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REdAcTIE
vAN dE 

Op een bestuursvergadering in 2016 
– ik zit daarbij als notulist – vroeg 
voorzitter Peter Janzen de andere 
bestuursleden of het nu echt nodig 
was een aparte middag voor de 
medewerkers te hebben en een paar 
weken later de nieuwjaarsborrel voor 
alle leden van onze vereniging. Er was al zo veel in die weken en 2x een zelfde 
soort speech houden, dat trok hem ook niet. Een gloedvol antwoord van Christa 
Kuilman maakte een eind aan de twijfels over deze opzet. De middag voor de 
medewerkers “staat in het teken van dankzeggen aan al die vrijwilligers, die ervoor 
gezorgd hebben dat onze vereniging draait zoals hij draait. Het is belangrijk dat dat 
gezegd wordt,” zei ze. “En de nieuwjaarsborrel is om duidelijk te maken dat we er 
weer vol enthousiasme tegen aan gaan.” Zo bleven beide evenementen bestaan en 
hebben we ze als u dit leest weer achter de rug.
Maar zelf heb ik me afgevraagd of het nodig is dat in het Ateliernieuws verslagen 
moeten komen van deze bijeenkomsten. In het verleden is er al veel en vaak over 
geschreven en er zijn talloze foto’s van. En er is al zoveel andere kopij.. Zodat ik 
besloten heb tot Geen Verslag deze keer.
Toch valt er wel iets over te zeggen, namelijk hoe fantastisch goed verzorgd beide 
waren. De vrijwilligersmiddag stond in het teken van kerst. Het atelier was enigszins 
verduisterd, zodat de  lichtjes warm aandeden, de tafels waren prachtig versierd, 
er waren vele en zeer lekkere hapjes, de vrijwilligers die er waren konden zich echt 
verwend voelen en deden dat ook. De speech van Peter J. was kort en krachtig 

en de sfeer was geanimeerd. Van de Nieuwjaars-
borrel kan ik hetzelfde zeggen. Alleen daar geen 
verduistering, maar licht alom, zodat de panelen 
met schilderijen goed te zien waren, evenals alle 
deelnemers. De speech van Peter J. maakte 
indruk, want was anders van karakter dan we van 
hem kenden. U kunt hem in dit nummer nalezen.

En zo is 2017 dus begonnen en als u dit leest 
is het al weer aardig gevorderd en gaan we op 
weg naar de apriltentoonstelling, het jaarlijkse 
hoogtepunt in ons bestaan als vereniging.
Geniet van de weg daarnaar toe en maak er iets 
moois van en voor!

Johanna de Wilde

BESTUUR Geklapt

UIT hET 

Soms rijgen de jaren zich bijna naadloos aaneen. Zeker wanneer je, ouder 
wordend, terug kijkt. Kan je dan nog 1963 van 1962 onderscheiden? Misschien 
wanneer je heel diep graaft in je eigen verleden; of voor historische gegevens wiki-
pedia raadpleegt.
Het ziet ernaar uit dat voor onze vereniging 2017 
niet veel zal verschillen van 2016. Dezelfde 
zorgen over geld en ledenaantal. Dezelfde vrees 
voor verkoop van het pand op langere termijn. 
Maar ook dezelfde vreugde om tentoonstelling en 
jubileum. Een oude uitdrukking die hier op van 
toepassing lijkt is: het gaat gewoon zijn gangetje.
Maar dat geldt voor veel helaas niet. Zelden keek 
ik naar de toekomst met zoveel zorgelijke vraa-
gtekens. Wat gaat er met Europa en de wereld 
gebeuren? Er is zoveel dat mij op voorhand 
tegen staat. En dan laat ik Trump, Wilders en alle 
andere politici en Brexit nog buiten beschouwing. 
Nee…..ik merk dat ik meningen, die ik nog niet zo 
lang geleden koesterde en voor verlicht hield, nu 
steeds meer begin te nuanceren of  zelfs bereid 
ben af te wijzen.
Een voorbeeld. Vrijheid van meningsuiting moest 
toch onbegrensd zijn? Maar nu….nu denk ik dat 
de oude waarschuwing ‘pas op je woorden’  in ere 
hersteld moet worden. Want woorden hebben gevolgen – woorden kunnen tot con-
flicten – tot oorlogen leiden. En dan, alles zeggen wat je denkt. Hou toch op, juist 
beheersing is beschaving. De totale vrijheid brengt de vrije beschaving om zeep.
Ben ik veranderd of heb ik geen band meer met de maatschappij waarin ik leef? 
Zeg het maar, ik weet het niet. Ik heb eigenlijk geen mening. Daarin ben ik wel een 
uitzondering, want zoals Claudia de Breij tijdens haar oudejaarsconference al con-
stateerde: iedereen heeft een mening en iedereen wil dat naar hem of haar wordt 
geluisterd. De uitdrukking ‘kinderen die vragen worden overgeslagen’  is allang uit 
de boeken geschrapt.
Vroeger kende Nederland het harmoniemodel; onderhandelingsmodel waarin partij-
en met uiteenlopende belangen proberen conflicten op te lossen door overleg en 
samenwerking. Met dit model is ons land na de tweede wereldoorlog opgebouwd.  
Ik verlang daar naar.
Zo verlang ik ook naar de geborgenheid van De Zondagsschilders. Want waarom 
ben je eigenlijk lid van onze club? Om te schilderen, te tekenen of te  beeldhouwen. 
Zeker. Maar toch ook om vrienden en vriendinnen te ontmoeten, om je geborgen te 
voelen, samen creatief te zijn, de boze buitenwereld even te vergeten. Daarom ook 
bestaat onze vereniging. In 2016 en in 2017.
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Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00

Zaterdag van 8:00 tot 16:00

GOUDSBLOEMSTRAAT 76, 1015 JR AMSTERDAM, TELEFOON: 020 - 622 07 71

Evenals de vorige jaren eindig ik met een gedicht van Willem Kloos. En alleen 
omdat ik het mooi vind. Het zijn mooie woorden. Ik hoor er de lente in en verstilling, 
harmonie.

NAUW ZICHTBAAR WIEGEN...
Nauw zichtbaar wiegen, op een lichte zucht,
De witte bloesems in de schemering - ziet,
Hoe langs mijn venster nog, met ras gerucht,
Een enkele, al te late vogel vliedt.

En ver, daar ginds, die zacht - gekleurde lucht
Als parelmoer, waar iedere tint vervliet
In teerheid... Rust - o, wonder - vreemd genucht!
Want alles is bij dag zo innig niet.

Alle geluid, dat nog van verre sprak,
Verstierf - de wind, de wolken, alles gaat
Al zacht en zachter - alles wordt zo stil...

En ik weet niet, hoe thans dit hart, zo zwak,
Dat al zo moe is, altijd luider slaat,
Altijd maar luider, en niet rusten wil.

Peter Janzen
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Een echte kunstenaar die 
blijft proberen en leren
Er is weer eens een jubilaris geïnterviewd, een ouwe rot 
in ‘t vak die al 35 jaar lid is van deze club. Dat gaan we 
een volgende keer misschien anders doen, welk jeug-
dig lid wil wel zijn of haar schilder/beeldhouw-verhaal  
vertellen? Mail naar redactie@dezondagsschilders.nl 
als je dit wilt, of als je iemand weet.... Maar dit keer  
laten we Rob Sprey aan ‘t woord, een bijna allround  
amateur-kunstenaar, die de meeste mogelijkheden van onze vereniging benut heeft.

Op een middag in december fiets ik richting Haarlemmerdijk, waar Rob in een 
zijstraatje woont. Het is een appartementengebouw en in de hal ervan zie ik een 
metalen kunstwerk aan de muur, dat ik wel bij Rob vind passen, maar het blijkt niet 
van hem te zijn. Een paar trappen op en dan sta ik in zijn appartement. Er is veel 
werk te zien in zijn kamer annex keuken. Een lange tafel waar duidelijk aan gewerkt 
wordt. Stapels tekeningen en aquarellen, ingelijste schilderijen, grafisch werk. 
Sommige zijn opgehangen aan de muren. En er staan beelden op diverse plekken 
in kasten en op tafel. Dat is wat ik me na een paar weken nog herinner.
Rob heeft een hele stapel model- en portrettekeningen geselecteerd, waarvan foto’s 
gemaakt kunnen worden. En als zijn speciale lekkere thee is ingeschonken begin-
nen we daarmee. Maar ondertussen vertelt hij....

Kleur en compositie
Rob begon met schilderen toen hij on-
geveer 35, 40 was (hij is nu 80), maar 
vanaf z’n 65e werd het serieuzer. Hij had 
een schilderij gezien van Paul Klee, met 
allemaal vierkantjes, en hij dacht: dat kan 
ik ook. Hij kocht een paar tubes olieverf en 
begon daarmee kleuren te mengen. Ook 
nu heeft hij geen moeite met kleur, dat gaat 
bij hem vanzelf. Anderen kunnen vaak wel 
tekenen, maar kunnen geen kleuren meng-
en. Hij heeft een tegengestelde ontwik-
keling doorgemaakt. Hij kan niet goed 
tekenen, maar heeft wel gevoel voor kleur. 
Pas later zag hij het belang in van vorm. 
Hij let nu ook meer op de compositie, die 
is steeds belangrijker geworden. Ook een 
abstract werk is voor hem pas goed als de 
compositie goed is.

Liefst schone materialen
Rob werkte o.a. als computerprogrammeur; dat was 
in die tijd wel aardig om te doen, maar hij doet er nu 
niets meer mee. Hij heeft ook geen computer. “Dat 
kost alleen maar tijd en geld. En schilderen is veel 
leuker,” zegt hij.
Zo’n 40 jaar geleden ging hij één ochtend in de week 
op les bij een schilder, hij woonde toen al in Amster-
dam. Hier schilderde hij met olieverf. Maar olieverf 
is mooi, maar niet praktisch als je snel wilt werken. 
In een latere fase probeerde hij allerlei verschillende 
materialen uit. Hij houdt bijvoorbeeld van waterverf. 
“Dat is een vrij schone manier van werken, maar 
technisch niet eenvoudig. Je moet eerst de vorm 
beheersen en weten wat je tekent.”
Houtskool, vindt hij, geeft veel stof op de grond en 
gaat in je kleren zitten. Met acryl werkt hij weinig. 
“Acryl droogt te snel,” zegt hij, “en blijft in je kwasten 
of op je kleren zitten. Ik heb een trui met een witte 
vlek, en die gaat er nooit meer uit.”
Met potlood kun je ook werken, maar zonder kleur vindt hij een tekening gauw dood.  
Anderzijds, vindt hij, mag een werk ook niet té kleurig zijn, want dan vragen 
de kleuren teveel aandacht. “Een paar kleuren die bij elkaar passen, 
dat is genoeg, ze mogen niet vloeken. En het geheel 
moet rustig zijn, één kleur moet over-
heersend zijn, dat is de grondkleur. 
En de achtergrond mag niet 
opvallend van kleur zijn.”

Weeffoutje
Pentekenen is teveel geduldwerk, vindt Rob. “Het 
duurt te lang eer je resultaat ziet.” Met een pen gaat 
hij ook vrij precies werken en als het dan niet lukt, 
raakt hij geïrriteerd.
“Daarbij komt dat ik het boeiender vind, als iets in 
een tekening of schilderij niet af is – het leven is 
ook niet af. En dan denk ik aan het verhaal van de 
Iraanse tapijtknopers, die altijd een klein weeffoutje 
maakten. Het tapijt mocht niet perfekt zijn, want 
alleen Allah is volmaakt!”
Hij lacht en vervolgt: “Als een werk af is en je hebt 
er geen goed gevoel bij, als je gevoel protesteert, 
dan moet je ‘t óf vernietigen óf drastisch verander-
en. Het is net als met de grote Schepping, de evo-
lutie: de uitgestorven dieren en planten, dat waren 
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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. 

ook voorstadia.” Rob schildert nu vaak met aquarel. “Dan heb je meteen een basis 
en kun je erin tekenen met aquarelkrijt”.

Alleseter /-kunner
Op z’n 50e kwam Rob bij 
de Zondagsschilders. Hij 
begon met lessen van Jan 
Frenken, en heeft daarna  
een paar jaar in Artis ge- 
schilderd bij Marcella Sieger 
en van haar aquarelleren 
geleerd. Ook volgde hij een 
paar jaar lessen bij Maria 
Heideveld. Hier leerde 
hij werken met nieuwe 
technieken en materialen, 
zoals pigmenten oplossen in water en daarmee schilderen. En tenslotte kwam hij 
bij Joop Rooijers, bij wie hij al heel wat jaren portrettekent, want: “Joop zegt nog wel 
eens wat goeds”.Daarnaast tekent hij model zónder docent. Ook bij grafiek stak hij 
zijn licht op. Hij heeft er geëtst en maakte er houtsnedes en monoprints. “Maar als 
je 10x afdrukt,  krijg je 10x dezelfde vorm, die is niet flexibel. Je kunt wel een beetje 
variëren met kleuren. Het heeft ook wel iets speciaals, zo’n drukproces, het is altijd 
een verrassing hoe je iets uit de pers haalt. Je weet nooit van tevoren of het een 
succes is of dat je werk voor niets is geweest.”
Momenteel zit hij te boetseren op zaterdagmiddag, bij Ike van Cleef. Ook met de 
buitenschilderdagen of -weken doet Rob in de zomer graag mee. Als lid van de 
vereniging heeft hij jarenlang meegeholpen met schoonmaken van de ateliers op  
de maandagmorgen.

Talloze inspiratiebronnen
Inspiratiebronnen, kunstenaars die hij goed 
vindt, heeft hij talloze, maar Picasso hoort daar 
niet altijd bij! Wel Braque en Juan Gris, die wel 
met Picasso heeft samen gewerkt. Natuurlijk 
Paul Klee, en verder  Modigliani en Marquet 
met zijn stemmige Parijse stadsgezichten, die 
altijd goed in ‘t vlak staan. Maar Marquet is niet 
zo bekend. Morandi vindt hij ook goed.  
Hokusai met zijn “Golf”, en de schitterende 
prenten van Hiroshige. “Die getuigen van vak-
manschap, let maar op de kleur en de afwer- 
king!” Dat zijn er maar een paar van de vele...
Bij het terugfietsen denk ik: wat heeft deze 
man een lange ontwikkeling doorgemaakt, en nog is hij bezig te proberen en te ler-
en! Zou je hem niet een echte kunstenaar kunnen noemen? Hij is in elk geval goed 
bezig, dat vindt hij zelf, maar ik ook.

Hennie Hooijer 
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minder beeldhouwers, maar die verdienen net zo goed 
volgens Willem. Hij begon op de Academie met schil-
deren. Maar omdat hij ook steeds de achterkant wilde 
laten zien van de objecten die hij schilderde, besloot 
hij dat hij dan maar beter kon gaan beeldhouwen.
Vaak wordt gezegd dat driedimensionale beeldende 
kunst bij het model begint. Maar dat klopt niet, meent 
Willem. Volgens hem zijn er veel meer mogelijkheden 

om tot ruimtelijke vormen te komen. Kunstacademies gaan ook niet meer van het 
model uit, het concept is waar het daar over gaat. Techniek is een bijzaak. Ruimte- 
lijk werken is feitelijk onbegrensd, het is niet alleen hakken in steen,  je kunt werken 
met vele materialen. Dat is een ontwikkeling in de 
beeldhouwkunst. 
In de moderne kunst gelden andere inzichten, an-
dere regels. Het concept komt op de eerste plaats 
en de vorm en het materiaalgebruik op de tweede.

Steen meer steen maken
Willem legt uit hoe hij werkt, hoe zijn concept is:  
“Ik wil steen laten zien en voelen, en ga een beeld  
maken. Ik hak in steen, maar misschien wordt 
mijn steen wel veel meer een steen als ik de steen 
verbind met plastic of metaal.” Beelden die er 
heel gemakkelijk uit-zien, zoals een bol of een kubus, zijn vaak heel moeilijk te 
maken. Bij beeldend werken neem je de vorm waar door het licht dat erop valt of 

het ontbreken van licht, dus de schaduw. Dat moet je 
duidelijk neerzetten, daardoor gaat het beeld leven. Bij 
verenigingen als de Zondagsschilders gaat het vaak 
wel om het beeld zelf en de techniek.

Werk en verkoop
Het lukt Willem om werk te verkopen. Dat gaat via een 
galerie of via zijn eigen netwerken. Hij werkt nauwelijks 
in opdracht. Alles is vrij werk. En dat “vrije werk” gaat 
de wereld in, bijvoorbeeld door deelname aan beurzen 
en exposities. Soms organiseert hij iets binnen zijn 
eigen netwerk. Samen met het geven van lezingen en 
lessen kan hij ervan leven. “Het houdt niet over, maar 
het lukt.”  

Binnenkort is werk van hem te zien op tentoon-
stellingen in Duitsland, in Bonn, Dresden en 
Düsseldorf. Duitsland is een grotere markt. In 
Nederland prijkt zijn werk op tentoonstellingen in 
Dordrecht en Utrecht.
Uit het lesgeven ontstaan soms ook nieuwe con-
tacten. Willem steekt een hoop tijd en energie in 
netwerken. “Ik blijf een ondernemer.”

Ruimtelijk werken  
     is onbegrensd,  
      het gaat om het  
                   concept!
Interview met Willem harbers

ontvangst atelier
Hennie Hooijer en ik worden ontvangen in een 
oud bedrijfspand, waar oorspronkelijk koetsen 
werden gemaakt en later een decorbedrijf was, 
ergens in de Kinkerbuurt. Willem Harbers heeft 
hier een atelier aan huis op de eerste verdie-
ping, hij woont daarboven. Zijn partner Karin, 
die ook beeldhouwer is, woonde in een oud 
schoolgebouw. Ze had in het decorbedrijf een 
bijbaantje en huurde er een werkplek.  
Toen dit bedrijf verhuisde, is Willem op de 
eigenaar afgestapt en heeft alles op eigen 

kosten verbouwd. In Duivendrecht had hij zoiets al eens eerder gedaan. Zo’n plek 
vinden is niet alleen geluk hebben, zegt hij: “We zochten heel gericht naar een 
ruimte waar we iets mee konden doen”. Dertien jaar geleden vond de gemeente het 
prima dat er woningen kwamen op deze bedrijfsplekken.
De Kinkerbuurt met de Ten Katemarkt is nu een gemengde, populaire volksbuurt 
geworden. “In deze straat hoor je van 
alles,” zegt Willem. “Men accepteert het 
geluid van mijn slijpmachine net als andere 
geluiden van bedrijfjes. Uiteraard moet je 
niet de muziek keihard zetten.” Hennie en ik 
worden bij de koffie getrakteerd op pan-
ettone speciaal, een delicatesse van een 
bakker uit de buurt.

de beeldhouwer
Willem Harbers komt uit Heusden in Brabant. Hij wilde altijd al schilder of beeld-
houwer worden. Dat had ook met zijn achtergrond te maken. Creativiteit zat in de 

familie van moeders kant, zijn opa was 
docent beeldende vorming. Moeder was 
lerares, en zijn vader exporteerde ma-
chines. Willem heeft van al die talenten 
iets meegekregen.
Grafische vormgeving is bij jongeren op 
de Academie populair omdat ze denken 
dat je daar veel geld mee verdient. Er zijn 
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Net als alle docenten, die we interviewden, is Willem zeer 
gemotiveerd om les te geven. Hij vindt het gewoon leuk. 
Hij verwacht wel iets van de cursist. Voor hem is het geen  
gezelligheidsclubje, het gaat erom dat cursisten iets leren. 
Met enkele kleine ingrepen kan een werk soms al een 
stuk beter worden. Als iemand vastzit, dan geeft hij vaak 
het advies om te kijken wat overbodig is en wat wegge-
haald kan worden, omdat het niet essentieel is voor wat 
je wilt laten zien. Ook bij het lesgeven gaat het hem om 
het concept en niet alleen om de techniek. Techniek vindt 
hij middel en geen doel. Willem geeft ook al jaren les bij 

MK 24, o.a. aan jongeren, in het 
zogenaamde MK 24 Start. Daar-
naast verzorgt hij ook bepaalde 
modules bij Art Zuid. Hierbij gaat 
het om ruimtelijk leren denken.  
Oefenen in leren kijken, noemt hij dat.

Inspiratiebronnen
De klassieke beeldhouwers, zoals Auguste Rodin en Camille 
Claudel, zijn voor hem geen inspiratiebronnen.  
De Zwitser Jean Tinguely vindt hij interessanter, hij wordt er 
wel eens mee vergeleken. Werk van Tinguely is nog tot 5 
maart te bezichtigen in het 
Stedelijk Museum.  

Doorgevraagd noemt Willem verder de Britse 
beeldhouwers Tony Cragg, Richard Deacon en 
Anish Kapoor als belangrijk voor hem en tenslotte 
de Amerikaans-Japans-Nederlandse beeld-
houwer Shinkichi Tajiri. De laatste maakt o.a. 
beelden van knopen. Henri Moore vindt hij wel 
een belangrijke kunstenaar voor de ontwikkeling 
van de moderne beeldhouwkunst, dat is iemand 
die ergens tussen Rodin en de bovengenoemde 
beeldhouwers in staat. Voor Willem’s lessen zijn 
de klassieke beeldhouwers overigens wel van 
belang. Een compleet andere inspiratiebron voor 
Willem vormen de dingen die hij om zich heen 
ziet, zoals een speelgoeddingetje of een takel.

Wie meer wil weten over Willem en bijvoorbeeld 
de tentoonstellingen waar hij aan mee doet, leze 
zijn website: www.willemharbers.nl

Tekst:  Frans Kramer
Foto’s: Hennie Hooijer 

en van de website van Willem Harbers

giroclaaf
In het atelier bekijken we een aantal van Willem’s werken. Overal zit wel marmer 
in, maar vooral gebruikt hij ander materiaal. Zo staat er o.a. de “Giroclaaf”, zie 
foto. Hoe kom je aan zo’n naam? Willem vertelt, dat hij die verzonnen heeft. Een 
Giroclaaf bestaat niet, maar het is de titel van dit werk. “Een beeld,” zegt hij, “moet 
niet statisch zijn en zo’n titel geeft meer ruimte.”  De ‘machines’ van Willem pro-
duceren namelijk niets concreets, maar ze suggereren, ze prikkelen de fantasie, ze 
doen  iets. Want ja, is een spelletje op een i-pad soms zinvol? Willem’s werken zijn 
maatschappijkritische objecten.

opleiding
Willem begon aan de Academie voor Beel-
dende Kunst in Rotterdam, maar ging na 2 
jaar naar de Rietveld Academie in Amsterdam, 
afdeling Monumentale Vormgeving, die nu is 
opgeheven. In 1993 studeerde hij af. Om meer 
techniek te leren ging hij vervolgens steenhou-
wen in Italië aan de Accademia di belle Arti in 
Carrara, de stad van het marmer. Willem werkt 
nog steeds in marmer, maar gebruikt dit in com-
binatie met andere materialen, zoals hout en 
metaal. Regelmatig gaat hij terug naar Carrara 
om marmer te kopen.

Lesgeven
Willem geeft bij de Zondagsschilders de cursus 
beeldhouwen op zaterdagmorgen. Deze lessen 
heeft hij overgenomen van Marjan Zwiep. Hij 
kwam in contact met de Zondagsschilders door 
Ike van Cleeff, die lid was van het ABK (Amster-
damse Beeldhouwers Kollektief). Willem was 
daar ook lid van, hij was zelfs een paar jaar voor- 
zitter. Het Kollektief is inmiddels opgeheven. 
Samen met Ike gaf hij ook les in Haarlem.
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Nel en Jan pakken uit
Nou heeft ze alweer een expositie, die Nel Huurman! En haar Jan doet ook mee, 
met zijn eigen specialiteit, goocheltrucs. Want samen zijn ze 50 jaar getrouwd, en 
dat willen ze met ons Zondagsschilders vieren.
De expositie van Nel, op 26 november in Wilnis, met schilderijen, tekeningen en 
beelden, wordt geopend door Marjan van Berkel, haar docent, van wie zij al meer 
dan 30 jaar les heeft. Deze memoreerde dat Nel al heel in ‘t begin tegen haar had 
gezegd: hier ga ik nooit meer weg. Marjan kent altijd een toepasselijk gedicht, en 
dit, van de Perzische dichter Hafis, las zij voor:

 Het schilderen

 Beheersen en loslaten, optimaal

 voor jou Nel...begrepen taal

 O, zou die taal maar eeuwig klinken

 zodat we het lezen, allemaal.

Aan Jan vraag ik hoe ze het zo lang met elkaar hebben uit gehouden. “Zij is nog 
steeds een gek wijf, maar ik heb geleerd dat het heel belangrijk is om iets voor 
jezelf te hebben. Ieder doet zijn ding, vroeger had ik mijn gitaar, maar ik werd doof, 
dus spelen kon niet meer. Sinds 2 jaar ben ik nu gaan goochelen”.
Ze hebben elkaar op vakantie leren kennen. Jan zou eerst met een vriend naar 
Frankrijk gaan, maar de brommer ging stuk. Toen ging hij met zijn ouders en zus 
mee naar een pension in Limburg, waar ook Nel met haar ouders was. Eerst viel 
ze hem niet op, maar er groeide toch iets. Hij speelde in een band, en kon meiden 
genoeg krijgen. Maar Nel bleef schrijven. Zijn moeder zei: je moet kiezen, Jan. En 
hij koos voor Nel, ook al was zij een Rotterdamse en hij een Amsterdammer....
Het ergste wat er tussen hen gebeurd is en wat hij nooit vergeet, is haar mooie 
lange haar, dat zij op een dag zomaar had afgeknipt. Hij haalde haar op van het 
C.S. en zag wel iemand op hem afkomen in een houtje-touwtje-jas, maar hij her-
kende haar niet. Dat korte haar vond hij toen heel erg, en nog!
“Elkaar vrijlaten is het belangrijkste, dat werkt perfekt,” zegt ook Nel.

Als ik naar huis loop zie 
ik tere warmroze wolken, 
met een kleine donkerder 
rand in de babyblauwe 
lucht van de onder-
gaande zon. Zachte 
kleuren die doen denken 
aan enkele schilderijen 
van Nel.

Hennie Hooijer

     Gezien (1)
Klassieke verleiding,
topstukken van de schilder  
Lourens Alma Tadema (1836-1912).

Met een familieuitje togen we naar Leeuwarden, het Fries Museum aldaar, waar 
de tentoonstelling van Lourens Alma Tadema te zien was. Die tentoonstelling was 
niet mijn eerste voorkeur, ik meende dat het om romantische, zoetelijke schilderijen 
ging, niet interessant. Maar de werkelijkheid bleek anders. De afbeeldingen op 
papier, in de krant en op folders, hadden te weinig recht gedaan aan de grote kracht 
van Tadema’s werk.
Lourens Alma Tadema kwam oorspronkelijk uit Friesland, maar in zijn schilderijen 
zie je dat niet terug. Die hebben vooral de klassieke oudheid en bijbelse verhalen 
als onderwerp. Hij had zich daar op vele manieren in verdiept, door literatuurstudie, 
door ter plekke opgravingen te gaan bekijken, door oude schilderkunst te bestude- 
ren enzovoort. Met zijn tweede vrouw Laura reisde hij ook naar Italië en bezocht hij 
verschillende steden.
Wat opviel aan zijn werk is zijn prachtige en levendige kleurgebruik en de enorme 
gedetailleerdheid in de weergave van zowel voorwerpen als mensen. Die gede-
tailleerdheid verveelt niet, integendeel, er valt zoveel te zien, dat je van de ene ver-
bazing in de andere valt. Kijk nou, hoe dat marmer is geschilderd, hoe die plooien 
vallen.. en zie je hoe die vrouw 
daar zit te kijken, zo ondoorgron-
delijk en koud, terwijl die man in 
het bed met een woedend gebaar 
naar haar wijst..  
Die vrouw is koningin Fredegon-
da; en ze kijkt naar de man, die 
beseft dat zij hem de dood in 
heeft gejaagd!

Jeugdwerk
Tadema begon al als knaap van 
14 jaar te schilderen. Een van de 
eerste schilderijen die hij maakte was een portret van zijn oudere zus, Artje geheten. 
De tentoonstelling opende ermee en ik was meteen onder de indruk: wat een kracht 
had het, hoe warm de uitdrukking. Een portret van zijn moeder als ook een zelf-
portret als 16-jarige horen bij dezelfde periode. Zij getuigen alle drie van een dan 
al groot vakmanschap. Zijn opleiding, hij toog daarvoor naar Antwerpen en later 
Brussel, moest toen nog beginnen.
De historische kennis en belangstelling, die hem kenmerkte, werd daar gewekt 
door een van zijn docenten, Louis Jean de Taeye, die lessen in geschiedenis en 
historische kostuums gaf. Later was hij assistent van Hendrik Leys, een weliswaar 
bekende, maar niet zo’n heel goede schilder uit Antwerpen.  
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huwelijk
Alma Tadema was twee keer getrouwd. Zijn eerste vrouw Pauline stierf jong, op 
36 jarige leeftijd. Het echtpaar had 2 dochters, Laurence en Rosa. Laurence zou 
schrijfster worden, Rosa schilderde en kon dat getuige het werk van haar dat op de 
tentoonstelling te zien was, ook heel goed. Verbazingwekkend vond ik daarom de 
mededeling, niet verder toegelicht, dat ze na de dood van haar vader in 1912 nooit 
meer schilderde.
De tweede vrouw van Alma Tadema was Laura. Hun romance begon toen hij haar 
les gaf in schilderen. Zij was iets van 20 jaar jonger dan hij, maar dat stond een ge-
lukkig huwelijk niet in de weg. Ook van Laura waren werken te zien op de tentoon-
stelling. Ze schilderde ‘niet onverdienstelijk’, zoals dat in commentaar ter plekke 
heette, ik vond haar werk gewoon mooi. Net als haar echtgenoot was ze in staat om 
binnen en buiten te verbinden: schilderde ze een tafereel binnenshuis, dan scheen 
daar licht op van buiten. En waar dat licht vandaan kwam, een raam in de muur 
bijvoorbeeld, daar zag je dan iets van die buitenwereld oplichten.
Kortom, dit was een prachtige tentoonstelling, de moeite van het bezichtigen waard! 
Het is te hopen dat hij langer blijft dan aangekondigd, wie weet kunt u er dan nog 
van genieten.

Johanna de Wilde

     Gezien (2)
Alice Neel, schilder van de ziel
gemeentemuseum den haag,  
t/m 12 februari 2017.

Alice Neel (1900-1984) had een veelbewogen leven en je ziet dat terug in haar 
schilderijen. De portretten die zij maakte betroffen veelal mensen uit haar directe 
omgeving. De manier waarop zij te werk ging kenmerkte zich door emotie, gevoel, 
zij liet zich raken door degene die tegenover haar zat.
Haar stijl – expressionistisch figuratief – had zeker in haar latere jaren iets onafs 
en iets bedrieglijk simpels. In die tijd en in het Amerika van toen had ze totaal geen 
aanzien. Haar figuratieve werk vond geen weerklank in het geweld van de abstracte 
kunst van Rothko, Pollock en Newman, die juist bezig was de wereld te veroveren.

havana
Alice woonde na de kunstopleiding enige jaren in Havana, samen met haar Cu-
baanse echtgenoot Carlos Enriquez, die ook kunstschilder was. Hij kwam uit een 
welgestelde familie en was niet al te ijverig in het schilderen, maar zij toog er op uit 
in de stad en schilderde vooral de bedelaars en zwervers in het centrum. Samen 
kregen ze 2 dochters, maar toen de jongste overleed en zij gingen scheiden, kreeg 
Alice een zenuwinzinking. Ze werd enige tijd opgenomen in een inrichting, terwijl 
haar dochter in Cuba achterbleef en werd opgevoed bij de familie van haar ex. Een-

In die periode produ-
ceerde hij zijn eerste 
schilderij in de stijl, die 
voor hem kenmerkend 
zou worden: De opvoe-
ding van de kinderen van 
Clovis geheten. Het laat 
zien hoe Clothilde, de 
vrouw van Clovis, haar 
kinderen laat oefenen in 
het werpen van bijlen  
om haar man te kunnen 
wreken. Clothilde zit 
pontificaal, een beetje 
onderuit gezakt met 

benen wijd, op een zetel. Een van de kinderen leunt op haar knie, de beide anderen 
zijn ‘in het veld’, de een heeft net een bijl gegooid, je ziet hem met de punt in het 
houten bord steken, de ander staat op zijn beurt te wachten. Er om heen zitten en 
staan diverse andere mensen, met allemaal eigen gezichtsuitdrukkingen, houding- 
en, kleding en schoeisel. De hele scene is levensecht, al is het verhaal bizar 
natuurlijk! Schoeisel had overigens Alma Tadema’s aandacht: hij maakte er diverse 
schetsen van, waarvan er een hing op de tentoonstelling.

genadiglijk
Van gezichtsuitdrukkingen gesproken. Ik herinner me een schilderij, waarvan ik de 
titel vergeten ben, waarop een moeder – of tante, dat staat er niet bij- een kind een 
zoen op haar wang geeft. De moeder of tante buigt zich naar het kind, een meisje 
van een jaar of zes, toe en het kind kijkt niet naar haar, maar keert haar de wang 
toe, genadiglijk! Haar gezichtsuitdrukking zegt: als jij dit zo graag wilt, dan laat ik dat 
wel toe, maar ik vind het niet echt fijn. Razend knap vind ik zulk schilderen, maar 
meer dan dat ontroerde het me ook: het treft het meisje zo precies in haar emotie.
Op een ander schil-
derij is te zien hoe een 
jongeman een enorme 
vlecht om zijn hoofd 
gekronkeld draagt. U 
weet wel, zo’n Duits 
Mädelkapsel, je ziet 
die tegenwoordig weer 
vaker dan een paar jaar 
geleden. Het verbaas-
de me, dit voor ons 
vrouwenkapsel op een 
mannenhoofd te zien. 
Was het toen anders?
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maal genezen, vertrok Alice naar New York, waar 
ze haar leven verder opbouwde.
Uit verschillende relaties hierna kreeg ze twee zo-
nen, Hartley en Richard, die ze vaak portretteerde. 
Ook collega kunstenaars vereeuwigde ze en 
vrienden en niet-vrienden, waaronder de conser-
vator van het MOMA, meneer Frank O’Hara. Van 
hem schilderde ze een bepaald onflatteus portret: 
zijn mond staat open, je blik valt onmiddellijk op 
zijn lelijke grauwe tanden, die Alice benoemde als 
‘grafzerken’. Deze portretsessie was waarschijnlijk 
bedoeld om toegang te krijgen tot het MOMA, iets 
wat Alice graag wilde, maar daarin slaagde ze niet. 
Ook van een andere conservator, die zij portret-
teerde, wordt vermeld, dat hij weliswaar toestemde 
in een poseersessie, maar dat hij haar en haar 
werk eigenlijk minachtte.

hekel
Op haar beurt had Alice ook een hekel aan sommige mensen. Zo schilderde zij uit 
haar hoofd het portret van een vrouw, die een galerie beheerde, waar haar werk 
geweigerd was. Dit portret is karikaturaal: de vrouw ziet er min of meer uit als een 
heks met grote ronde borsten, die als 
een soort harnas aan het lijf vast lijken 
te zitten. Een man, die zij kennelijk 
als een enorme macho beschouwde, 
heeft een kolossaal geslacht tussen 
zijn benen hangen. Het is het enige 
afwijkende aan het portret, maar be-
hoorlijk opvallend.  
Op een ander schilderij, het portret 
van een travestiet, zie je hoe een grote 
teen uit de panty steekt.

handen
Wat opvalt aan vrijwel al haar portret-
ten zijn de handen van de mensen. 
Zonder uitzondering zijn ze  lang met 
zeer lange, dunne grijpvingers. Ook 
de voeten zijn vaak verlengd en het is 
duidelijk dat Alice niet streeft naar figu-
ratieve precisie. Het zijn onvolmaakte 
mensen, maar met welk een  compas-
sie en inleving zijn ze geschilderd.  
Er is dat prachtige portretje van een 
meisje met kat in haar armen. Bloot 
staat ze daar, met van die beentjes 
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Penseeltekenen
Van 5 oktober tot en met 2 november 2016 werd, onder 
de bezielende leiding van Marjan van Berkel, een cursus 
Penseeltekenen gegeven. Wat ik me daarbij voorstelde?  
Ik zag monniken, Japanse meesters en andere rust-
gevende plaatjes voor mij. De prachtige tekening op de 
aankondiging voor deze cursus trok mij over de streep. 
Een lofprijzing op God in de vorm van een tijger in het  
Arabische schrift. Een mooie mengvorm, religie en kunst.
Er werd gevraagd Oost-Indische inkt en ecoline mee te 
brengen en uiteraard een paar ronde penselen. Van dit 
materiaal alleen al werd ik blij.

Tijdens de eerste les kregen we 
de opdracht de eigen intialen of 
een andere korte schrijfvorm te 
gebruiken en deze in een ‘ritme’ 
op papier te zetten. Je penseel 
moest op het papier blijven staan 
en hierdoor kreeg je een bepaalde 
cadans die verassend mooi oog-

de. De een gebruikte inderdaad haar intialen (ja. de dames waren weer goed ver-
tegenwoordigd, de heren hadden het laten afweten) en de ander verzon ter plekke 
een mooi ontwerp. Iedereen was  geconcentreerd bezig en met het prachtige mu- 
ziekje op de achtergrond was het een bijna meditatieve ervaring. Alle werken 
werden tenslotte naast elkaar ge-
legd, zodat je de verschillende stijlen 
kon zien en je laten inspireren door 
elkaar.
Voor de volgende keer moesten we 
een ex libris (oftewel een eigen-
domsmerkje dat in een boek wordt 
geplakt en waarop de intialen of  
volledige naam van de schrijver 
staan vermeld)  ontwerpen. Voor-
beelden konden we op internet of in 
de bibliotheek opzoeken. Om te zien hoe de stijlen in de loop der jaren zijn veran- 
derd vroeg Marjan ons om eerst  naar de kunst uit de middeleeuwen  te kijken.
Welke stijl gebruikte men in tekst en beeld, welke kleuren hanteerde men? Daarna 
mochten  we zelf bepalen hoe we ons ex libris vorm wilden geven.
Mijn achternaam (Schol) bracht mij tot een vis, waarin ik mijn intialen weergaf. Op  
aanwijzing van Marjan de randen leeg te houden, ontstond er een kader van wit en 
werd het geheel een mooi plaatje.
In de 3e les concentreerden we ons op kunst uit de Renaissance. Welke verander- 
ingen vonden er in die tijd plaats en hoe werd dit zichtbaar in de kunst?

dicht tegen elkaar aangeklemd, haar 
schoudertjes naar voren gebogen, uit 
een soort gêne en als om zichzelf en 
de kat, die ze onhandig vast houdt, te 
beschermen. De kat lijkt te glimlachen, 
zijn pootjes hangen ontspannen, maar 
tegelijk heeft hij een enorm dikke staart.  
En er is het portret van haar schoon- 
dochter Ginny: in een paarse jurk (kleur 
van de rouw) staat ze daar, het gezicht 
verdrietig en angstig tegelijk. Zij heeft 
dan net gehoord dat ze kanker heeft. 
Prachtig en wonderlijk is het portret 
van Ethel Ashton, collega kunstenaar, 
met wie Alice een atelier deelt. Ethel 
zit naakt op een stel kussens, ze durft 
nauwelijks op te kijken, alsof ze be-
schaamd is over, ja wat? Haar lijf, dat 
pontificaal uitdijt? In al zijn blootheid is 
het toch geen onbeschaamd schilderij, 
niet voyeuristisch, en is ook hier met 
tederheid gekeken.

verzamelaar van zielen
Alice noemde zichzelf wel: “verzamelaar van zielen”. Ze vertelt hoe ze zich, terwijl 
ze schildert, identificeert met haar subject en hoe ze zich verlaten en beroerd voelt 
als de sessie is afgelopen en de geportretteerde weggaat. Het is dan alsof ook haar 
eigen binnenste vertrekt, zozeer 
was zij in die persoon opgegaan. 
“I have no self, I’ve gone into this 
other person,” verzuchtte zij eens. 

Een schilder die zeer door  
Alice Neel geïnspireerd werd, 
is Marlene Dumas. Hun stijl van 
schilderen komt inderdaad over-
een, voor zover ik kan zien.
Pas laat in haar leven, in de  
70-er jaren, kreeg Alice de er- 
kenning, waarnaar zij hunkerde. 
Hoeveel moed en volharding 
moet ze gehad hebben om het 
vol te houden te schilderen op de 
wijze die de hare was! Ik heb er 
grote bewondering voor.

Johanna de Wilde
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Tijdens de 2 laatste lessen lag de na-
druk op werken met zwart/wit verf.  
Marjan attendeerde ons op moderne 
kunstenaars, die met tekst en beeld 
werk(t)en zoals Jean-Michel Basquiat,
een beeldend kunstenaar die al op 
28-jarige leeftijd overleed. We zoch-
ten een gedicht of tekst uit die ons 
aansprak. Met dikke klodders verf 
smeerden we ons papier in, waardoor 
er verschillende reliëfs ontstonden. 
Tijdens de laatste les gingen we in  
die verf tekenen met een pen met 
Oost-Indische inkt. Zwarte tekst op  
een grijze, zwart-witte achtergrond.  
Ik vond het bijzonder te zien wat voor  
mooie werken er die avond  werden  
gemaakt.  Echte ‘Marjan van Berkels’  
zou ik zeggen. Met elkaar hadden we  
5 heerlijke tekenavonden. En het 
was verassend om te zien wat er aan 
ideeën naar boven kwam en uitgewerkt 
werd. Ik zou zeggen voor een ieder die 
houdt van experimenteren: de volgende 
keer meedoen!

Veronique Schol



26 27

Jubilarissen in 2017
25 en 40 jaar lid
Het is bij de Zondagsschilders een goede gewoonte om leden 
die 25 of 40 jaar lid zijn in het zonnetje te zetten.  
Ook dit jaar zijn er verschillende leden die voor dat  
zonnetje in aanmerking komen. Zo vieren  
Nel Huurman en Hennie Schötker-Stouthamer hun 
40-jarig lidmaatschap bij onze vereniging.  
Daarnaast vieren drie andere leden hun  
25-jarig lidmaatschap, namelijk Frits Heis,  
Jo Snabilié en Jelle Günzeln.  
Jullie allen: van harte gefeliciteerd !

Aan het eind van de ledenvergadering 
op 26 maart aanstaande, zullen  
bovenstaande jubilarissen op  
feestelijke wijze gehuldigd worden.

30 en 35 jaar lid
Marcelle Sieger is dit jaar 30 
jaar als docent aan onze vereniging 
verbonden. Zij geeft les op de maandag-
middag in aquarelleren en op dinsdagochtend doet zij dat afwisselend in Artis en op 
het atelier. Joke Ligterink is dit jaar 30 jaar lid van de vereniging, terwijl Rob Sprey 
al 35 jaar bij de vereniging hoort.
Marcelle en deze trouwe leden hebben inmiddels de felicitaties namens het bestuur 
ontvangen.

Expositie 2017
Expositie in eigen huis van donderdag 20 tot en 
met zondag 23 april.
Vrij te bezoeken tussen 12.00 en 17.00 uur.
 
Voor de 4e keer richt de tentoonstellingscommis-
sie onder de artistieke leiding van een van onze 
docenten  een expositie in op onze eigen ateliers. 
Het is van groot belang dat onze vereniging zich in 
ieder geval een keer per jaar presenteert middels 
onze werken aan de gemeente Amsterdam e.o. Zo 
maken wij reclame voor De Zondagsschilders en  
brengen onze vereniging onder de aandacht. Doet 
u dus mee en zendt uw beste werk in!

Algemene Ledenvergadering
op zoNdAg 26 MAART

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda

2.  Verslagen Algemene Ledenvergaderingen 20 maart 2016– ter vaststelling 
(De verslagen liggen ter inzage in de informatiemapjes ALV in beide ateliers; 
leden kunnen per e-mail een digitaal exemplaar aanvragen bij het secretariaat)

3.  Aftredende bestuursleden: 
 a. Peter Janzen treedt statutair af als voorzitter en stelt zich herkiesbaar.

  b. Peter van Rossum treedt statutair af als secretaris en stelt zich herkiesbaar.
  c. Rob van Bakel treedt statutair af als penningmeester en stelt zich herkiesbaar.
  d.  Christa Kuilman treedt statutair af als bestuurslid artistiek beleid en stelt zich 

herkiesbaar.

  Ingevolge artikel 12 van de statuten hebben leden het recht kandidaten voor 
bestuursfuncties voor te dragen. Tegenkandidaten voor bovenstaande functies 
dienen 3 weken voor de ALV schriftelijk aangemeld te worden bij de secretaris.

4.  Jaarverslag 2016 bestuur en commissies – ter vaststelling 
(het jaarverslag is vanaf 12 maart ter inzage in de informatiemappen in beide 
ateliers en op de website)

5.  Financieel jaarverslag 
Het financieel jaarverslag (incl. verklaring kascommissie) ligt vanaf 12 maart ter 
inzage in de informatiemappen ALV op beide ateliers; leden kunnen per e–mail 
een digitale kopie van het financieel jaarverslag aanvragen bij het secretariaat.

6.  Verslag kascommissie, decharge penningmeester, benoeming nieuwe kascom-
missie – te besluiten

7. Toekomst Zondagsschilders.

8. Cursusgeld 2018 – ter vaststelling

9. Rondvraag

10. Huldiging jubilarissen

Sluiting

Feestelijke “afterparty” met hapje en drankje.
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deelname aan de expositie
Lever een recent werk in, dit is van maximaal 2 jaar oud. Overleg eventueel met 
docent en/of groepsleden welk werk je zult kiezen en bespreek de verzorging/in- 
lijsten ervan.

Wie mee kan doen
Alleen leden kunnen werk inleveren en mee doen. Men kan zich middels een 
duidelijk ingevuld deelnameformulier opgeven. Vanaf heden zijn deze formulieren te 
vinden in de folderbakjes op de ateliers. Zijn ze op, vraag ze dan aan op het secre-
tariaat (open op maandag woensdag of vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur).

Wat mag worden ingeleverd
Wie meerdere lessen per week volgt, mag uit elke les een werkstuk inleveren.
Bijvoorbeeld: Wie beeldhouwt én schildert, mag zowel een beeld als een schilderij 
exposeren.

Afmeting van het schilderij
Dit mag max. 60 x 80 cm groot zijn. Vermeld op de achterzijde je naam en telefoon-
nummer.
Gaat het om een portret, dat bij ‘Portret op Zondag’ gemaakt werd, vermeld dan op 
de achterzijde naast je eigen naam en tel. nr. ook de naam van de bekende Amster-
dammer.

Wanneer het werk moet worden ingeleverd
Dit kan alleen op dinsdag 18 april tussen 9.00 en 12.00 uur op de 1e verdieping van 
ons atelier.
Let op: alleen werk dat schriftelijk werd aangemeld wordt ingenomen en geëxpos-
eerd!

Suppoosten gezocht
Er zijn veel suppoosten nodig, u kunt zich voor deze gezellige klus aanmelden via 
het deelnameformulier.

groepswerk
Het is mooi als er ook enkele groepswerken op de tentoonstelling te zien zijn.
Let op: Een groepswerk is een gezamenlijk gemaakt werkstuk, het kan bestaan uit 
één geheel of uit delen die worden samen gevoegd tot één werkstuk.
Het werk moet passen op een schot van 2 x 1 m. en  goed ophangbaar zijn.
Wil men in uw groep zo’n gezamenlijk werk maken, meldt dit dan van te voren aan, 
want er is slechts plaats voor max. 5 groepswerkstukken. Besef wel, dat het maken 
van een groepswerk tijd kost en toewijding, wil het mooi worden. Elke groep is vrij 
om zelf een thema of onderwerp te bedenken.
In de presentiemappen liggen deelnameformulieren voor een groepswerk.
Let op: Er is geen verplichting om een groepswerkstuk te maken.

opening tentoonstelling
De opening vindt plaats op donderdag 20 april om 15.00 uur. Wie dat zal doen is 
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nog niet bekend.
Zodra dit wel het geval is, zullen we dit melden in de Nieuwsflits en in het infor-
matiemapje EXPOSITIE en de  flyers.

Informatiemap:
Maak elkaar attent op het naleven van deelnamevoorschriften en lees het infor-
matiemapje over de expositie, dat op de tafels in de ateliers te vinden is. We reke-
nen op ieder’s medewerking!

Heeft u alsnog vragen hierover, bel of mail dan naar Wil van Hagen: 06 13 02 26 23 
wilvanhaagen@gmail.com

Namens de tentoonstellingscommissie,
Wil van Haagen

Nieuwmarkt Tekendag
Op zondag 30 april wordt de jaarlijkse tekenmiddag op de Nieuwmarkt gehouden. 
Dit is traditioneel het slot van de aprilfeesten op de Nieuwmarkt. De Zondagsschil-
ders zijn uitgenodigd door de organisatie om hieraan mee te doen. Het is de bedoe-
ling de mensen op het feest aan het tekenen te krijgen. Het festijn begint ‘s middags 
om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Henny Bax

Korte cursussen en activiteiten 2017
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.

Korte cursus: van klein naar gRooT

Docent: Marjan van Bakel

Start: woensdag 15 februari Tijd: 19:30 uur Aantal lessen: 5

Locatie: 3e etage, Geldersekade 101 Kosten: Leden: € 75,00   Niet-leden:  € 90,00

Kunst & Kofie

Inleiding: Anneke Krijgsman

19 februari: Picasso aan Zee, in Museum Beelden aan Zee

19 maart: Een Huis voor Helene, voor iedereen die van het Kröller-Müller museum houdt.

Tijd: 14:15 uur

Locatie: 3e etage, Geldersekade 101

Kosten: Leden: € 16,50   Niet-leden:  € 18,50 per keer

vrije werkplaats modeltekenen

Organisatie: Ida van Veen en Jacob Siemons

Wanneer: elke donderdagavond om 19:30 uur

Locatie: 3e etage, Geldersekade 101

Kosten:
• cursuspas voor 5 sessies: € 57,00 voor leden of € 62,00 voor niet-leden 
• cursuspas voor 10 sessies: € 91,00 voor leden of € 102,00 voor niet-leden
• Jaargroep januari t/m mei € 132,- voor leden (prijs naar rato)

vrije werkplaats tekenen/schilderen
Deze groep heet ‘Op eigen houtje’. Je werkt in alle rust op je eigen manier, met je eigen 
techniek en je eigen materiaal. Er is geen docent, geen model, maar wel in de pauze koffie, 
thee, contact, voor commentaar, kritiek en/of goede raad.
Papier is ter plekke te koop. Ieder is van harte welkom!
Wanneer: Elke maandagmiddag van 13:30-16:00 uur

Locatie: 3e etage, Geldersekade 101

Kosten: Alleen leden (lidmaatschap kosten €40,-): € 151,- voor een jaar van 
januari t/m december.

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: 5 maart, 2 april en 7 mei (iedere eerste zondag van de maand) 

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: 26 februari, 9 april en 21 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



A G E N D A
2017

15 feb 11:00 uur Korte cursus Van klein naar Groot o.l.v. Marjan van Berkel (pag. 30)

19 feb 14:15 uur Kunst & Koffie; Picasso aan Zee (pag. 30)

21 feb 11:00 uur Bestuursvergadering

26 feb 11:00 uur Inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen en Grafiek (pag. 31)

5 mrt 13:00 uur Portret op Zondag (pag. 31)

19 mrt 14:15 uur Kunst & Koffie; Een Huis voor Helene (pag. 30)

26 mrt 14:00 uur Algemene Ledenvergadering (pag. 26) 
Aansluitend huldiging van jubilerende leden

2 apr 13:00 uur Portret op Zondag (pag. 31)

9 april 11:00 uur Inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen en Grafiek (pag. 31)

17 april 2e Paasdag

17 t/m 23 april geen lessen i.v.m. verenigingsexposite

20 t/m 23 april Jaarlijkse verenigingsexpositie (pag. 27)

30 april Tekendag Nieuwmarkt (pag. 30)

2 mei 11:00 uur Bestuursvergadering

7 mei 13:00 uur Portret op Zondag (pag. 31)

21 mei 11:00 uur Inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen en Grafiek (pag. 31)

25 mei Hemelvaartsdag

4 juni Start zomerstop

6 t/m 12 juni Schilderweek op de Salonboot ‘De Amsterdam’

28 t/m 15 juli Schilderweek Schoorl

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

De Zondagsschil
ders, 

elke dag actie
f! 


