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REdAcTIE
vAN dE 

Wat een getob is het soms om het nummer goed te plannen. Lay-out vrouw Liesbet
van der Zel moet mij meestal tot de orde roepen: je hebt weer veel te veel kopij 
gestuurd. Je moet inkorten of weglaten.
Inkorten is vaak ingewikkeld: de kunst is het essentiële erin te houden en ook het 
taaleigene van een scribent. Als het taaleigene echter bestaat uit niet te begrijpen 
Nederlands is of gewoon fout, dan verander ik dat zonder meer.
Weglaten gebeurt tamelijk regelmatig. Meestal worden dat de dingen die ik zelf ge-
schreven heb en die bij nader inzien niet echt belangrijk, maar soms wel leuk zijn.
Deze keer wil ik eigenlijk niets weglaten en zeker niet mijn artikelen. Want die 
gaan over de workshops die ik gevolgd heb en die buitengewoon geslaagd waren. 
Door ze te beschrijven hoop ik andere mensen, niet-deelnemers, zo enthousiast te 
maken, dat ze bij een volgende mogelijkheid ook  deel willen nemen. Ik dacht het 
verslag van de bootweek maar een keer over te slaan: we hebben dit al ‘zo vaak’ 
gelezen, we weten nu wel ‘hoe leuk’ die week is… Maar ja, ik had buiten de schrijf-
ster gerekend, die er echt werk van heeft gemaakt en iets van waarde presenteert.
Dus toch iets eigens weggelaten: het verslag van mijn bezoek aan de tentoon-
stelling van ‘Amateurspalet’ in Rijswijk, onze zustervereniging die haar 65-jarig 
jubileum vierde.
Die tentoonstelling is al lang weer afgelopen, niemand kan er meer heen. Hij was 
leuk, maar wat mij echt interesseerde was hoe die vereniging vaart en hoe het ze 
vergaat in verband met subsidie, huisvesting, ledental etc. Ik kreeg daarvan een 
indruk uit het jubileumboek, waarin de geschiedenis van de vereniging uit de doek-
en gedaan werd. Ik kocht en las het boek en heb mij voorgenomen in een later 
nummer erop terug te komen.
In dit nummer ontbreekt dus de rubriek ‘Gezien’. Maar: het biedt zelf werk dat 
‘gezien’ mag worden!

Johanna de Wilde

Het bestuur houdt het hoofd koel, ondanks de najaarsstormen die het voorjaar en 
de zomer teisteren. Dat is wel nodig, want er is weinig reden om met het hoofd 
in de wolken te lopen. De vraagstukken waarvoor het bestuur zich geplaatst ziet 
zijn immers niet gering. Allereerst is er de noodzaak nieuwe contracten met de 
docenten op schrift te stellen in plaats van de bestaande Verklaring Arbeidsrelatie 
(VAR). Sinds 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft. Voor het einde van dit kalenderjaar 
moeten er nieuwe overeenkomsten gesloten worden. In plaats van de VAR kunnen 
opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten van de belastingdienst 

BESTUUR Geklapt

UIT hET 
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gebruiken. Dan hoeft de vereniging dat niet bij de belasting te melden. Wanneer 
men zelf een overeenkomst formuleert of afwijkt van een voorbeeldovereenkomst, 
moet dat wel. Het bestuur bekijkt momenteel de verschillende modelovereenkom-
sten en tendeert naar de Voorbeeldovereenkomst kunst en cultuureducatie. De 
nieuwe overeenkomst geldt dan per 1 januari 2017. Uiteraard zal een en ander 
nauwkeurig met alle betrokkenen worden afgehandeld.
Hiernaast moet het bestuur besluiten nemen over de vrijwilligersvergoedingen in 
het licht van de financiële positie van de vereniging, maar ook gelet de vigerende 
belastingwetgeving. Jos Bocxe, lid van onze vereniging en als accountant gespe-
cialiseerd in belastingkwesties, staat het bestuur in deze kwesties ter zijde.

Een volgend heikel punt is het PR-beleid. Jadranka heeft het bestuur immers 
verlaten en een opvolger is nog niet aan onze tafel aangeschoven. Het bestuur 
formuleert ondertussen een nieuw communicatieplan. Thea de Haan, dè deskundi-
ge op dit gebied, is om raad gevraagd. Zij is overigens van plan een tandje lager te 
schakelen, maar de Open Dag van zondag 2 oktober 2016 organiseert zij nog wel.
Behalve tijdens de Open Dag toont de vereniging zich bij nog een gelegenheid 
aan de buitenwereld, want wij doen, net als in 2015, een maand na de Open Dag, 
mee aan de Kunstweek. De Kunstweek vindt ieder jaar plaats in de eerste volle 
week van november, inclusief de weekenden voor en na de werkdagen. Dit jaar 
is dat van 5 t/m 13 november. Tijdens deze week stelt De Zondagsschilders haar 
ateliers, waarin dan enthousiast aan kunst wordt gewerkt, open voor publiek – zo 
is het voornemen.
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website, en dat terwijl de oude 
er nu al geruime tijd uit ligt. Job Eisses en Frans Hondeman doen er alles aan het 
probleem te verhelpen. Maar het is niet makkelijk.

Absoluut ongemakkelijk is dat wij mogelijk op termijn moeten omzien naar een 
nieuwe locatie. De gemeente (onze huurbaas) verkoopt namelijk haar vastgoed. 
Dat gebeurt in fases. De derde fase is deze maand van start gegaan. Daar staat 
de Geldersekade 101 nog niet bij – maar je kan erop wachten totdat dit wel het 
geval zal zijn. Dit werd bevestigd door Roeland Rengelink van Stadsdeel Centrum 
in het gesprek dat het bestuur, samen met Mariba Gomez, directeur van de Vrijwil-
ligers Centrale Amsterdam (VCA), op 12 juli met hem voerde. Voordat wij op de lijst 
komen te staan zal de centrale stad het stadsdeel informeren en van Rengelink 
horen wij dan hoe de vlag erbij hangt en kunnen wij met de gemeente in overleg 
treden. Met onzeker resultaat. Zeker is wel dat onze huurovereenkomst geldig is tot 
2019 en daar kan ook een eventuele nieuwe eigenaar van het pand niet omheen.

Peter Janzen
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Op een bewolkte dag in juni loop ik door Oud-Monnick-
endam, richting de haven.
Suze Kooyman, die in deze buurt is opgegroeid, heeft 
daar een huisje aan het water. Ze woont er nu een jaar 
of 7. Ik zoek haar nummer op, maar nog voor ik aan-
bel is de deur al open. We kennen elkaar al van een 
schilderweek in Lemele. Via een halletje komen we in 
de woonkamer, daarachter is de eetkamer en keuken, 
en een buitenplaatsje. En overal is werk te zien dat zij gemaakt heeft. Later gaan 
we de trap op richting slaapkamers, waar veel van haar werk staat opgeslagen. 
En nog hoger ligt haar atelier, met ezel en schildersmaterialen. En natuurlijk is het 
daar vol met werk dat al af is of nog in de maak.
Maar in de woonkamer is de sfeer heel rustig....

Prachtige kleuren mengen.
Suze schildert vanaf haar 23e. Met kleine kinderen en werk kwam ze er niet eerder 
aan toe, al wilde ze wel. In Monnickendam werd een schilderclubje opgericht, waar 
ze aan mee ging doen. Ze kreeg les van meneer Schreijer, een Amsterdamse 
fijnschilder, die stadsgezichten schilderde met mooie joffers, in prachtige kleuren. 
“Ik leerde er goed kleuren mengen. Je mocht nooit meer dan drie kleuren gebruik-
en. En ik leerde er goed kijken. Het gaf mij veel inspiratie”. Suze was leergierig, ze 
kwam ook wel bij hem op zolder om op zijn atelier te schilderen. 
Van huis uit had ze deze interesse niet meegekregen, zegt ze. “Maar op de lagere 
school hingen van die mooie platen, waar ik vaak naar keek. En bij de bakker hing 
een prent van Anton Pieck en als ik die zag, dacht ik: als ik toch zo kon schilder-
en..” De godsdienstleraar uit Marken liet haar vaak op het bord tekenen. En op 
de huishoudschool werd wel tegen haar gezegd: je moet de kunstacademie gaan 

doen. Maar dat was niet 
haar wereld.
Later had vooral haar 
vader waardering voor 
wat zij maakte. En een 
van haar kleindochters 
is heel creatief, die doet 
fotografie op de Kunst- 
academie in Den Haag.

heimwee naar de sfeer 
van vroeger.
Haar eerste kennisma- 
king met De Zondags- 
schilders is nu al weer 26 
jaar geleden. Jan Veth, 



8

die ook uit Monnickendam kwam, nam haar 
mee naar Jan Frenken. Die had een grote, 
drukke groep, met wel 28 mensen soms, 
maar het was ook heel gezellig. Hier leerde 
ze om vlotter en losser te schilderen.
Bij Toon de Haas leerde ze portretteke-
nen. Bij hem kon je verder alles doen, ze 
maakte er o.a. mooie olieverfschilderijen 
op papier. Ook van Ies Jacobs kreeg ze 
nog een jaar les. Daar ging het om meer 
‘gedurfd aquarelleren’. Maar de lessen 
hadden ook iets lastigs, want hij was klein 
en zij groot. Dus als hij iets veranderde 
in het werk, gebeurde dit altijd vanuit een 
ander standpunt en dan klopte het voor 
haar niet meer. Ook bij Ies kwam ze wel 
eens op zijn eigen atelier. Eén keer had hij 
een model dat joodse liederen zong, heel 
bijzonder was dat.

Suze ging verschillende keren met schilderreizen mee, naar bijvoorbeeld Frankrijk 
en Praag, en ook met de boot voer ze mee. Dan werd er snel gewerkt. Zelf organi-
seerde ze de ‘Jan Veth-schilderdag’ in Monnickendam.
Vroeger, vertelt ze, was de sfeer anders. Ze gingen vaak met een groepje naar 
de kroeg, of ze spraken met een paar mensen af om ergens buiten te schilderen. 
Maar veel mensen uit die beginperiode leven niet meer, besluit ze. “Maar ik ben blij 
dat ik hen gekend heb”.

Soms móet ik schilderen...
Alles bij elkaar schildert Suze 
al zo’n 45 jaar. Ze volgt geen 
schildercursus meer, maar 
geeft zelf les, al meer dan 20 
jaar, in Monnickendam, aan 
een klein groepje van 8 à 10 
mensen.
“Jonge mensen blijven nooit 
lang,” zegt ze, “zij vinden het 
vaak te lang duren voor ze 
vooruitgang zien, ze zijn ge-
makkelijk”. Tijdens het lesgeven 
maakt ze wel eens een aquarel om mensen te laten zien hoe het kan. “Ik wil ze 
een plezierige avond bezorgen, ze iets meegeven. Ik merk dat dat lukt. Toen mijn 
moeder ziek was heb ik haar ook les gegeven, dat vond ze heel fijn”.
“Schilderen is lekker, het maakt mijn hoofd leeg. Ik ben heel vaak met kunst bezig, 
ook in mijn hoofd. Als ik verdrietig ben, dan sluit ik me af en ga ik schilderen. Ik 
weet niet waarom, maar soms móet het gewoon. Na de dood van mijn man, nu 21 
jaar geleden, had ik een flinke depressie, ik was helemaal uitgeschakeld, was voor 
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mijn gevoel alles kwijt. Voor 
rouwtherapie ben ik een paar 
maanden opgenomen geweest. 
Daar kreeg ik ook creatieve 
therapie en heb ik portretten 
gemaakt van twee verpleegkun-
digen. Toen merkte ik dat het 
hielp om ergens mee bezig te 
zijn, ik dacht nergens meer aan. 
Schilderen verdrijft sombere 
gedachten. En op een gegeven 
moment wist ik: mijn taak is nog 
niet klaar hier, ik moet er ge-
woon zijn voor de mensen”. In 

die moeilijke periode is ze ook door de Zondagsschilders heel goed opgevangen. 
Bijna elke dag gaat Suze wel even naar boven om te schilderen. En een enkele 
keer gebeurt het wel, als ze met een schilderij bezig is en er niet uit komt, dat ze 
‘s nachts wakker wordt en opeens weet hoe ze verder moet. Dat doet ze dan ook 
direkt, want de volgende morgen is ze het weer kwijt. Ze heeft veel geëxperimen-
teerd, met allerlei technieken en vormen, ook abstract. En met allerlei materialen, 
maar het lekkerst werkt ze met acryl. Olieverf vind ze het mooist, maar het duurt 
zo lang voor het droog is, en daar heeft zij meestal geen geduld voor. Vaak werkt 
ze met grote kwasten, maar voor het bijwerken is ze heel serieus met een kleine 
kwast bezig. Soms moet ze zichzelf dan wel toespreken om op tijd te stoppen, 
“want anders schilder je ‘t dood”.

Beelden in kleurvlakken.
Boetseren is een andere tak 
van kunst die ze beoefent. 
Twaalf jaar geleden begon 
ze bij Anneke de Witte met 
keramiek, nu heeft Ike van 
Cleeff die lessen overge-
nomen. “We zijn nu bezig 
met een zelfportret. Dat gaat 
me gemakkelijk af, omdat 
ik goed kijk. Ik zie het gelijk 
als het niet goed is, dat is de 
ervaring. Ike geeft goed les, 
ze geeft mij goede aanwij- 
zingen”. Ook thuis werkt 
Suze met keramiek, ze 
heeft er zelfs een oven voor 
gekocht. Veel van haar beelden zijn in vlakken beschilderd, dat heeft ze overge-
nomen van de schilder Nicolas de Stael. Soms glazuurt ze, maar meestal beschil-
dert zij ze met acryl en dan gaat er lak overheen. Overal in huis zijn haar kleurige 
beelden te zien. Maar haar passie blijft toch het schilderen.
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Een fantastische hobby!
Suze schildert niet voor de verkoop, 
ze is niet zakelijk, zegt ze, en heeft 
veel werk weggegeven. Ze heeft wel 
eens een expositie gehad in buurt- 
huis De Bolder in Monnickendam. 
En ze doet ook mee aan exposities 
van de Waterlandse Kunstkring. Nu 
bijvoorbeeld over de Dijkdoorbraak in 
1916 in de Grote Kerk in Oosthuizen.

Voorbeelden heeft Suze genoeg, er 
zijn heel veel schilders waar zij van 
houdt. Van Gogh, Rembrandt, Kees 
van Dongen met de grote ogen, 
Matisse, Picasso, Herman Brood, 
Sluyters, De Vlaminck met zijn 
prachtige kleuren. “Als ik zo’n mooi 
schilderij zie zoals de Wolgaslepers 
van Repin, dan wordt mijn adem 
afgesneden, daar word ik helemaal 
warm van. Edward Hopper, met 

zijn verstilde werken, vind ik kil, de 
mensen zijn eenzaam. Net als Utrillo, 
die op zijn 12e al verslaafd was aan 
de drank. Zijn moeder, Suzanne  
Valadon, schilderde ook, dat zijn  
trieste schilderijen.” Van anderen 
heeft ze ‘maniertjes’ geleerd, besluit 
ze. “Maar ik geef er mijn eigen draai 
aan. Soms denk ik: ik kan het beter. 
Tegen Munch had ik wel eens willen 
zeggen: dit is nog niet af... Bij Van 
Gogh heb ik dat niet, ik vind het 
geweldig dat hij zover gekomen is, 
dat hij zo kan schilderen. De grote 
beelden uit één stuk steen van  
Michelangelo vind ik ook geweldig.
Ja, ik heb een fantastische hobby!”

Hennie Hooijer
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50 jaar huwelijk en nog gelukkig!
Woensdag 22 juni, aan het eind van de middag, belden Peter Janzen en onder-
getekende aan bij Ben en Ingrid Nisters in Amsterdam-Noord. We stonden voor  
de deur met bloemen en een envelop- met inhoud- waarop aan de buitenkant in 
gouden letters geplakt stond: 50 jaar huwelijk! Er werd niet opengedaan en net 
wilden we een en ander bij de buren achterlaten, 
toen een buurvrouw aankwam en uitkomst bood. 
Nadat ze haar hond had binnengebracht, kwam 
ze weer naar buiten en meldde: “Ze zijn er wel 
hoor, ze zaten in de tuin. Ze komen er aan!” En 
zo gebeurde het dat we even later aan de tafel in 
de tuin zaten met een drankje voor onze neus en 
op het -a.s. want pas de 23-ste juni- bruidspaar 
toastten. Peter Janzen legde genadiglijk uit, dat ze 
de envelop wel open mochten maken, maar alleen 
“op voorwaarde dat jullie eerlijk antwoord geven op 
de vragen, die we hebben!” Nu, daartoe was het 
echtpaar van harte bereid.

Leuke meid gezocht en gevonden
Waar ze elkaar ontmoet hadden? “Bij Ruteck’s aan het eind van de Nieuwedijk,” 
aldus Ben. “Het was mijn eerste weekend met verlof van de militaire dienst. Ik was 
18. Ik was er met een maat en we hadden afgesproken elkaar vrij te laten als we 
een leuke meid zouden treffen. Nou daar zat Ingrid met haar mooie boezem en 
ik ging er meteen achter aan.” Ingrid was een ‘Verkademeisje’, zoals ze zelf zegt. 
Ze werkte aan de lopende band, koekjes inpakken. Een paar maanden voordat ze 
Ben ontmoette had ze haar verloving uitgemaakt. “Hij deed het met anderen,” zegt 
ze daarover kort. Ben viel niet meteen in de smaak bij de schoonfamilie. Waarom 
niet? “Ik kwam uit de Jordaan en daar zijn het allemaal asocialen, dachten ze. En 
mijn vader was alcoholist, dat kon niet goed gaan. En ik was ambtenaar, werkte 

bij het gemeente-energiebedrijf, ook niet 
goed.” Uiteindelijk is het natuurlijk toch 
goed gekomen.. Trouwen deden ze op 
een donderdag. “De goedkoopste dag,” 
zegt Ben. Ze woonden op de zolder bij 
een collega. Die was klein, maar wel 
hoog, zodat er een extra vloertje gelegd 
kon worden, waarop ze hun chemisch 
toilet hadden. Gelukkig konden ze 9 
maanden later verhuizen naar de tweeka-
merwoning, waar hun 2 kinderen geboren 
werden. Via een oom kregen ze vervol-
gens het huis in Noord, waar ze nog 
steeds met plezier wonen.
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Pensioen in zicht
Hoe ze bij de ZS kwamen? Ingrid: “Via Zini, die vroeg of ik niet wilde helpen 
schoonmaken. Ik werk er nu 3x in de week, de trappen en wc’s schoonmaken.” Ze 
doet dit alweer 11 jaar! Ben: “Ik kwam in de Mozes&Aäronkerk voor een cursus 
pensioen in zicht. Toen was er ook een tentoonstelling van de Zondagsschilders, 
waar ik ging kijken. Via Jetty Huela werd ik vervolgens lid, in 1999.” In de tuin zijn 
allerlei beelden te zien, het werk van Ben. Daar zijn beelden bij van lang geleden, 
maar ook tamelijk recente, zoals de kip van serpentijn met zijn prachtige lange 
hals. Ben vertelt allang beelden te maken. De eerste dingen waren mastborden, 
gebeeldhouwde planken die aan de mast van boten hingen. Zijn vriend Jan, 
die hem het zeilen had geleerd, kreeg de eerste. Jaren had Ben zelf een boot, 
waarmee ze op het IJsselmeer voeren. Hij lag in Durgerdam. Maar toen die boot 
na 26 jaar op was, vond Ingrid het varen welletjes, ze wilde niet meer mee. Dus 
besloot Ben geen nieuwe boot te maken, zoals eerst zijn plan was. Twee kinderen 
hebben ze, een zoon en een dochter. De zoon woont in Amsterdam, de dochter 
in Israël. Het gaat ze goed. Morgen, de dag van hun huwelijk, gaan ze genoeglijk 
samen uit. Ze geven geen groot feest, dit dagje uit is feestelijk genoeg. Ze zijn 
gelukkig en tevreden! Dat het zo moge blijven, Ben en Ingrid! De Zondagsschilders 
wensen jullie dit van harte toe.

Johanna de Wilde

Zien met je handen
 een workshop ruimtelijk kijken van Willem 
harbers
Willem Harbers, sinds ruim een half jaar do-
cent beeldende vorming bij onze vereniging, 
organiseerde de workshop ‘Ruimtelijk werken’ 
met de bedoeling zijn leerlingen die daarin 
geïnteresseerd waren, iets mee te geven 
waar hij op zijn gewone lessen niet aan toek-
wam. Die opzet slaagde wonderwel, getuige 
de reacties van het groepje -vier deelne-
mers- waarvan ik deel uitmaakte. Dit was het 
tweede weekend dat Willem deze workshop gaf, het eerste was vol geweest met 
14 deelnemers. En dit werd gegeven op het atelier aan de Geldersekade. Omdat 
wij met zo weinig waren, nodigde Willem ons uit op zijn eigen atelier, dat hij deelt 
met zijn vrouw Karin Dekker, ook beeldend kunstenaar. Het atelier lag op de eerste 
etage en bleek een grote en lichte ruimte, waar het ‘industrieel’ rook naar – ver-
moedelijk- het lassen dat beide kunstenaars voor hun werk bedrijven. Nota bene: 
Wie hun werk ‘in het echt’ wil zien, begeve zich naar Delft. Hier exposeren zij in de 
Hortus van de universiteit, samen met 3 andere kunstenaars – onder wie Ike van 
Cleeff - tot eind oktober!

hompen klei
We beginnen met ieder een homp klei, waarvan we het beeld moeten brouwen dat 
op een tafel midden tussen ons in staat. Dit beeld is een vrouwenfiguur met uitge- 
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sproken vormen – dikke buik, ronde, ferme billen en benen, maar zonder hoofd en 
armen. Het wordt steeds rondgedraaid, zodat we alle kanten goed kunnen zien. Als 
iedereen zo ongeveer klaar is, worden de beeldjes naast elkaar gezet en bezien 
we het resultaat. Gerda had er wel moeite mee, zegt ze. Ze werkt namelijk nooit 
figuratief, maar altijd abstract. Over naar de volgende oefening: hetzelfde beeld 
maken, maar nu door de homp klei te behandelen als was het een steen, we moet-
en dus ‘hakken’, weghalen. Dat voelt bijzonder onwennig, het gaat me bepaald  
niet makkelijk af en af en toe smokkel ik een beetje, dan duw ik de klei toch in de 
richting die ik hebben wil. Aan het eind worden de beeldjes bij de andere gezet en 
bekijken we het resultaat. Welk beeld vinden we het best geslaagd, vraagt Willem. 
We kijken allemaal een beetje glazig, want moeilijke vraag is dat. Over mijn beeld 
constateert Willem dat ik mooi ‘overdreven’ 
heb: de rug is nog holler en de billen staan 
nog uitdagender dan in het origineel. Dat 
is goed, want overdrijven werkt, legt hij uit. 
Daarin zit iets van je zelf en of iets nu goed 
is of fout, dat maakt niet uit. Gebruik het, 
maak van je zwakte je kracht.

Poppenkastdoos
Met een geheimzinnige oefening sluiten 
we de eerste ochtend af. Er staat een 
kubusvormige doos met twee vensters erin 
op de tafel. Gordijntjes hangen voor de 
raampjes. Binnenin staat een beeld, zegt 
Willem. “Jullie kunnen het niet zien met de 
ogen, maar wel met je handen als je die 
door de vensters steekt en voelt. Maak 
het beeld dat je op die manier ‘ziet’!” Om 
de beurt steken we onze handen door de 
vensters. Er staat een stevig iets van steen, het lijkt abstract, vierkant, maar met 
enige ronde flappen aan de zijkanten. Van voren voel ik een uitsteeksel, dat op een 
neus lijkt. Ik begin mijn homp klei te vormen als vierkant, met iets neuzigs aan de 
voorkant. Dan moet ik opnieuw voelen: hoe loopt het precies daar aan de voorkant 
en hoe zit het met die flappen aan de zijkant? Ik kijk eens bij mijn buurvrouw Ita 
Bijlstra, hoe die het doet. Zij heeft een enorme neus gefabriekt, prachtig. Ik ga 
nogmaals voelen: hoe groot is die neus en loopt die glad naar beneden. Nee, niets 
loopt ‘glad’. Er zijn hoeken, er zijn gaten en rondingen, die ik stuk voor stuk probeer 
over te brengen op mijn stuk klei. Tenslotte staat er wat, zoals bij de anderen ook 
en dan stoppen we. Het beeld komt te voorschijn uit de doos en we roepen oh en 
ah: het is een kop, de neus is groot, er zijn oren en er zijn lippen, maar allemaal 
niet op de ‘gewone’ plaats. Het is een kop à la Picasso, een soort zoekplaat. 
Niemand van ons heeft het beeld in zijn geheel gereproduceerd. Dat komt ook 
bijna nooit voor, zegt Willem, dat mensen dat kunnen. Slechts één keer had hij een 
meisje op cursus die dat wel kon. Ze was de dochter van een architect, ze voelde 
het beeld en maakte het in één keer goed. “Ach,” zegt Gerda, “de dochter van een 
architect, dan krijg je het met de paplepel ingegoten. Zo werkt dat toch!”
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Tekenen als beeldhouwer
‘s Middags, na de heerlijke lunch die Karin heeft klaargemaakt, zet Willem een 
stilleven op de tafel. Vazen, een broodtrommel, een roze plastic poedel. “De 
bedoeling is dat je dit gaat tekenen als voorbereiding op een beeld, d.w.z. zonder 
perspectief. Alles wat op de bodem staat, teken je ook op de bodem, of het nu 
verweg of dichtbij staat.” Hij laat het voorbeeld zien van de tekeningen die hij 
gemaakt heeft ter voorbereiding op het hakken van het beeld waar we ‘s ochtends 
mee bezig waren. Geen perspectief tekenen, maar wel meten en de lijnen zetten, 
die de plaats en afstand bepalen, die de verschillende voorwerpen ten opzichte 
van elkaar hebben. Ik begrijp het allemaal niet echt, maar ga toch aan de slag. Ik 
meet met behulp van een potlood en het dichtknijpen van een oog de hoogte van 
de hoogste vaas, dan die van de vaas er naast en dan verder. Ik geef het een en 
ander aan op mijn tekenvel zonder dat begrip daagt. Het stilleven wordt verder 
gedraaid, zodat het zicht erop weer anders wordt en ik opnieuw moet meten en 
afstanden en hoogtes aangeven op een vel. Vervolgens moeten beide tekeningen 
aan elkaar geplakt – op een bepaalde manier – en via het doortrekken van lijnen 
krijg je dan het bovenaanzicht, aldus Willem. Voor mij voelt het enigszins alsof ik 
weer op de lagere school zit en een beer op een ijsschots moet natekenen en dat 
niet voor elkaar krijg. Destijds was ik daar heel ongelukkig van, maar deze keer valt 
het mee. Want steeds komt Willem langs en blijkt dat ik iets toch goed op papier 
heb gekregen, ondanks dat ik het niet begrijp.. Ook de anderen lukt het. Als ik hun 
tekeningen bekijk, zie ik wat je noemt ‘professionele’ lijnen. Voor de volgende dag 
krijgen we een opdracht mee: zoek iets wat je wilt maken en neem dat mee. Willem 
laat het materiaal zien, waar we mee gaan werken, een zogenaamd sculptureblok. 
Het is een zacht materiaal, maar je kunt er in zagen, vijlen, schuren, kortom er echt 
mee modelleren. De maat van het blok is alvast duidelijk, het ‘iets’ moet daarin 
passen.

het molletje
Ik neem het molletje mee, dat mijn 
dochter op de basisschool gemaakt 
heeft, een grijs stoffen geval, dat in 
de juiste vorm gebogen past in het 
scuptureblok. Gerda heeft ook een 
klare vorm, maar de beide ander-
en maken eerst een model van 
klei. Ita gaat aan de slag met een 
vereenvoudigde vorm van het beeld 
van gisteren, Willeke formeert iets 
nieuws, een soort kan met tuit, maar 
dan anders. Opnieuw gaan we ons 
model tekenen op de beeldhouw-
manier. Er moet een vorm uitkomen, 
die we op het sculptureblok kunnen 
leggen. Daaromheen kunnen we 
dan de contouren van ons beeld trekken en daarbuiten alles wegsnijden. Mijn 
molletje is tamelijk simpel: ik hoef alleen een voor-aanzicht en een zij-aanzicht te 
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meten en te tekenen. Op basis van die beide tekeningen, door ze op een bepaalde 
manier te verbinden, kan dan ook het boven-aanzicht getekend worden. Ik doe 
dat laatste (nog steeds) zonder begrip en vaag, maar Willem legt uit en verscherpt 
de lijn. Met behulp van de lichttafel (door licht onder de tekening te laten schijnen, 
worden de lijnen duidelijk en kun je ze overtrekken) lukt het om de contouren van 
mijn figuurtje helder te krijgen. Ik knip ze uit en begin met het zij-aanzicht op het 
blok te leggen. Ik zet de lijnen eromheen en begin dan te zagen. Spannend vind 
ik het, vanwege het zagen want dat doe ik praktisch nooit, maar ook omdat ik nog 
totaal niet zie hoe het verder moet. Als het zij-aanzicht gelukt is, moet het front 
erop getekend. Dat lijkt mij bijna niet mogelijk: er zit zo’n rare bocht in. Toch doen, 
adviseert Willem: “Leg je tekening aan de voorkant zonder te drukken en teken 
er omheen. Doe het op het gevoel.” Ik doe wat hij zegt, maar weet dan opnieuw 
niet hoe verder te gaan. “Wegzagen”, zegt Willem, “gewoon langs de lijnen. En de 
lijnen van het zij-aanzicht mogen weg, die heb je niet meer nodig.” Al doende krijg 
ik begrip en zie ik hoe een en ander moet en kan. Ik ben er verbaasd over en blij, 
want opeens zie ik mijn molletje ontstaan. Ik heb nog tijd om hier en daar puntjes 
op de i te zetten en tenslotte om een laagje acryl aan te brengen, zodat het beeldje 
niet meer stoft. Zonder de ‘bouwtekening’, dat moeilijke onderdeel van deze work-
shop, was ik niet zover gekomen, realiseer ik me achteraf. Ik heb echt iets geleerd, 
waarvoor dank, Willem! 

Johanna de Wilde 

Nesten bouwen van afvalmateriaal
Workshop Ike van cleeff

Een vol programma wachtte ons in deze workshop van een 
weekend met als thema “Nest”. Allereerst was er de dansende 
Helena Both, die dit thema ging vertolken en van wie we schet-
sen, ‘krabbels’ eerder, moesten maken. Dan gingen we aan de 
slag met het afvalmateriaal dat op de enorme tafel in het atelier 
op de 3e etage lag om iets nestachtigs te maken. En hadden we 
dat voor elkaar gebokst, dan konden we de volgende dag in klei 
zo’n vorm uitwerken. Om op gang te komen liet Ike foto’s zien 
van nesten, echte nesten en kunstwerken daarop gebaseerd. 
Voor haar staat ‘nest’ voor veilige plek, bescherming, ze vertelde 
vol enthousiasme over hoe ingenueus vogels hun nesten mak-
en, hoe wonderlijke bouwwerken het soms zijn en hoe ze aan 
draden kunnen hangen, maar storm en tegenwind doorstaan.

Kijk bij je buren 
We togen aan de slag, kozen materiaal van de tafel. Er lagen dozen van karton, 
lege bierblikjes, stokken, takken, doppen, ijzerdraad, een enorme rol ribkarton en 
een rol kippendraad, plastic buizen, en nog veel meer. Gereedschap als tangen en 
scharen, priemen en zagen, kon gebruikt worden. Lijmtangen, die het voortreffelijk 
deden, lagen ter beschikking. “Kijk vooral ook wat je buren doen,” ried Ike aan, “die 
kunnen je op ideeën brengen”. Ik begin daar maar mee, want heb geen idee wat 
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zelf te maken. Het merendeel van de (tien) deelnemers kwam van de kunstacad-
emie in Haarlem, waar Ike verschillende cursussen geeft. Vriendin Eugenie deed 
mee, ze bleek in het verleden een jaar kunstacademie gedaan te hebben en van 
de Zondagsschilders waren we met z’n drieën, Yvonne Juda en Els van Beek 
 de beide anderen. Eugenie was met karton bezig. Ze verruwde het met behulp 
van een beitel, sneed het in repen en vlocht die vervolgens in elkaar. Opdat de 
boel bij elkaar zou blijven, legde ze er ook knopen in. Het werd een bijzonder 
mooi product. Het grappige was, dat terwijl de meesten van ons 3, 4 of nog meer 
‘nesten’ maakten, zij zich bij dat ene hield en het vervolmaakte. De zondagocht-
end besteedde ze aan het uitpluizen van touw om daarmee het nest op te hangen 
aan het plafond (daar hingen haken). Het kostte nog behoorlijk wat tijd en energie 
voordat het in evenwicht bleef hangen!

Anekdotisch
Yvonne maakte als eerste een piepklein nestje van een 
eierdoos en zette daarop een papieren vogeltje. Het com-
mentaar van Ike: het is anekdotisch, maak nog maar een 
ander beeld en zoek daarvoor een hoofdlijn. Ze bouwde 
vervolgens een soortement paal met op verschillende 
verdiepingen nesten van papier: een vogelflat. Anekdot-
isch noemde Ike ook mijn product. Ik had van karton en 
bodems van bierblikjes een soort hoofd gemaakt met op 
het (kartonnen) deksel wapperende haren van plastic en 
andere troep. Het was Piet de Smeerpoets, zo vies dat op 
zijn hoofd een nest zat. Daarin zat ook een vogel. Kijkend 
bij de anderen zag ik verrassende en mooie dingen. Wil-
lem uit Haarlem bouwde een constructie van latjes en buizen rondom een centrum, 
dat hijzelf chaotisch noemde, maar waarvan Ike de complexheid prees, juist omdat 
het eromheen zo ruim was. De zondag besteedde hij aan opnieuw zo’n ruimte met 
minder ‘chaos’ in het binnenste. Saskia, eveneens uit Haarlem, bouwde iets wat 
nauwelijks meer op een nest leek, maar wel iets van de beweging weergaf van de 
dansende Helena, middels ijzerdraden gevlochten rondom een in pakpapier gewik-
kelde fles. Later maakte ze iets wat rond en stevig was beneden, met ijzerdraad in 
de hoogte in prachtige bogen. Al met al leek het zo’n ballonvaartmand, met al die 
draden die ook omhoog gaan, maar dan zonder ballon. Met de lijmtang vormde 
ze extra draden, die subtiel schitterden temidden van het ijzerdraad. En dan was 
er Wilma, die met de takjes uit haar eigen tuin een ‘leeg nest’ gefabriekt had, een 
heel mooi en sprekend ding. In tweede instantie bouwde ze nog een nest, maar dit 
was een holletje, waar takjes en draden uithingen en dat ook ‘verlaten’ was. Het 
deed me denken aan een zwaluwennest, waarvan je nooit het nest zelf ziet, maar 
wel de (ronde) ingang. 

gefrustreerd
Gefrustreerd ging ik die eerste dag naar huis. Niet zozeer vanwege het ‘anek-
dotisch’ commentaar van Ike, maar omdat ik me zo onhandig voel met al die 
rommelmaterialen en geen ideeën heb. En een beetje bozig bedenk ik, dat mijn 
associaties bij ‘nest’ ook helemaal niet zo positief zijn als die van Ike. Slangennest 
bijvoorbeeld , adelaarsnest of het scheldwoord ‘brutaal nest’ die dingen komen 
bij mij op.. En bij slangennest denk ik opeens aan het hoofd van Medusa, dat vol 
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met slangen zit als ze woedend wordt. En ik 
denk aan de doornenkroon van Jezus aan 
het kruis, toch ook een soort nest en ook 
wel als zodanig verbeeld.

het proces gaat door
Zondagochtend begint Ike met een korte 
toespraak: vind het niet erg als het gisteren 
niet naar je zin ging. Als dit materiaal nieuw 
voor je is, moet je er uiteraard aan wennen. 
Dat is prima. Als je nu weer verder werkt 
zul je merken, dat het al anders is. Want 
het proces van nadenken, ermeer bezig zijn 
gaat door. Je hoeft niet met alleen klei te 
werken, maar kunt alle materialen gebruik-
en, die er zijn. Ik begin toch met klei, een dikke homp en kneed en sla en rol die 
in een soort eivorm. Daarna zet ik op dit hoofd stukken ijzerdraad en vlecht daar 
kleislangen omheen. De kop zet ik op drie houten poten, waardoor hij tamelijk 
stevig staat. Ik brouw nog een soort neus en leg daaroverheen een korte slang. 
Het geheel bevalt me en ik laat het zo. Ike noemt het ‘een grote stap’ voorwaarts. 
“Ik zou benieuwd zijn naar een volgend beeld, waar je dan uitkomt..” In arren 
moede sla ik een stuk klei plat en poot daarin 2 plastic buizen. Een langer recht 
stukje hout omwikkel ik met klei en zet dat tussen de beide buizen in. Maar wat nu? 
Ik maak bollen bovenop de 3 uitsteeksels en verbind ze met een tak, zo’n mooie 
‘schoongewassen’ tak uit de tuin van Wilma, aan de achterkant. En dan opeens 
zijn dat de ruggen en zijn dit de gekruisigden op Golgotha.. Op de hoogste bol, nu 
hoofd, zet ik de doornenkroon, van ijzerdraad en zwart plastic gevlochten. Mooi? 
Nou, nee, maar het doet er niet toe. ‘s Avonds thuis zie ik voor me hoe ik dit laatste 
‘beeld’ compleet van ijzer zou kunnen maken, hoe dat er zou kunnen uit zien en ik 
hoor Ike: het proces gaat door!

Troostend
We eindigen de workshop met een bezoek aan Ike’s atelier, waar ze een toelich-
ting geeft op de beelden die ze maakt. Die beelden staan grotendeels in bubbel- 
tjesplastic verpakt, maar een aantal zijn ‘bloot’ en daarover vertelt ze. Het voert te 
ver om dit verhaal hier weer te geven, temeer daar in een vorig nummer van het 
Ateliernieuws een interview met haar stond en wie dus meer wil weten over haar 
werk,dit kan lezen. Voor ons was bijzonder én troostend wat ze vertelde over het 
maakproces, over de twijfel die altijd weer toeslaat, bij ieder beeld opnieuw.  
Het is maar zelden dat ze iets ‘aus einem Guss’ maakt en weet dat het goed is.  
En mensen kunnen iets ‘dood’ kijken. Dan is het alsof ze het beeld, waarvan ze te-
voren nog overtuigd was, ter plekke ziet krimpen en niks worden. Zelf wordt ze dan 
ook heel klein en min. Maar gelukkig kent ze ook het andere: dat mensen kijken en 
helemaal gelukkig worden van een beeld. Dat beeld gaat stralen en zij ook!

Johanna de Wilde



19

Ik wil niet iets maken,  
ik wil iets ontdekken
In gesprek met gerda van Bockxmeer

Hennie Hooijer en ondergetekende bezochten op 
maandag 11 juli het atelier van Gerda van Bockxmeer 
in de Staatsliedenbuurt. Haar atelier was feitelijk een 
opslagplaats, maar wordt als atelier gedoogd. Ze heeft 
dit atelier al heel lang, sinds begin jaren ’80. De Staat-
sliedenbuurt was in die tijd bouwvallig en zwaksociaal. 
Veel woningen werden afgebroken en er kwam nieuw-
bouw voor in de plaats. En nu is de wijk behoorlijk op-
gepimpt met een mix aan sociale woningbouw en koopwoningen. Achter het atelier 
is een klein plaatsje om buiten te werken, bijvoorbeeld om te zagen en te schuren. 
Zagen doet Gerda met een decoupeerzaag. Zij gebruikt in haar werk veel hout, 
maar ook grijs karton. Gerda woont hier niet. Ze is toch wel vier maal per week op 

haar atelier, liefst een hele dag.

Eigen werk
Behalve uitgezaagde platen hout 
worden er ook boomstronkjes of 
takken gebruikt. Al doende ontstaan 
er dingen. De kunstenaarsvereniging 
De Onafhankelijken, waar Gerda 
al 12 jaar lid van is, heeft twee jaar 
geleden bedacht dat de jaarlijkse 
ledententoonstelling een thema 
moet hebben. Het idee daarachter 
is het prikkelen van de deelnemers 

om eens iets anders te doen dan wat men altijd al ophangt. Het werkt natuurlijk 
niet voor iedereen, maar het is wel een uitdaging. Zo is er dit jaar gekozen voor het 
thema ‘Huid’. Wat moet ik daar nu mee, dacht Gerda eerst. Maar ze was al bezig 
met het tekenen van houtstructuren en -vormen, en dacht: dat kan ik ook letterlijk 
nemen. En zo ontstond dat werk met takjes 
en stukjes boomstronk, en andere natuurlijke 
materialen. Gerda heeft altijd veel getekend en 
geschilderd en dat doet ze nog steeds graag. 
Elke maandag nodigt ze een model uit op haar 
atelier, en tekent dan portret samen met een 
groepje bevriende kunstenaars. Zij tekent ook in 
het landschap, het (Noord) Hollands landschap 
met het heldere licht, de wolken en de ruimte zijn 
een belangrijke bron van inspiratie. Twee jaar 
geleden maakte ze een reis naar Spitsbergen. 
De horizonten en de spiegelingen van het water, 
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het witte ijs en de zwarte rotsen maakten 
veel indruk. Dit was een inspiratiebron voor 
nieuwe werken. De vele foto’s gebruikt ze 
daar niet voor, ook de schetsen niet. “De 
beelden gaan op de één of andere manier in 
je zitten”. Zo ontstaat er een werk. Vormen 
van planten, zoals van een distel, zijn ook 
een inspiratiebron, die ze niet letterlijk neemt 
maar vanuit haar herinnering.

Sjabloon als zelfstandige vorm 
Na haar opleiding heeft Gerda zich bezigge-
houden met: één) schilderen; twee) grafiek 
en sjabloontechnieken; en drie) objecten 
waarin hout, metaal en (plexi)glas verwerkt 
worden. Dat werken met uitgezaagde vormen 
in hout kwam voort uit haar eerdere werk met 

sjablonen en werken in gemengde techniek. 
Sjabloontechnieken worden vaak gebruikt 

om vormen te kunnen herhalen. Zij 
gebruikt de uitgesneden vorm, het 

sjabloon, echter als zelfstandi-
ge vorm omdat het een mooie 
vorm kan hebben, zoals een 
silhouet. Zo werkte ze veel 
met pastelkrijt op de in grijs 
karton uitgesneden vormen. 

Nu zaagt zij de vormen uit platen 
berkentriplex, een minder kwetsbaar 

materiaal. Ze geeft de vormen kleur met 
acrylverf of pastelkrijt. Werken met krijt is eigenlijk 
een combinatie van tekenen en schilderen. Het is 
een ontwikkeling die gebeurt. Het is niet bedacht. 
Ze ontdekte dat het interessant is om met die 
vormen om te gaan. “Ik wil niet iets maken, ik wil 
iets ontdekken.” Tegenwoordig maakt ze eigenlijk 
geen schilderijen meer, maar uitgangspunt blijft 
altijd de natuur. Er is vanaf het begin een ontwik-
keling richting abstractie zichtbaar zonder dat de 
natuur wordt losgelaten. Kleur, ritme en beweging 
zijn daarbij belangrijk. Ritme is de herhaling van 
de kleur en de beweging.

opleiding
Gerda van Bockxmeer is opgeleid aan de Rietveld 

 Academie (1967 tot 1972). Ze volgde de opleiding 
tot tekenleraar MO A en B. Vandaar dat zij allround 
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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. 
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is en bedreven in alle technieken. Ze noemde 
enkele bijzondere docenten aan de Rietveld 
waar zij les van had., o.a. Friso ten Holt, de 
broer van de componist Simeon ten Holt 
en een zekere Lammers, die ‘koptekenen’ 
gaf. Bij ‘koptekenen’ gaat het niet om de 
gelijkenis maar om vorm en verhouding, 
pas als je die hebt, kan er een goed portret 
ontstaan. En niet te vergeten Jaap Ploos van 
Amstel, die toepassing technieken gaf. “Op 
technisch en artistiek gebied heb ik veel van 
hem geleerd”, zegt ze. Zelfs het maken van 
verf, bijvoorbeeld tempera met eigeel. Wat 
betreft de visie op het beeldend onderwijs 
was Wout van Ringelenstein een belangrijke 
docent. Voor haar studie aan de Rietveld 
was Gerda twee jaar juf in het lager onder-
wijs. Ze heeft dus eerst op de kweekschool 
gezeten. Gerda heeft jaren lesgegeven op de opleiding voor kleuterleidsters in 
Haarlem en later op de PABO in Heemstede, Leiden en Den Haag. Het vak heette 
tekenen en kunstbeschouwing. Eind jaren ’80 studeerde ze nog drie jaar kunst-
geschiedenis. In die tijd moest je gewoon weer gaan studeren, omdat er geen werk 
was. Het aantal studenten ging sterk achteruit. Gerda heeft altijd een halve baan 
gehad, zodat zij ook zelf creatief bezig kon blijven en zich ontwikkelen. Die combi-
natie van lesgeven en vrij werken vond ze belangrijk. “Als ik zelf geen kunstenaar 
was geweest, dan had ik het lesgeven lang niet zo leuk gevonden.” Ze heeft de 
ambitie om zelf kunst te maken, maar als het haar toendertijd gevraagd werd, zei 
ze altijd dat ze docent tekenen en kunstbeschouwing was. Tenslotte moest ze daar 
haar brood mee verdienen.

Tentoonstellingen
Gerda heeft veel geëxposeerd, geregeld in groepsverband en vaak in de provicie 
Noord Holland. Er was een vriendengroep van de Academie, het Noord Hollands 
Waterverf Genootschap. Ze exposeerden in de jaren zeventig een aantal malen in 
Haarlem en Hoorn. PR was er vanuit de Culturele Raad Noord Holland. Zo kon ze 
ook werk verkopen, al kon ze daar 
niet van leven. Bijzonder voor haar 
was de expositie van schilderijen 
als onderdeel van een concert 
van Polo de Haas in de Beurs van 
Berlage: haar schilderijen waren 
het uitgangspunt voor zijn improvi-
saties op piano. In 2006 toonde ze 
een overzicht van haar werk in een 
solo-expositie in het Asserinstituut 
in Den Haag. En nu, sinds 2005, 
zijn er geregeld exposities met de 
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Onafhankelijken. Verder deed ze vaak mee met de Open Ateliers op de Westelijke 
Eilanden en organiseerde ze tweemaal een groepsexpositie in Oosthuizen in de 
Grote Kerk. Nu hangt er werk van haar in Galerie ‘Kunststukken 101’ in Den Haag. 
In juni 2014 had zij een solo-expositie in Galerie Hooffzaak op de Haarlemmerdijk. 
Gerda wil exposeren omdat ze haar werk wil laten zien. Zo is er ook in de kunstuit-
leen werk van haar te koop.

visie
Laten we haar kernwoorden ‘beweging’ en ‘natuur’ noemen. Wat betreft beweging, 
Gerda fietst, loopt en schaatst ook graag. Interessante inspirators die voorbij ko-
men vormen een flink rijtje: Eugene Brands, Hans Ebeling Koning, Dick Casseé en 
J.C.J. van der Heyden. Maar vooral Johan Haanstra en Gerrit Benner zijn belangrijke
kunstenaars voor haar. Edgar Fernhout is van belang door zijn wijze van abstra-
heren. Als het om grote namen gaat noemt ze Hendrik Werkman, Floris Verster, 
Elsworth Kelly en Marc Rothko.

de zondagsschilders
Hoe Gerda bij De Zondagschilders 
terecht kwam? Na al die jaren les-
geven wilde ze geen lange cursus-
sen meer geven. Maar af en toe 
een korte cursus doen vindt zij heel 
plezierig. Het contact is ontstaan via 
de kunstenaarsvereniging De Onaf-
hankelijken. “Ik denk dat het Marjan 
van Berkel was die mij vroeg om een 
cursus te geven.” Ze heeft geduren-
de één periode Emma Baert vervangen. Sinds er vanaf 2011 zomercursussen 
georganiseerd worden bij De Zondagsschilders is zij ‘vaste kracht’ voor zo’n korte 
cursus: ‘Schilderen aan het IJ’. Ze is getroffen door de inzet bij De Zondagsschil-
ders en ze geeft er met plezier les.

Frans Kramer, tekst
Hennie Hooijer, foto’s

Bootschilderweek van 6 t/m/ 12 juni
dag 1 - maandag 6 juni:
Eenmaal op de ‘Amsterdam’ gearriveerd, 
is het voor de meeste mensen weer 
‘ouwe-jongens-krentebrood’. Desondanks 
krijgen we van Neeltje en Hertzen, onze 
schippersvrouw en-man, de belangrijkste 
bootadviezen, ook speciaal voor onze 
nieuwelingetjes. Iedereen geniet van het 
zonnetje, maar naarmate we meer op open 
water komen, trekt een hele kledingwinkel 
aan ons voorbij, in de vorm van diverse 
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modellen en kleuren, ter bescher- 
ming tegen de harde en koude 
wind. De eerste diehards komen al 
met hun tekenspul op de prop-
pen. Anderen moeten eerst nog 
even wennen aan hun ‘dolce far 
niente’.Voorbij Enkhuizen krijgen 
we een stuk IJsselmeer, waarbij 
slechts de meest stoere types op 
het voordek blijven zitten zonder 

er af te waaien. En dan is daar Starum op z’n Fries, oftewel Staveren of Stavoren. 
Het stadje van de rijke vrouw, die hoogmoedig voor de val komt, een mooi verhaal. 
Ook een mooie winkel daar, waar een nieuw kledingstuk wordt aangeschaft, zodat 
de eigenaar het oude even later aan de boot moet komen afleveren.

dag 2 - dinsdag 7 juni:
Omdat sommige vieze types niet elke dag willen 
douchen, verloopt dat gebeuren redelijk rustig. 
Wat je niet kunt zeggen van het ontbijt. Daar 
is het dringen geblazen, maar uiteindelijk gaat 
niemand met een lege maag het schip af. Want 
dáár komen we voor: mooie plekjes zoeken om 
te schilderen. Die plekken variëren van midden 
tussen nieuwsgierige schapen, bij de boten in 
het water, tot romantische hoekjes, die achteraf, 
op een stoeltje zittend, niet te doen zijn, omdat 
het brughek te hoog blijkt. Verschillende mensen 
bijten zich stuk op de Friese kust, terwijl anderen 
met een hang naar romantiek, het meer in de ar-
chitectuur zoeken. Marjan heeft er een hele kluif 
aan om iedereen te vinden. Langs langgerekte 
kusten, op onvindbare bruggetjes of soms 
weggedoken achter een auto in het stadje. ‘s 
Middags, zonnend op een windstil bankje aan het voordek van de boot, horen we 
de vreemdste uitlatingen, zoals: “Die boot ligt toch echt óp het water. Die van mij 
zweeft er boven en hij moet recht zijn aan de onderkant, zegt de juf”. “Dat huisje 
gaat omvallen hoor en het heeft ook wel een vieze poepkleur”. En: “Kijk mij nou. 
Pak ik rood voor het water! Kan dat?” Na het eten hebben we een heuse werkbe-
spreking, met een onvermoeibare Nel, die tegelijkertijd als ezel en inlijstspecialist 
fungeert. Marjan is zichtbaar tevreden over haar leerlingen.

dag 3 – woensdag 8 juni:
Onderuit de buik van de Amsterdam klinkt een sonoor geluid: Hertzen heeft de mo-
tor gestart. Het schip trilt van opwinding. Het heeft er zin in en glijdt bedachtzaam 
Starum’s haven uit, op naar Heeg. Varende door de Friese dreven maken we illus-
traties bij een Russisch fantasiegedicht, in opdracht van Marjan. De vrolijke muziek 
die ze opzet, past erbij.. In Heeg leggen we aan op een prachtige plek, die doet 
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denken aan de boekjes van Ot en Sien: een dijk met een houten hekje en een pas 
gemaaid weiland, waar de zon de verschillende groenen mooi oplicht. Een oude, in 
onbruik geraakte landweg, waarvan de bomenrij is blijven staan en natuurlijk op de 
achtergrond de boerderijen, 
want in Friesland wonen alle-
maal boeren, die op klompen 
lopen. Tenminste dat dacht 
men in Amsterdam toen ik 
daar in de zestiger jaren kwam 
wonen. Na de lunch waaieren 
de schilders uit om hun artis-
tieke talenten uit te leven.

 dag 4 – donderdag 9 juni:
Terwijl we ontbijten – veel te veel, omdat het zo gezellig is – doet de Amsterdam 
zijn best ons naar de volgende plek te vervoeren. Harlingen dus. Een lange tocht, 
maar het Friese landschap wordt, zittend op het voordek, alom gewaardeerd. Her 
en der staan gelukkig koeien in de weiden. Voor de rest veel kale groene leegte, 
zonder ouderwetse grassoorten, boter- en pinksterblommen. Ook vandaag laat de 
zon ons niet in de steek en genieten we er volop van. Wel hebben we ons goed 
ingepakt tegen de frisse wind. Het heeft iets rustgevends dat glijden over het water, 
dat zachte gekabbel. Midden in Harlingen wordt er afgemeerd. De loopplank af en 
het ontdekken van het stadje begint. De een gaat naar museum het Hannemahuis, 
een ander zit op een terras en diverse mensen verkiezen het uitzicht op het Wad. 
Wat ieder ook doet, schilderen, luieren of schrijven, aan het eind van de middag 
komen we allemaal terug op het voordek en schuiven aan bij de - iedere dag weer 
– verrassende maaltijd, 
inclusief de calorierijke, 
maar verrukkelijke toetjes.

dag 5 – vrijdag 10 juni:
Vandaag rukken we op 
naar Makkum. Naar het 
dorp van het beroemde 
Makkumer aardewerk. 
De fabriek is eigenlijk al 
ter ziele. Het klassieke 
werk wordt er niet meer 
gemaakt. Er zijn alleen nog projecten met kunstenaars. In Makkum liggen we in 
een ruime jachthaven. Overal in Friesland zijn de havens uitgebreid en gemodern-
iseerd om toeristen aan te trekken. Maar momenteel gaat het niet meer zo goed 
met de watersport in Friesland en blijven de havens steeds leger. Jonge mensen 
kopen geen boot meer. Rondom ons zien we schilderachtige vergezichten: zo’n 
dijk met die ouwe dijkhuuskes er achter. En aan de andere kant prachtige water-
partijen. Wandelend naar het dorp stuit je op Makkums’ mannelijke bevolking op 
het ‘leugenbankje’, dat zoals in elk dorpje aan de waterkant staat. Het is stil in het 
centrumpje. Iedereen is richting Terschelling voor Oerol. Wel zijn er mooie gevelt-
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jes om te tekenen en te schilderen, maar die hebben we al in onze collectie. Na 
het eten vraagt Marjan ons om één werkstuk op tafel neer te leggen en voorziet 

ze dit van – opbouwende 
– kritiek. De mooiste 
vergezichten, collages en 
intieme tekeningetjes trek-
ken aan ons oog voorbij. 
Sommige mensen hebben 
aan het eind van deze 
week een hele kunstcol-
lectie bijeen geschilderd, 
andere kunnen familie en 
vrienden vertellen waar 
de mooiste musea en de 
leukste terrasjes zijn!

dag 6 – zaterdag 11 juni:
We varen vroeg de rustige haven uit, op weg naar Enkhuizen. Dit is de laatste 
aanlegplaats, alvorens op zondag al weer terug te keren naar onze thuishaven. We 
liggen op dezelfde mooie plek als vorig jaar. Er zijn nog slechts een paar schil-
derjunks, die de laatste restjes verf uit hun tubes knijpen. De laatste avond is het 
feest. Maar eerst de gebruikelijke evaluatie, inclusief de hernieuwde discussie over 
de eenpersoonshutten. Sommigen zijn de mening toegedaan dat dit misschien 
meer iets is voor de jaarvergadering, omdat het ook over de financiën gaat. Daarna 
wordt er volop gedanst, aan theater gedaan en worden er mooie gedichten en vun-
zige verhaaltjes voorgelezen. Iedereen is onder de indruk van Ank. Een vrouw die 
normaal op krukken loopt, die nu vrij als een vogeltje haar sierlijke dans uitvoert. 
Wat een performance! Zij heeft haar carrière misgelopen.

dag 7 – zondag 12 juni:
Vandaag mogen we 
uitslapen, er is om negen 
uur ontbijt in plaats van 
half negen.
Het is opeens heel 
zacht geworden en hier 
en daar wordt op het 
voordek ontbeten in het, 
weliswaar heel wazige, 
zonnetje. Buitengaats 
is het mistig, wat prachtige vergezichten oplevert, soms bijna zonder horizonlijn. 
Na de lunch en een laatste werkbespreking heeft Marjan, net als in voorgaande 
jaren, voor ieder een persoonlijke noot geschreven op een schone placemat. En 
dan is daar het moment van ‘partir c’est mourir un peu’. Nog een paar groepsfoto’s 
op de vaste ligplaats van de ‘Amsterdam’ aan het Oosterdok en dan gaat iedereen 
huiswaarts.

Fieteke Leenes
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Schilderweek Schoorl van 6 t/m/ 12 juni
Als thema van de week koos Nora voor “Tijd en ruimte” Ze stelde de groep voor 
om gedurende de week een “strip” te tekenen/schilderen die een goed beeld 
geeft van hoe de week verliep. Uiteraard werden daarnaast prachtige schilderijen 
vervaardigd. Ik hoop dat ik hiermee enigszins verwoord hoe de week er voor de 
groep uitzag. Een schitterende week! Voor herhaling vatbaar!!!

Nel Huurman
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Allerhande
Start lessen na zomerstop
De zomerstop eindigt op zondag 4 september. Op maandag 5 september begin-
nen de lessen weer.

Secretariaat
Na de zomerstop is het secretariaat zoals gebruikelijk op maandag, woensdag 
en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur bereikbaar. 020 6243933 of per e-mail info@
dezondagsschilders.nl

Poetsen geblazen op woensdag 31 augustus
Nogmaals een oproep voor de schoonmaakdag. Vergeet die datum niet!
Tegen tien uur staat de koffie klaar en tussen de middag wordt er voor een lekkere 
lunch gezorgd.

Korte cursussen en activiteiten 2016
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.

orientatiecursus
In september zal er weer een Oriëntatiecursus starten maar de gegevens van deze cursus 
waren ten tijde van de samenstelling van deze uitgave nog niet bekend

Locatie: Geldersekade 101

Meer informatie: www.dezondagsschilders.nl of houd de Nieuwsflits in de gaten.

vervolg op PoRTRETTEKENEN voor beginners - Joost van der Krogt

Net zoals de vorige lessen gaan we weer uit van geprojecteerde portretten.
Dit keer gaan we nog meer in op de plasticiteit van ogen, neus en mond.
De keuze van de materialen is in principe vrij, tenzij er vraag is naar het 
werken met bepaald materiaal. Iedereen krijgt individuele begeleiding. Na 
de les bespreken we de werken.

Wanneer: woensdagavond 16, 23 en 30 november en 7, 14 december 2016

Tijdstip: 19.30-22.00 uur

Over de docent: kijk voor meer infromatie op: www.joostvanderkrogt.nl

Locatie: 3e etage, Geldersekade 101

Kosten: € 75,00 voor leden, € 90,00 voor niet-leden, exclusief materialen
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Kunst & Koffie door Anneke Krijgsman
Dit najaar wil Anneke Krijgsman met twee lezingen het nieuwe museum voor moderne kunst 
Voorlinden in Wassenaar introduceren waarvan Wim Pijbes in juli algemeen directeur wordt.
Zoals gebruikelijk zal er na afloop van elke lezing een discussietafel zijn waar men bij een 
hapje en een drankje nog met elkaar kan napraten.
De twee lezingen zijn een introductie op dit nieuwste museum van Nederland met de meest 
eigentijdse collectie.
Wanneer: 16 oktober en 13 november

Wie: Anneke Krijgsman

Onderwerp: museum voor moderne kunst Voorlinden in Wassenaar

Locatie: 3e etage, Geldersekade 101

Kosten: enkele lezing: € 16,50 voor leden, € 18,50 voor niet-leden
beide lezingen: € 31,00 voor leden, € 35,00 voor niet-leden

Meer infromatie: www.dezondagsschilders.nl  of flyer bij secretariaat

INLOOPATTELIER OP ZONDAG beeldhouwen, schilderen en grafiek
Op deze zondagen kan er vrij worden gewerkt zonder begeleiding.
Wanneer: 25 september, 16 oktober en 27 november 

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

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 woensdag 31 augustus een groot aantal  
leden de handen uit de mouwen willen steken. De corveelijst hangt samen met de klussenlijst
op de ateliers zodat ieder kan zien wat er op zo’n dag allemaal gedaan moet worden.
Wie: tenminste één afgevaardigde per groep

Wanneer: woensdag 31 augustus voordat de lessen weer starten na de vakantie

Tijd: Om 10.00 uur verzamelen op de 3e etage voor koffie/thee en taakverde-
ling. Om ongeveer 12.30 uur is er een lekkere lunch.

Waar: Geldersekade 101

Opmerking: Namens de ateliercommissie bij voorbaat hartelijk dank!

Aanmelden  en/of  informatie over bovenstaande activiteiten:
Secretariaat zondagsschilders: telefoon 020 624 39 33 
 of per e-mail info@dezondagsschilders.nl
 zie ook onze website www.dezondagsschilders.nl 



A G E N D A
2016

31 aug 10:00 Schoonmaakdag (zie pag. 31)

3 en 4 september Tekendagen Pintar Rapido

4 september Portret op zondag

5 september Start lessen

6 september Bestuursvergadering

11 sept. 12:00 uur Vergadering contactpersonen

25 september Inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen en Grafiek (zie pag. 31)

1 en 2 oktober open ateliers Nieuwmarkt

2 oktober open dag

9 oktober Portret op zondag

11 oktober Bestuursvergadering

16 oktober Inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen en Grafiek (zie pag. 31)

17 oktober Bestuur-Docenten overleg

23 oktober Kunst & Koffie (zie pag. 31)

30 oktober Portret op zondag

31 oktober Bestuur-Coördinatoren overleg

5 oktober Start Kunstweek

13 november Kunst & Koffie (zie pag. 31)

15 november Bestuursvergadering

27 november Inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen en Grafiek (zie pag. 31)

4 december Portret op zondag

11 december Medewerkersdag

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

De Zondagsschilders, elke dag actief! 


