 virus roet in het eten gooien. Het bestuur 
besloot dat de lessen tijdelijk online verder gingen en ook het feest voor 
het 85-jarig bestaan in april 2020 dat in de Wintertuin van Grand Hotel 
Krasnapolsky gepland was, moest vervallen.

Dank
Al met al, jullie hebben heel veel werk voor De Zondagsschilders verzet, 
ieder met zijn eigen specialiteit. Heel veel dank hiervoor.

Bep Steur, coördinator contactpersonen
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KENNISMAKEN MET NIEUWE BESTUURSLEDEN 

Een interview in een modern jasje. Een ontmoeting in levende lijve kan niet 
in deze tijd als gevolg van de maatregelen van COVID-19. De redactie ging 
in gesprek via een zoom-meeting. Dat is een besloten beeldverbinding via 
het internet met daarin de kersverse bestuursleden Paul Krynen, Sophie 
Bos, Johan Jonk en het kandidaat bestuurslid artistiek beleid Hauw Kwee. 
Een vraaggesprek dat begint en eindigt met een uitdrukkelijk woord van 
dank door onze nieuwe voorzitter Paul aan het vorige bestuur. Hen is zeer 
veel dank verschuldigd voor alle inspanningen die zij leverden, naast al het 
andere werk om na de Geldersekade een nieuw onderkomen te vinden. “Ik 
hecht er grote waarde aan dit nog eens te zeggen.”

Nader kennismaken
Paul is gepensioneerd, werkte als beleidsambtenaar op o.a. het stadhuis. Hij 
maakte twaalf jaar geleden kennis met onze vereniging. Hij was toen een 
tijd werkzaam op het secretariaat en droeg bij aan de organisatie van de 
zomerwerkweken. Hij maakt beelden. De voorzitter wil zich vooral inzetten 
om het ledenaantal van de vereniging te laten groeien. Een belangrijk 
aspect om onze vereniging te versterken: de gemeenschapszin. “Een 
nieuwe plek geeft nieuwe kansen.” Hij wil weer goed lopende cursussen met 
mensen uit de buurt of verder weg. Taken, die nu vooral door het bestuur 
gedaan worden, beter verdelen over de leden zal, denkt hij, bijdragen aan 
het versterken van de verbinding tussen de leden onderling. 
Sophie is eveneens met pensioen. Ooit begonnen als verpleegkundige, 
werkte zij o.a als vrijwilligerscoördinator bij het Rode Kruis en daarna als 
bestuursadviseur bij de Vereniging de Zonnebloem. Zij weet uit ervaring 
hoe moeilijk het is om bestuursleden te vinden. Na een workshop bij 
Ike van Cleeff raakte Sophie enthousiast. Zij volgt bij Ike de jaargroep. 
Naast dat zij nu secretaris is voor onze vereniging, is zij ook actief voor de 
Museumplusbus, een organisatie die het voor ouderen mogelijk maakt met 
begeleiding van vrijwilligers naar het museum te gaan en als taalcoach van 
een Syrische vluchteling.
Hauw is kandidaat-bestuurslid artistiek beleid. Creativiteit staat voor 
hem centraal. Hij is niet alleen nog volop aan het werk in de creatieve 
sector, maar ook actief in de Westerdok-ateliers en als bestuurslid van 
het ‘Diepwatercollectief’, een groep kunstenaars met een psychiatrische 
achtergrond of verleden, op de Rozengracht gevestigd. Hauw volgt daar 
ook modeltekenlessen. Zijn hart ligt bij de fotografie. Hij had een eigen 
foto- en reclamestudio en was projectleider van een creatief mediateam in 
de zorg. Hij is nu o.a. coach van kunstenaars en begeleidt hen in het leren 
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beter te onderhandelen en zich online beter te profileren. Hij hoopt in de 
toekomst als zelfstandig beeldend kunstenaar aan de gang te gaan. Hybride 
kunstvormen als multi-media hebben zijn belangstelling, met daarbij een 
synthese van digitaal en traditioneel werk: het samenbrengen van tekenen 
en schilderen, vormgeving, film en animatie, muziek- en dansvideo’s. 
Hauw raakte bekend met de vereniging toen hij een keer binnenliep op de 
Geldersekade. Toen hij recent de vacature voor bestuurslid artistiek beleid 
zag, meldde hij zich aan. Hauw zal t.z.t. via de ALV nog officieel verkozen 
worden. Tot die tijd gaat hij oriënterende werkzaamheden doen. 
Johan Jonk werkt bij PostNL en is sinds vijf jaar lid van De 
Zondagsschilders.  Hij volgt op dit moment beeldhouwlessen bij 
Willem Harbers op de zaterdagochtend. Johan was voorzitter van 
de communicatiecommissie en is nu bestuurslid communicatie. De 
communicatiecommissie, zoals die voordat het nieuwe bestuur aantrad 
bestond, bestaat in die hoedanigheid niet meer nu Johan in het bestuur zit.

Invulling van de plannen
Op dit moment werkt het bestuur aan het programma voor 2021. 
Oude en nieuwe cursussen die net even anders zijn dan nu, en vooral 
dat waar behoefte aan is. Niet gemakkelijk, omdat de gevolgen van 
COVID-19 beperkingen oplegt. Daarnaast is Hauw voor een intensievere 
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samenwerking met de docenten. Hiervoor legt hij op dit moment contact 
met hen om hun ideeën te inventariseren. Verder zou Hauw graag zien dat 
er op projectmatige basis andersoortige cursussen aangeboden worden. Om 
een idee te krijgen hoe het nu gaat wil hij tijdens de cursus kijken of en hoe 
het loopt.

Wat vinden de leden?
Volgend jaar wil het bestuur een ledenraadpleging doen. Daarbij zullen 
ook de contactpersonen van de verschillende groepen betrokken worden. 
De afstand tussen de contactpersonen en het bestuur is nu soms groot. 
Paul dicht een belangrijke rol toe aan hen. De onderlinge communicatie 
verbeteren en wat Paul betreft: “de deur staat altijd open”. 

De website, de digitale nieuwsflits en Ateliernieuws
Johan zegt: “Over de website is al veel gezegd en geschreven. De website 
zal in de toekomst vernieuwd en zo meer aansprekend worden. Nu verloopt 
het updaten van de website nog traag. Er wordt aan gewerkt. De digitale 
nieuwsflits zal tweewekelijks blijven verschijnen. Deze wordt goed gelezen 
en is daarmee een belangrijke communicatiemiddel naar de leden. De 
verbeteringen die anderhalf jaar geleden zijn aangebracht zullen worden 
gehandhaafd. Op dit moment zijn er geen zwaarwegende redenen om de 
opmaak te veranderen.” “Keert de rubriek ‘Van het bestuur’ in Ateliernieuws 
nog terug?” Paul denkt dat die rubriek zal blijven in de vorm van een notitie 
van het bestuur, steeds met een ander thema.

Lesgeven in tijden van corona
Net als op de website zijn in Ateliernieuws succesverhalen te lezen van 
docenten die digitale lessen verzorgen. Niet in alle gevallen lukt de 
docenten dat. Het heeft de aandacht van het bestuur, maar het is geen 
gemakkelijke zaak door het karakter van de vereniging en mate van 
verbinding tussen de docenten onderling en het feit dat veel docenten al 
lang op hun eigen manier lesgeven. Er zal een balans moeten zijn tussen 
egards voor wat geweest is en formele afspraken met het bestuur.

Dank aan het bestuur voor hun medewerking aan deze online ontmoeting, 
die het zo mogelijk maakt om hen beter te leren kennen.

Mary Mijnlieff
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MOERGESTEL 

Dit ging gelukkig toch nog door dit jaar! De groep van twintig werd gesplitst 
in tweemaal tien, ieder vijf dagen. Nora Hooijer, docent, en Nel Huurman 
als coördinator, zorgden dat iedereen een aparte slaapplaats kreeg in De 
Bottelroos. Ook deed onze kok Aart Knottnerus kunstzinnig mee door iedere 
dag kleurrijke sokken te dragen en kleurrijk en heerlijk te koken.

Het thema voor de vijf dagen was ‘communicatie’. En als eerste opdracht 
maakten wij een collage van bloemen. Het was knippen, plakken, snijden 
en weer schilderen. We maakten vervolgens op andere dagen drukwerk 
van bladeren, grassen en soms een linosnede. Ook werd er gewerkt aan 
leporello’s.

Als inspiratiebron hadden we de mooie omgeving met beekjes, vennetjes en 
de heide, nog net niet in bloei, waar we al fietsend op af gingen. Een kudde 
paarden wist ook ons te vinden en een snelle schets is zo gemaakt.
Museum de Pont in Tilburg werd met een bezoek vereerd, met o.a. werk 
van Marc Mulders, Marlėne Dumas en Anish Kapoor.

Iedere ochtend toonde Nora een exemplaar uit haar mondmaskervoorraad, 
zoals b.v. “The Original Bas Kosters Penis Print Facemask”.

De laatste avond draaide om muzikale verzoeknummers met een 
persoonlijk verhaal en dat waren pareltjes!

Kortom, het was een fijne vakantiewerkweek en even geen pandemie in 
gedachten....

Ria Hartsink
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collages

Emmy Mathies
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Nel Huurman, Landschap

Ria Hartsink
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KUNST AAN HET IJ, JULI 
27, 28, 30 en 31 juli 2020

Alle weersomstandigheden zijn tijdens deze schilderweek de revue 
gepasseerd. Van late lente, via vroege herfst naar zomerhitte. Onze die 
hard schilderessen en één schilder deerde dat echter niet. IJzerenheinig 
trotseerden zij dit allemaal, zelfs de stortbuien op maandag die een 
pentekening van één van ons al meteen van foute stipjes voorzag. Gelukkig 
bood de grote NDSM-hal een droge plek vol inspiratie. 
De tweede dag werden we geplaagd door een harde koude wind, maar 
ook die leverde mooi werk op. In de middag werd het werk voorzien van 
deskundige en opbouwende kritiek door onze Joost van der Krogt. 
De laatste twee dagen verbleven we aan de stadskant van het IJ, helemaal 
aan het eind van de Silodam. Twee grote trappen met daartussen een 
beschaduwd platform, leidden naar een terras met een fantastisch uitzicht. 
Helaas zorgde, vooral op de laatste dag, de koperen ploert ervoor, dat je 
daar als een vers gekookte kreeft vandaan zou gaan komen, waardoor 
het er toch leeg is gebleven. Maar op en rond de Silodam was er genoeg 
uitdaging en schaduw voor alle schilders. 
Joost deed deze schilderweek voor het eerst. Ze liet ons lekker vrij, liep 
iedereen langs voor het nodige advies en besprak aan het eind van de 
schilderdag met veel aandacht ieders werk.

Dankjewel Joost! Volgend jaar weer?

Fieteke Leenes
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Mieke Bak

Fieteke Leenes
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Joke Stoel

Laura Lap
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Marjolijn Horn

Hans Bouman



KUNST AAN HET IJ, AUGUSTUS
17, 18, 20 en 21 augustus 2020

Deze dagen hebben we heerlijk op het NDSM-terrein geschilderd onder 
leiding van Joost van der Krogt. Het weer was onstuimig: zon, regen en 
wind. De opdrachten inspirerend, zoals: een object wat je aandacht treft, 
maak een ’postzegel’ van een stukje NDSM-terrein dat voor jou inspirerend 
is, het contrast dat je tegenkomt en probeer de beweging hier te vangen.
Ik genoot ook van het dagelijks heen en weer fietsen vanuit Noord over de 
mooie fietspaden die er tegenwoordig zijn. In deze coronatijd was het extra 
fijn om weer met de zondagsschilders contact te hebben en samen lekker 
bezig te zijn en elkaars werk te zien.

Bedankt Joost voor deze bijzonder fijne dagen.

Bep Steur
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DIGITALE LESSEN VAN RUYS
donderdagmiddaggroep modeltekenen

Dit stukje gaat over drie digitale model-tekenlessen in de coronaperiode.
In de Rozenstraat werken we altijd met naaktmodellen met een prachtige 
uitstraling. We hebben geen naaktmodel thuis en we zijn allemaal geen 
Rembrandt, maar we kunnen heel goed onderdelen van het menselijk 
lichaam oefenen. De opgedane kennis kan optimaal gebruikt worden als 
de lessen in het atelier weer beginnen. Ik hanteer hierbij de visie van mijn 
illustere voorganger Ies Jacobs, dat het plezier in modeltekenen centraal 
staat.
Ik krijg regelmatig vragen als ‘hoe teken ik nu een oor, neus, mond?’ 
Vakgenoot Nora Hooijer stuurde mij een filmpje van de Wackers Academie 
met een goede en persoonlijke uitleg van Tatyana Yassievich (te vinden op 
You Tube) hoe zij een oog, neus of mond tekent. Als je dit een beetje door 
hebt kun je ook je eigen manier vinden.
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De neus
Les 1 draait dus om de neus, met de uitnodiging: probeer eerst Tatyana’s 
manier van schetsen uit op een schetsvel met heerlijke houtskool, een 
kneedgum en je vingers. Pak dan een spiegel en probeer je eigen neus te 
tekenen of een andere neus die bij je rondloopt.
Tip van de maand: probeer voor een habbekrats bij een tweedehands-
boekwinkel een boekje met de anatomie van het menselijk lichaam te 
pakken te krijgen. Hierin kun je heel duidelijk zien hoe de botten en de 
spieren zijn opgebouwd. Dat biedt een goede basis voor het tekenen.
Veel succes en discipline om een middag vrij te maken om weer heerlijk te 
schetsen!
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Ogen en mond, tweede les
De ogen zijn bol, dus de huid er overheen loopt niet recht maar met de 
bolling mee. Tatyana legt goed het verschil tussen boven- en onderooglid 
uit. Eigenlijk zijn er geen rechte lijnen met modeltekenen, alle lijnen 
bewegen. Denk er alsjeblieft aan, dat als je ogen in een gezicht tekent, de 
ogen met de ronding van de schedel meelopen en dus niet op een rechte 
lijn staan maar ietsje schuin. Zelden zie je ogen in opperste verbazing, 
zoals bij de beroemde ets van Rembrandt, maar het is wel heel leuk om dit 
te oefenen.

Dan de mond: Natuurlijk hebben we allemaal niet van die mooie volle 
lippen, maar je kunt het heel makkelijk corrigeren met je vinger als je met 
houtskool tekent, of met een (kneed)gum als je werkt met potlood of krijt. 
Oppassen met de kleur wit voor tanden, want er is altijd een lichte zweem 
van schaduw van de lippen op het bovenste of onderste gedeelte van de 
tanden.
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Marjan Broodbakker, het oog



Ook een reden om het oog en de mond te oefenen is, dat het erg leuk is om 
hiervan een één-lijn-tekening te maken. Probeer het maar, verbind ze maar 
eens van boven naar beneden of van links naar rechts. Lekker spelen met 
de lijnen. Een neus ertussen kan, maar hoeft niet. En zie: een Picasso voor 
boven de bank! Dus met veel plezier aan de slag!
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Wies Bos, het oog

Wies Bos, de mond



De voet 
Voeten tekenen is moeilijk voor iedereen. Je kunt het leren door te oefenen 
met voeten in diverse standen: van boven, de zijkant, de onderkant, de 
achterkant. Dit is leuk om te doen. Het beste is om te beginnen op een 
A4, met houtskool, want daarin kun je lekker vegen met je handen om 
correcties te maken. Hups, sok uit en tekenen!

Misschien kun je elke dag een gaatje vinden om een voet of voeten te 
tekenen van jezelf of het model, dan heb je voldoende voeten om de rest 
van het tekenjaar de voeten vloeiend neer te zetten!

Alle succes hiermee. 

Ruys
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SCHILDERS VAN LICHT
Singer Laren tot en met 10 januari 2021

Het begin
Bij binnenkomst staat boven het schilderij van Monet een uitspraak van 
Theo van Gogh uit 1889: “Monet heeft in elk geval de gave om in deze 
pessimistische tijd een lichtstraal te werpen die velen helderheid en 
bemoediging zal geven.” Het lijkt wel alsof deze uitspraak betrekking heeft 
op de periode van heden met alle beperkingen. Nu ik dit schrijf is het zelfs 
niet zeker of de tentoonstelling weer voor publiek open zal gaan. Maar zelfs 
gereproduceerd zijn veel werken een lust voor het oog. In het schilderij 
van Monet zien we impressionistische elementen die vaak terugkomen: 
lichte toetsen voor die partijen die zonlicht vangen, reflecties in het water 
van wolkenpartijen. Deze zien we o.a. terug bij de schilderijen van Jacob 
Maris, die in deze zaal hangen. De werken die voor deze tentoonstelling 
zijn samengebracht zijn bijna allemaal in het bezit van Singer. Dat heeft de 
keuze enerzijds beperkt, anderzijds zijn er schilderijen te zien die minder 
bekend zijn.

Die helderheid en de lichtstralen waarover Theo van Gogh schrijft, kregen in 
Nederland pas vorm na de voltooiing van Dimanche d’été à la Grande Jatte 
uit 1886 door Seurat. Daarin werd kleur voor het eerst ontleed in stippen 
van verschillende kleuren, die pas op een afstand op het oog mengden: het 
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Claude Monet, De Dam en de sluizen aan de Achterzaan,1871. Olieverf op 
doek, 44 x 72,5 cm, Singer Laren, bruikleen Van Vlissingen Art Foundation



pointillisme. Nederlandse navolgers pasten deze techniek soms nauwgezet 
toe, zoals Hart Nibbrig, en Jan Toorop, soms op een hele vrije manier zoals 
jan Sluyters, die met grotere kwaststreken en vlakken werkte.

Nederlandse schilders van het licht
Zeker vanaf het begin van de 20ste eeuw streken schilders neer in 
landelijke dorpen, zoals Laren en dorpen op Walcheren, om daar naar de 
natuur te schilderen. Zij kozen voor momentopnamen met een heldere 
lichtval. Ook werden interieurs afgebeeld, waarin figuren deels belicht 
worden door tegenlicht, dat door een raam naar binnen valt. In het 
algemeen zijn de formaten niet te groot, geschikt om in een interieur op te 
hangen. De dorpsgezichten en de omgeving van de dorpen zijn vaak nog 
steeds herkenbaar.
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Jo Koster, Meisje met zonnehoed, 1911. Olieverf op doek, 40 x 40 cm, Singer Laren



In de zaal met portretten ligt de nadruk op het innerlijk en/of de 
gemoedstoestand van de geportretteerden. Dat gebeurt door felle kleuren, 
rood en oranje, of rood en groen tegen elkaar, dieppaarse schaduwen 
en vaak bijzondere composities waarbij het model ‘nog maar net in de 
lijst past’. ‘Het meisje met de zonnehoed’ van Jo Koster is een voorbeeld 
waarbij verschillende technieken zijn toegepast voor de diverse onderdelen. 
Opvallend is dat het licht niet zozeer het gezicht belicht maar schuin haar 
schouder en borst. Het meisje lijkt ons geconcentreerd en ernstig aan te 
kijken.
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Jan Sluyters, Café de Nuit-Café Olympia, Parijs 1906. Olieverf op doek,92 x 62,5 cm, 
Singer Laren, schenking Collectie Nardinc



Kunstlicht weergegeven in schilderijen
Eén zaal is gewijd aan kunstlicht. In Parijs was al gauw na 1900 het 
kunstlicht in uitgaansgelegenheden een geliefd onderwerp. Dit werd gevolgd 
door de Nederlandse schilders zoals Jan Sluyters. De schilder Kees Maks 
beeldde taferelen van de kermis en dansende paren uit, waarbij deze door 
het kunstlicht een bepaalde dynamiek krijgen.

Zuidelijk licht
Dat de licht-kunstenaars op reis gingen naar zuidelijke landen waar het 
zonlicht zoveel feller is dan hier mag geen verwondering wekken. Voor 
mij sprong het schilderij ’Gezicht op Capri’ van Co Breman eruit. Vanaf de 
voorgrond gaat een diepblauw/paarse zee naar de horizon, die ongemerkt 
overgaat in een lichblauwe/ rozige hemel. Rechts zijn gelige rotspartijen, die 
zich weerspiegelen in het water. In plaats van stippels heeft de kunstenaar 
losse streepjes geschilderd: paars, rood en groen naast elkaar voor de diepe 
zee, naar de horizon toe en overgang naar de hemel lichtgroen en roze, 
terwijl de weerspiegeling van de rotsen ook gele streepjes laat zien. Zeker 
als je er een eindje vandaan staat is er een enorm ruimtelijk en zonnig 
effect. De afwezigheid van menselijke activiteit geeft rust en oneindigheid. 
Voor mij vormde dit een mooi slotakkoord van de tentoonstelling.

Matty Veldkamp
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Co Breman, Gezicht op Capri, 1917. 
Olieverf op doek, 100 x 100 cm, Particuliere collectie
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Irma Onrust, Regen in Japan, collage
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IN DE VITRINE

Voor het coronanummer en nadien heeft een aantal leden ons spontaan en 
los van de artikelen over de lessen in de jaargroepen, foto’s toegestuurd 
van gemaakt werk. De redactie stelt dat op prijs en wil deze communicatie 
graag gaande houden. We starten daarvoor de rubriek In de vitrine. 
Op de Geldersekade hadden we een vitrine waarin in wisselende mini-
exposities werk werd getoond van een lid of van een jaargroep. Op de site 
van De Zondagsschilders is inmiddels ook veel werk te zien van de leden, 
soms als presentatie van een jaargroep-les en voor een groot gedeelte als 
presentatie van werk dat is geselecteerd voor de jaarlijkse grote expositie. 
In de ateliers is steeds voor korte tijd ook werk van de groepslessen te zien 
op de prikborden. Het is leuk en inspirerend om zo te volgen met hoeveel 
plezier we aan het werk zijn in de vereniging. 
Aanvullend op dit alles zouden wij in In de vitrine werk willen tonen, 
dwars door de groepen heen en ook van leden die op dit moment niet 
deelnemen aan een jaargroep, en dat op een of andere manier samenhang 
vertoont. In dit nummer de aftrap met een collage van Irma Onrust, 
getiteld ‘Regen in Japan’. Haar zoon woont in Japan en vertelde haar over 
de enorme stortregens daar. Het onderwerp was ‘regen/kaplaarzen’, de 
parapluutjes representeren ook nog wel Japan, maar een leuk thema 
voor een samenhang met ander werk is de verbeelding van de regen en 
regenplassen.

Thema voor volgend nummer
In een volgend nummer van Ateliernieuws zouden wij samen met dit werk 
van Irma nog meer werk willen laten zien dat erin is geslaagd het natte 
van water te verbeelden. Water niet als context voor de vis of zwemmer, 
etc. maar zo concurrerend dat het zelf onderwerp dreigt te worden of zelfs 
is geworden. (Denk bijv. aan A Bigger Splash van Hockney, maar zo hoog 
leggen we de lat niet.)
Dus, stuur in, misschien heb je iets liggen of wil je komende maanden 
iets maken voor het thema nat-heid. Uit het binnengekomen werk zullen 
we weer een thema destilleren voor een volgende mini-expositie in In de 
vitrine.

De redactie
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Onder professionals en amateurs is Van der Linde’s assortiment 
en kleurenrijkdom een begrip. In de winkel aan de Rozengracht 
en de showroom in Weesp vind je vrijwel alle materialen voor 
de beeldende kunst. Bovendien heeft Van der Linde dankzij een 
scherp inkoopbeleid regelmatig interessante aanbiedingen. En 
vanaf z100,– wordt je aankoop gratis verzonden. 
Van der Linde heeft door de jaren heen een vaste klantenkring 
opgebouwd. Gekwalificeerde mede werkers staan zes dagen per 
week klaar met advies en ondersteuning. 
Zondagsschilders ontvangen op vertoon van hun pas 
20% korting op alle materialen. (aanbiedingen uitgezonderd). 

Van der Linde:Van der Linde:
voor kunstenaars voor kunstenaars 
van elk formaat.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

Veel kunstschilders genieten dagelijks bij  
Van der Linde. Zij vinden daar wat ze zoeken of  
worden verrast door wat zij nog niet zochten. 

Bezoek ook de  

webshop met  

interessante acties: 

www.vanderlinde 

webshop.com



PODCASTS: LEG JE OOR TE LUISTEREN!

Inmiddels onder jong en oud een ware rage. Luisteren naar podcasts. Voor 
wie het fenomeen nog onbekend is: het is echt de moeite waard om te 
ontdekken. 
Een podcast kan een terug te luisteren opname zijn van een inmiddels 
uitgezonden radioprogramma, zoals bijv. Kunststof, waarin mensen uit 
de culturele sector worden geïnterviewd. Een podcast kan ook over één 
onderwerp gaan en met grote zorg en oog voor inhoudelijke kwaliteit zijn 
gemaakt.
Om een podcast te beluisteren, op je eigen tijd, is het zeker niet altijd nodig 
om een app te installeren. Ga bijvoorbeeld eens naar soundcloud.com/
rkdnl. Daar presenteert het Nederlands Instituut van Kunstgeschiedenis 
een serie over kunstgeschiedenis. 
Op www.radio-nederland.nl/podcasts is de serie ‘Naakt op een kleedje’ 
te beluisteren, gemaakt door de twee jonge vrouwen Yuki Kho en Heske 
ten Cate. Zij interviewen bijzondere vrouwen over werk van vrouwelijke 
kunstenaars. 

Onderaan die site staan nog andere suggesties.

Mary Mijnlieff
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Den Oever
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KORTE CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN
najaar/nieuwjaar (2020/2021)

Winterstop
De winterstop is van zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari. Op 
maandag 4 januari beginnen de lessen weer. Dit onder voorbehoud van de 
dan geldende overheidsmaatregelen.

Inloopatelier
Het inloopatelier, zonder begeleiding, is open op alle zondagen van 11.00 - 
15.00 uur. U moet u van te voren aanmelden. Vol=vol. 

Kosten   grafiek €8,50; schilderen/beeldhouwen €7,50
Contactpersonen Debby Marchena  06 14864348
   Femmy Elzinga   020 6838853
   Anne Hiep  020 6838853
   Willem Zillig  020 6246614

Salonboot De Amsterdam
maandag 7 juni t/m zondag 13 juni 2021
Jaarlijks organiseren wij met groot succes een heerlijke vaar- en 
schilderweek met de salonboot De Amsterdam. De verzorging aan boord 
is op basis van volpension. Lakens, sloop en handdoeken zijn aanwezig. 
We beperken ons in 2021 tot één-persoons hutten, om rekening te kunnen 
houden met corona. We hopen vurig dat de bootreis in 2021 door kan gaan. 
Opnieuw is Marjan van Berkel onze docent.

Aanmelden kan vanaf heden! Als je je al aanmeldde voor 2020 en reeds 
aanbetaalde, bel of mail even met het secretariaat en laat weten of je graag 
meegaat. Maximumaantal deelnemers is 17 personen. 

Kosten (volpension en één-persoonshut):   € 680,- p.p. 

Aanmelding: 
Secretariaat   0206243933 info@dezondagsschilders.nl

Hutindeling en contactpersoon: 
Nel Huurman    0620561509   nelhuurman@planet.nl
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AGENDA
december
zo. 7 en 14
za. 19

januari
ma. 4    
zo.10,17, 24 en 31 

februari
zo. 7, 14, 21 en 28    

maart
zo. 7, 14, 21, en 28

april
ma. 5
zo. 11, 18 en 25
di. 27

mei
zo. 2, 9, 16, 23 en 30

juni
ma. 7 t/m zo 13

inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen, Grafiek
begin winterstop

einde winterstop, start van de lessen
inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen, Grafiek

inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen, Grafiek

inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen, Grafiek

2e Paasdag, geen les
inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen, Grafiek
Koningsdag, geen les

inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen, Grafiek

werkweek op de salonboot De Amsterdam

De Zondagsschilders
www.dezondagsschilders.nl 
Instagram: @zondagsschilders_amsterdam 
Facebook: /schildercursussen


