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REDACTIE
VAN DE 

De hitte van de week waarin ik dit schrijf, maakt dat ik gespannen wacht op de 
verandering die zal komen. Onweer, regen, het kan niet uitblijven, er moet een 
uitbarsting, ontlading komen, lijkt me.
Het doet me denken aan onze vereniging, die ook maar wacht en wacht en wacht 
tot er duidelijkheid komt. Wat gaat er gebeuren, waar gaan we heen? De beide 
Peters (Janzen en Van Rossum) schrijven erover in debestuursrubriek. Het is een 
wonderlijk wachten wat we doen: ogenschijnlijk gaat alles zijn gangetje en loopt 
alles zoals altijd en denken we aan volgend seizoen, volgend jaar, maar .. maar…

Een ding is wel al duidelijk: het Ateliernieuws heeft zijn langste tijd gehad. Hennie 
Hooijer en ik gaan stoppen met de redactie aan het eind van dit jaar. De bedoeling 
is dat u daarna van nieuws voorzien wordt via de Nieuwsbrief. Voor ons stoppen 
zijn twee redenen: de eerste is dat wij dit redactiewerk al vele jaren doen en door 
onze ideeën heen raken en de tweede is geld. Het maken van het blad, drukken 
en versturen, kost de vereniging meer geld dan het maken en versturen van een 
Nieuwsbrief. Aangezien we, bij voortbestaan, zeker veel meer huur moeten gaan 
betalen, is zo’n bezuiniging nuttig zo niet onontkoombaar.

Dit is dus het een na laatste nummer, extra dik, dat wel, want er was weer veel 
kopij. Als altijd de verslagen van de werkweken, en de mooie en altijd weer interes-
sante creatieve geschiedenis van een van onze leden – deze keer Corrie Lohulima, 
die jubileumlid is, maar geen lessen meer neemt bij een van onze docenten –  en 
het interview met onze voormalige ‘huismeester’, Ben Nisters, die juist ook een 
boekje open doet over wat hij van onze docenten geleerd heeft!

Daarnaast ‘zagen’ we weer verschillende tentoonstellingen en geeft Mary Mijnlieff 
een terugblik op  het afgelopen seizoen ‘Portret op Zondag’.
Kortom, er is veel lezenswaardigs in dit nummer en verder blijven we afwachten…
U weet het: zodra het bestuur iets van een bod weet, wordt u uitgenodigd voor 
een Algemene Ledenvergadering, waar gezamenlijk beslist kan worden over onze 
toekomst. Denkt u er over na?

 Johanna de Wilde

BESTUUR GEKLAPT

UIT HET 

In deze droge zomer, waarin de herfstbladeren al vallen en waarin de vereniging 
wacht, alsmaar wacht, op antwoord over haar toekomst, dacht ik aan het gedicht 
van Willem Kloos dat hij zonder titel in zijn bundel plaatste. Het is somber.
Maar wellicht ziet de toekomst van De Zondagsschilders er niet zo donker en 
herfstig uit. Wellicht heeft onze steun en hulp vanuit het ambtelijk apparaat van de 
Gemeente gelijk en komt Metroprop uiteindelijk over de brug.

Peter Janzen
De bomen dorren in het laat seizoen
En wachten roerloos den nabijen winter...
Wat is dat alles stil, doodstil… ik vind er
Mijn eigen leven is, dat heen gaat spoên

Ach, ‘k had zo graag heel, héél veel willen doen
Wat Verzen en wat Liefde, want wie mint er
Te sterven zonder dees? Maar wie ook wint er
Ter wereld iets door klagen of door woên?

Ik ga dan stil, tevreden en gedwee
En neem geen ding uit al dat Leven meê
Dan dees gedachte, gonzende in mij om

Men moet niet van het lieve Dood-zijn ijzen:
De dode bloemen komen niet weêrom,
Maar ik zal heerlijk in mijn Vers herrijzen

Willem Kloos (1859-1938)

 (Bezorgd door Henk Harkema; harkema@prl.philips.nl)
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Voor deze uitgave van Ateliernieuws staat in feite maar één onderwerp centraal:
Wat gaat er gebeuren na 1 januari 2019, als het huidige huurcontract afloopt?
Helaas zijn we volledig afhankelijk van de nukken van de nieuwe eigenaar, 
Metropop, die voortdurend belooft snel ter zake te komen, maar elke keer verstek 
laat gaan.

De situatie bij het ter perse gaan van Ateliernieuws is de volgende:
Er zijn twee gesprekken gevoerd met (een vertegenwoordiger) van de nieuwe 
eigenaar.
Bij het laatste gesprek op 5 juli jl. is afgesproken dat Alex Dekker, vertegenwoor-
diger van afdeling Vastgoed van de gemeente, een voorstel zou doen, waarin een 
uiterste huurprijs is genoemd die de Zondagsschilders zou kunnen opbrengen. 
Deze prijs ligt beduidend beneden de huidige marktprijs per m2, maar ver boven de 
huidige huur die we aan de gemeente betalen.

Metroprop zou hier binnen een week op reageren. Hierop was een Algemene 
Ledenvergadering gepland op 26 augustus a.s., hetgeen ook naar de leden is 
gecommuniceerd via een Nieuwsflits.

Ter elfder ure kregen we bericht van Metroprop, dat het antwoord op ons voorstel 
vertraging heeft opgelopen, omdat beslissers binnen het bedrijf met vakantie waren. 
Men zal niet eerder reageren dan begin september.

Daarop heeft het bestuur besloten de ALV tot nader orde uit te stellen.

Het is volkomen begrijpelijk dat de frustratie en scepsis bij onze leden hand over 
hand toeneemt, zo ook bij het bestuur.
Het bestuur beraadt zich dan ook over te nemen vervolgstappen, waarbij de juridi- 
sche weg niet wordt uitgesloten, gezien het feit dat de tijd dringt en alternatieven 
niet voor het oprapen liggen.
Wij zullen u zoveel mogelijk via de Nieuwsflits op de hoogte houden,

Namens het Bestuur,
Peter van Rossum, Vice-voorzitter en secretaris

BESTUUR
VAN HET 
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                  mijn creatieve 
geschiedenis
Op één van de warme julidagen klim ik een lange, 
verveloze trap op in een mooi, oud pand aan de  
Sarphatistraat. Deze brengt me in een andere wereld 
met veel licht en ruimte. Een sfeer waarin ook kunst 
goed blijkt te gedijen. Een reusachtige contrabas staat 
om het hoekje in de voorkamer. Overal staan beelden  
en hangen schilderijen die kleur geven aan de beide kamers.

Corrie Koopmans-Lohulima is één van onze jubilarissen dit jaar; 25 jaar is zij al 
lid van de Zondagsschilders. Corrie is de bewoonster van deze etage, een statige, 
kortgeknipte dame, die graag vertelt over haar werk en leven. Zij gaat meteen thee 
zetten, waardoor ik even rustig kan rondkijken.

Model
Corrie is pas begonnen met tekenen en 
schilderen nadat ze stopte met modellenwerk. 
Dertien jaar lang is ze model geweest, en met 
veel plezier. Iemand van de Rietveld had haar 
gevraagd of ze 3 maanden kon poseren voor 
het maken van een buste in klei. Daarna werd 

ze overal gevraagd, op de Rijksacademie, de 
lerarenopleiding in de Lutmastraat, bij CREA, 
en bij verschillende amateurclubs. Maar ook bij 
particuliere kunstenaars op het atelier, en niet 
alleen in Amsterdam, maar in de wijde omtrek. 
Ook voor examens werd ze gevraagd. Zij was 
flexibel, gemakkelijk inzetbaar. Ze ontmoette 
er veel aardige mensen, en tijdens het zitten 
heeft ze veel opgestoken, van het kijken en 
van het luisteren naar wat de docenten zeiden. 
Het was elke keer weer leuk, verrassend en 
nieuw, zegt ze.
Bij de lerarenopleiding mocht ze een keer zelf 
tekenen, maar dat durfde ze niet. “Ik was bang 
voor dat grote witte vel papier, en dacht: dat 
kan ik toch niet”. De behoefte was er wel. En 

toen ze een keer bij Maria Heideveld poseer- 
de dacht ze “hier wil ik het wel proberen, dit is 
zo’n aardige club”.
En ze is gestopt met poseren.

Man en muziek..
Creatief was Corrie altijd al; samen met haar 
man zat ze in de muziek. Hij had het conser- 
vatorium niet afgemaakt en was counseler, 
maar speelde ook in een band, waarbij zij 
zong. Maar hij werd ziek, en toen het weer 
beter ging besloot ze om nu voor zichzelf te 
kiezen en te doen wat ze eigenlijk wilde: leren 
tekenen. Later kwam de ziekte terug en haar 
man is nu al meer dan 20 jaar dood. Sinds zijn  
overlijden kon ze geen muziek meer horen, 
en het lukte helemaal niet meer om te zingen. 

“Er kwam letterlijk geen geluid 
meer uit mijn strot,” vertelt ze, 
“maar het begint nu weer een 
beetje terug te komen. Het 
overlijden van mijn man was  
moeilijk voor me, ik heb lang 
gerouwd”. Ze was dankbaar 
voor hoe zijn einde geweest 
is, hoe zij voor hem heeft kun-
nen zorgen, hoe hij afscheid 
nam. En ze was dankbaar 

voor de steun van alle mensen.
Na de geboorte van haar kleinzoon fleurde ze weer 
op en kon ze opnieuw blij zijn. Ook was het fijn dat 
ze in die periode de Zondagsschilders had en zich 
op creatieve dingen zoals schilderen kon concen-
treren.

Zelf tekenen
“Maria Heideveld hielp mij over de drempel, ze was 
precies de juiste docent voor mij. Ze begon met lino- 
snijden, dat vond ik geweldig. Ze deed alles in korte 
blokken: een paar weken model, dan stilleven of 
pigmenten. Allerlei technieken heeft ze me geleerd. 
Zij keek naar wie je was en wat bij jou paste. Mij 
heeft ze gestimuleerd om met pastel en pigmenten 
te werken, je  krijgt daar zulke mooie kleuren mee. 
Het meeste hou ik van stillevens, vooral een met 
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appels of ander fruit. Landschap 
vind ik ook mooi. Soms deden we 
portret schilderen, maar dat vind ik 
moeilijk. Maar het was wel grappig 
om bij modeltekenen het eens van 
een andere kant te ervaren. Ik vond 
het niet makkelijk met die perspecti- 
vische verkortingen, maar ik pro-
beerde het wel”.
Corrie is altijd bij Maria op les 
gebleven tot ze een paar jaar ge-
leden om gezondheidsredenen een 
andere keuze moest maken.

Beeldhouwen
“Beeldhouwen ben ik ook begonnen bij de 
Zondagsschilders. Maar bij Marjan Zwiep werd 
vooral met zachte steen gewerkt, en ik hou meer 
van hardsteen. Ik wil flink hakken en lang met iets 
bezig zijn, ik wil erin opgaan. Meestal heb ik geen 
vooropgezet plan, maar laat ik me verrassen. Bij 
Lucie Nijland heb ik geleerd om penningen te 
maken en reliëfs. Beeldhouwen doe ik nu bij Ria 
Belderok, hier in de buurt. Voor wat ik nu maak 
heb ik wel een plan: ik ben begonnen met een 
klein uiltje, voor mijn oudste kleinzoon, voor als hij 
over 2 jaar klaar is met zijn gymnasiumopleiding”.

Exposeren
Toen Corrie zo’n jaar of tien aan ‘t schilderen 
was geweest begon zij zich zo zeker te voelen, 
dat ze haar eigen werk wilde laten zien. Daarom 
ging ze mee doen met de Open Atelierroute in 
de Plantagebuurt. In totaal deed ze dat zeker wel 
tien keer.

Ook op andere plekken exposeerde ze, zoals in 
het Sarphatihuis, bij Reade op de Overtoom, in 
de Willem de Zwijgerkerk en in Delft. In die stad 
verkocht ze enkele stillevens met appels!

Inspiratie en motivatie
“Vooral Morandi is mijn grote inspirator.  
Natuurlijk zijn er ook andere grote kunstenaars 
waar ik veel van geleerd heb, zoals Cézanne. 
Maar Morandi blijf ik geweldig vinden, zijn 
composities, zijn kleuren, de eenvoud. Maar ik 
kopieer hem niet. Ik probeer om los te werken 
en de dingen gewoon te laten ontstaan en dan 

te improviseren. Bij model tekende ik wel eens verschillende standen door elkaar 
heen. Dan ga je vrijer werken en kun je spelenderwijs verder improviseren. Je moet 
dingen laten gebeuren en blijven zoeken, maar dan blijft het ook boeiend. Een werk 
moet bezieling hebben, en spontaniteit, ik moet er iets bij voelen. Met beeldhouwen 
is dat ook zo, soms zit ik er helemaal in, zo’n kort moment dat je heel geconcen-
treerd bent, helemaal één met waar je mee bezig bent. Als het dan lukt is dat een 
groot cadeau, iets waar ik elke keer weer verbaasd over ben. En als ik me verwon-
der over mijn beeld weet ik dat het goed is. Ik wil mezelf blijven verrassen!”

Creatieve familie
“Mijn creatieve aanleg komt van 
mijn moeders kant. Haar vader, of 
misschien was het haar opa, sneed 
houten engelen voor in de kerk, op 
de Molukken, placht ze te vertellen. 
Maar misschien heb ik het ook wel 
van mijn vader,” vervolgt Corrie.  
“Hij maakte altijd kleren voor ons en 
hij borduurde. Dan maakte hij  
sjerpen van zwart fluweel met 
bloemmotieven van zwarte kralen. 
Die werden gedragen door de vrou-
wen in de kerk als ze naar het Heilig 
Avondmaal gingen. Het hoorde bij 
de traditionele kerkelijke dracht in de 
Moluks Hervormde Kerk. In Leerdam, 
waar ik ben opgegroeid, wordt dit 
nog steeds gedragen. Als ik naar de 
kerk ga, dan is het daar, omdat ik 
daar iedereen ken..”
Corrie is in 1951 geboren in Malang 
op Java. Haar ouders kwamen van 
Saparua, een klein eiland bij Ambon, in de Molukken. Vader was Knil-militair. Na 
haar geboorte ging ze met haar ouders op de boot naar Nederland.  Zij waren dus 
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vluchtelingen en statenloos, tot ze een jaar  
of 15 later moesten kiezen voor een Indone-
sische of Nederlandse pas. In 1988 is zij met 
haar ouders en haar kinderen teruggeweest. 
Zij ontmoette toen haar oma en zag het huis 
dat haar vader samen met zijn broer had ge-
bouwd aan zee, want zij waren vissers. Haar 
ouders kwamen uit hetzelfde dorp. Moeder’s 
familie had veel land, met oude bomen, ook 
fruitbomen. Zij verkochten specerijen en 
koffie op de markt.
Christenen en moslims leefden er destijds als 
broeders met elkaar, zij respecteerden elkaar. 
Maar nu is er veel gedoe, er wordt haat 
gekweekt en er is veel trauma en corruptie. 
Gewone mensen worden daarvan de dupe. 
Er is veel armoede en de kerken zijn overvol. 
Vanuit Nederland wordt veel steun gegeven.

Een stuk albast
Na de dood van haar moeder, een paar 
jaar geleden, wilde Corrie iets maken 
voor haar ouders.
“Ik wist niet wat, maar ik had een stuk 
albast en daar ging ik mee aan de slag. 
Het leek een soort bloemmotief, maar 
toen het klaar was en ik er goed naar 
keek schrok ik en dacht: maar dat zijn 
wij! dat zijn al hun 9 kinderen! Die heb 
ik uitgebeeld zonder dat ik het besefte.
In de Willem de Zwijgerkerk heb ik met 
de beeldhouwgroep geëxposeerd, ook 
dit beeld stond er. Ik had de dominee 

verteld over hoe het ontstaan was en 
hij had dit opgenomen in zijn preek op 
de zondag van de opening. Ik kreeg er 
kippevel van, ook omdat mijn ouders 
heel kerkelijk waren. Het voelde alsof ik 
van bovenaf geleid was bij het maken. 
Het ontstond via mij en nu stond het ook 
nog in een kerk. Zo was het helemaal 
goed! Dat bedoel ik met verwondering, 
het past bij hoe ik nu in het leven sta.”

Molukse kant
Corrie is altijd geöriënteerd geweest op westerse kunst en 
kunstgeschiedenis. Maar tegenwoordig voelt ze steeds meer 
de behoefte om uiting te geven aan haar Molukse kant. Daar 
heeft ze echter nog geen tijd voor, ze is te druk met oppassen 
op haar  kleinkinderen en het opknappen van het huis van 
haar vriend in Frankrijk, waar zij een atelier wil maken. Over 
een paar jaar verwacht ze dat het er allemaal wel uit komt, als 
ze minder versnipperd leeft. Ze heeft veel schetsen gemaakt 
op de Molukken, die ze verder wil uitwerken. Ze heeft al een 
penning gemaakt voor de kerk op Saparua. Het beeld voor 
haar ouders hoort hierbij, de kruidnagels die ze heeft ge-
beeldhouwd, en de etsjes die ze maakte van kruidnagel en 
nootmuskaat. Ze zegt: 
“Met alles wat ik tot 
nu toe hier geleerd en 
gedaan heb, is het alsof 
ik een basis gelegd heb 
voor wat ik eigenlijk wil 
doen en wat dichter bij 
mijzelf staat. Daar kijk ik 
naar uit,”

Hennie Hooijer    
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Goed is het als het  
                    spannend is
Interview met Ben Nisters, voormalige huismeester van 
de Zondagsschilders
Nu alle docenten van de Zondagsschilders inmiddels 
zijn geïnterviewd is het de beurt aan de coördinatoren. 
Na Bep Steur in het Atelier Nieuws van juni is nu huis-
meester Ben Nisters aan de beurt.

Hennie Hooijer en ik bezochten Ben thuis in Amsterdam-Noord. Ben is 74 jaar  
en  is vanaf september 1999 huismeester bij de Zondagsschilders. Hij is daar voor 
de zomervakantie mee gestopt. Zijn vrouw Ingrid zit ook al 14 jaar in de Atelier  
Commissie, zij maakt schoon en doet de was, maar volgt geen cursus bij de 

Zondagsschilders. De taak van de 
Ateliercommissie is dweilen, schoon-
maken en onderhoud van de beide 
ateliers, de keukens, de toiletten en de 
administratieve ruimte. Dit gebeurt elke 
maandagmorgen, maar Ingrid werkt ook 
op woensdag en zaterdag.

Schildersezels repareren
Na ongeveer een half jaar lid te zijn 
kwam er een oproep van Ruut de Vries 
van de Atelier Commissie voor oproep-
krachten voor de inrichting van de ten-

toonstelling in het Glazen Huis. Daar meldde 
Ben zich voor aan. Vervolgens kreeg hij het 
verzoek om schildersezels te repareren. Het 
is niet zo gek dat men bij Ben terecht kwam. 
Hij was onderhoudsmonteur van beroep bij 
het Gemeente Energie Bedrijf. Denk hierbij 
aan het onderhoud van straatmeubilair als 
verdeelstations, gashuisjes, peperbussen en 
kabelkokers. Hij had veel ervaring in het zelf-
standig werken en uitdenken van oplossingen.

Ben werd lid van de Atelier Commissie, toen verschillende leden daar weggingen. 
Hij nam ook het sleutelbeheer over, en de verdeling van de kastjes. Zo kreeg hij 
steeds  meer taken. Als iemand wegging nam Ben het wel over. Voorzitter Christa 
Kuilman benoemde hem al vrij snel als huismeester.

Manusje van alles
Ben kreeg dus de leiding over alle 
praktische aangelegenheden. Hij 
verplaatste de vitrines die in de weg 
stonden op drie hoog en bedelde een 
paar nieuwe los bij de Bijenkorf. Hij 
deed boodschappen bij de Macro en 
zorgde voor de voorraad thee, koffie, 
wc-rollen etc. Hij bestelde het papier 
en hield de voorraad bij. Hij organi-
seerde de grote schoonmaak en de 
inrichting van exposities. En vergeet het opruimen niet. Ook werkte hij mee aan de 
organisatie van Nieuwjaarsreceptie, Medewerkersdag, Portret op Zondag en Kunst 

en Koffie, hij zette alles klaar. Een echt manusje van alles.

Hernia 
Vorig jaar moest Ben stoppen vanwege een hernia. Hij kon het echt niet meer.  
Nu hebben de mensen van de Atelier Commissie zijn taken overgenomen en 

deze verdeeld. Mary van de Weerd is de coördinator. Ben houdt de komende 
tijd nog wel alles in de gaten, maar hij is vraagbaak en hoeft alleen bij te sturen 
en aanwezig te zijn voor de gezelligheid.

Zijn eigen werk
Ben is lid van verschillende groepen. Hij is begonnen met beeldhouwen en 
portret. Op maandagavond neemt Ben nu deel aan de groep van Marjan van 
Berkel: algemeen tekenen en schilderen. Hier wordt gewerkt van klassiek tot 
abstract. Op vrijdagmorgen volgt hij de cursus Portret en model van Joop 
Rooijers. Bij de laatste komt Ben al 19 jaar. En op zaterdagmorgen is hij 
aan het beeldhouwen bij Willem Harbers. Daarvoor bij Marjan Zwiep.
Ben vindt zichzelf in eerste instantie beeldhouwer. Daar ligt zijn grootste 
 passie. Ben zegt: “Schilders zeggen dat ik beeldhouwer ben en  

omgekeerd.”

Mastborden
Bij een bezoek aan een expositie 

van de Zondagsschilders in de 
Mozes en Aäronkerk in 1999 
maakte hij kennis met onze ver- 
eniging. Er moest toen nog twee 

gulden betaald worden om de 
expositie te bezoeken. Wijlen 
Jetty Huele en Bob Determan 
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hebben hem overgehaald om lid te 
worden.
Een jaar of zes voor hij lid werd van 
de Zondagsschilders schilderde hij al 
in een groepje bij Marius Boord, een 
kunstenaar, die hij kende van ‘het 
bootjesgebeuren’. Ze lagen allebei met 
een boot in de haven. Ben had wel 
talent voor tekenen en vrije expressie,  
hij vond dat altijd leuk, op school al. Hij 
maakte zijn eigen mastborden. Dat zijn 
gebeeldhouwde borden die tegen de 
mastvoet gezet werden op de vissersschepen van de Bruine Vloot (botters, tjalken 
etc.). Hierop stonden bijbelse teksten uitgebeeld. Vooral afbeeldingen van de  
wonderbare visvangst van Jezus op het meer van Galilea. Zijn borden waren voor 
de drie schepen, die hij zelf heeft gebouwd. Eén daarvan was de “Biran”, in 1972, 

een zelf ontworpen 4-tons zeilkruiser met vier slaapplaatsen. 
Door veel te klussen kwam hij aan geld voor zijn boot.

Torso
Als beeldhouwer is hij begonnen met een torso. Maar het werd 
al gauw abstract. Meestal begint hij figuratief, maar het kan dan 
in de richting van het abstracte gaan. Zoals met zijn ‘stier’. Om 

goed te weten hoe zo’n beest eruit ziet, ging hij schetsen maken 
op een zorgboerderij in Zunderdorp, want het moest kloppen. Hij 

maakte het beeld verschillende keren, groter of kleiner, of abstrac- 
ter, en met verschillende materialen. Hij heeft op het ogenblik weer 
6 stieren gemaakt van keramiek, 4 daarvan geeft hij een kleur, zij 
gaan naar een galerie. Zo heeft hij ook een serie paarden gemaakt, 
 waar hij abstracties van heeft gemaakt. Ben houdt van ‘gaten’ in 

beelden, dat vindt hij prachtig. Het beeld wordt daardoor open  
en het krijgt licht. Het is geen massief blok meer. Het gat zelf 

moet ook interessant zijn. Hij heeft een container op het 
NDSM-terrein waar hij zijn werk maakt, een paar keer per 
week staat hij hier te hakken of een beeld voor te bereiden.

Invloed docenten
Bij Marjan Zwiep was de techniek van 
groot belang. En hij leerde bij haar 
kijken: “Waarom is een beeld goed of 
niet goed?” Persoonlijk vindt Ben een 
beeld goed als het hem aantrekt en hem 
opwindt of nieuwsgierig maakt. Het is 
heel persoonlijk. De vraag ‘wat doet het 
jou’ is het belangrijkst.
Voor de lessen van Joop Rooijers geldt 
eigenlijk hetzelfde: leren kijken. Hoe zit 
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die kop in elkaar, die ogen, de neus. Het 
gaat erom te kijken met je eigen ogen en 
niet met je hersenen. Alles heeft met licht 
en donker te maken, ook in de abstractie. 
Een probleem is om ook in het schilderen 
de abstractie te vinden.
Bij Marjan van Berkel leert Ben loslaten. 
Bijvoorbeeld dat iets moet lijken. Het gaat 
om het geheel, om de compositie.
De invloed van Willem Harbers, die Marjan 
Zwiep opvolgde, ligt vooral op het gebied 
van de techniek.

Ervaren
Ben is nu natuurlijk al erg ervaren. Toch heeft hij  
het gevoel dat het nog niet perfect is. Daarom blijft  
hij steeds naar de cursussen komen. Ben weet van  
te voren wat hij wil maken, maar dat kan een belem-
mering zijn. Maar zo komt hij wel tot abstractie.  
“Goed is als ik het spannend vind”.
Tegenwoordig maakt Ben vooral keramiek. Dat is ook 
gemakkelijker verkoopbaar.
Hij bewondert de Nederlandse kunstenaars Breitner 
en Israels. En wat beeldhouwen betreft de Griekse 
en Romeinse beelden, de klassieke beeldhouwkunst 
dus, en uiteraard Rodin.

Tekst: Frans Kramer
Foto’s: Hennie Hooijer

Portret op Zondag
Een terugblik en vooruit kijken

Wanneer het Ateliernieuws in de bus valt 
kunnen wij terugkijken op een zéér geslaagd 
seizoen. Leden en gasten maakten er samen 
bijzondere middagen van.
Gestart op 3 september met Jacquelien de  
Savornin Lohman die nu cabaretière is (86 jaar), 

maar vroe-ger advocaat, politica en hoogleraar. Hierna kwam de oudste huisarts 
(92 jaar) dr. Nico van Hasselt op 4 december, met zijn eigen auto, naar de Gelderse 
Kade. Met zijn pieper op zak, want hij had dienst. Kort nadat hij bij ons geweest was 
overleed hij, onverwacht, op 14 februari j.l. Namens de vereniging hebben wij de 
familie per brief ons medeleven betuigd.

Eind januari zorgde Freek de Jonge voor een geweldige 
middag. Niet alleen een voorbeeldig model, maar ook zeer 
betrokken bij de ontwikkelingen van onze vereniging. Hij zet-
te een bericht op Twitter en zijn website en schreef ook nog 
een column voor Vrij Nederland. De die middag aanwezige 
journaliste, Anouk Boone, schreef een bijzonder stuk over 
over onze vereniging, dat in de NRC van 3 februari ver-
scheen met daarbij een een foto van Freek, die poseerde.
Een week later, op 4 februari, 
kwam Reinier Sijpkens, de 
watermuzikant. Waarschijn-
lijk is dit één van de meest 

muzikale middagen in de geschiedenis van ‘Portret 
op Zondag’ geworden! Reinier nam zijn unieke orgel 
mee naar de derde etage en bracht, speciaal voor 
ons gemaakt, een serenade. Op 4 maart hadden wij 
voor het eerst een psychiater die poseerde, emeritus 
prof. dr. Jan Swinkels. Aan het einde van de mid-
dag was er niet alleen veel mooi werk te zien, maar 
waren wij allemaal wat wijzer gewor-den door wat 
hij ons vertelde over zijn vak en daarbij opgedane 
levenswijsheid. Onze voorlaatste ge-portretteerde 
van dit seizoen was Esmaa Arlariachi op 8 april. Zij is o.a. bekend als één van de 
‘Dames van Halal’. Het moment van het uitkiezen viel de enthousiaste en spontane 
Esmaa nog niet mee maar het lukte uiteindelijk wel! Zij plaatste life-beelden op 
Twitter. De laatste keer voor de zomerstop was  Karin Spaink onze gast.
In september gaan wij op 2 september verder met Ronald Ockhuysen, hoofdredac- 
teur van het Parool. Voor 2019 hebben wij al een toezegging van prof.dr. Erik 
Scherder, beter bekend als de ‘hersenpro-fessor’, die regelmatig aanschuift bij 
allerlei programma’s, om ook een keer te 
komen.
Houd voor aankondigingen over ‘Portret op 
Zondag’ de digitale Nieuwsbrief in de gaten! 
Nog eens terugkijken hoe het was? Kijk dan 
op onze website bij ‘voorbije activiteiten’!

Mary Mijnlieff,  
coördinator “Portret op Zondag”

portretopzondag@gmail.com
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Schilderweek 
Schoorl 2018
Zaterdag 7 juli, de eerste  
schilderdag in Schoorl.  
Het was prachtig weer,  
kraakhelder, vage wolkjes  
aan de blauwe hemel, dus  
net geen knallende zon!
We vertrokken van het bezoekers- 
centrum van ‘Staatsbos’, met zicht op de  
hoogste duinen van Nederland. Daar zocht iedereen een 
plekje om met behulp van een raampje, dat Noor ’s ochtends  
voor enkelen nog haastig gesneden had, te zoeken naar het onderwerp.
Isoleren dus om niet schilderkundig te verdrinken in het panorama voor ons. Later 

kwamen we weer bijeen voor koffie op het terras. ’s Middags 
kreeg iedereen zijn eigen tempo, en ontwikkelde steeds 
meer een eigen manier van werken: nl. steeds iets/niets 
onder handen nemen, hetzelfde onderwerp steeds anders 
uitwerken of doorploeteren op één paneel met verrassende 
uitkomst. Alle producten werden om 5 uur tegen de muur 
geplaatst en door Noor van commentaar voorzien. Wij in 
een kring er omheen. Lekker met een glaasje wijn, jenever- 
tje of thee. De eerste dag verliep dus veelbelovend.

Wabien Manschot

Zondag 8 juli. Na het ontbijt had iedereen haast om naar 
Hargen te gaan. Halftien was bijna iedereen weg op de fiets 
of met de auto. Emmy had in de haast haar stoeltje vergeten 
en kwam daarvoor terug; 2 hadden hun gemaakte lunch- 
pakket laten liggen. Een mooie route via Groet onder de 

bomen, dus minder last van de warme zon.
Tot onze verbazing 
werd Hargen aan 
Zee gedomineerd 
door Beach volley-
ballers met afge-
zette speelvelden, 
muziek erg hard, 
en een drukte van 
belang. Gelukkig 
nog genoeg plaats in 
het restaurant, waar 
vele Zondagsschil-
ders de schilderdag 

Vroege zaterdagmorgenmijmering
  Frisse, niet koude buitenlucht aait mijn rug

   Vogels communiceren over het gebroed dat zij hebben volbracht

     Zon en wind spelen met het licht
      Prachtige zonnebloemen begroeten een ieder die de ruimte betreedt

      Het is nu nog stil. Ik zit hier alleen te genieten van de omgeving  

                                                                      en de verwachte bezigheden

       Gans gakt zich door de lucht
       De zon staat fel net boven het schuurtje

       En ik geniet van de eerste warme stralen.

  
 

 
 

 
 

Mary

met koffie of iets anders startten. Iedereen vond een 
plekje en ’s middags konden wij zien waar iedereen 
had gezeten: aan de zeerand, het volleybalveld, de 
duinrand, enzovoort.
Nora besprak het werk en gaf nog aanwijzingen. 
Ze zei dat ze 3 dingen geleerd had: hoe planten op 
droogte reageren, mooi donkerblauw en paarlemoer 
verf. Er waren mooie en met plezier gemaakte schil-
derijen te zien. We aten om 6 uur minestronesoep en 
soep met balletjes, warme saucijzenbroodjes en de 
resten van salades van de vorige dag.
Sommigen hadden ’s middags gezwommen in Adam/
Eva kostuum (!) en ’s avonds zijn Marie en Noor naar 
Hargen aan Zee gegaan en hebben daar in de zee ge-
zwommen. Roxanne, die ook in Hargen was, paste op 
de kleding en maakte foto’s . Terug op Reebosch gaf Nora een mooie diavoorstel-
ling van Chinese kunst (naar een tentoonstelling in Den Bosch). Om 10 uur gingen 
velen onder zeil en moe en voldaan sloten we de zondag af.

Sonja

Maandsag 9 juli: Naar de 
duinen. Na de zondag-drukte 
op het strand was het een 
verademing in de duinen. Het 
weer was omgeslagen naar 
gemiddeld 20 graden. Wat een 
dingetje was in dit gezelschap: 
Samen vertrekken! Geen be-
ginnen aan met al deze leuke, 
eigenzinnige mensen. Voor 
Nora soms een opgave om de 

neuzen in dezelfde richting te houden.
De duinen deden ons belanden in een andere wereld: prachtige witte duinvlekken 
tegen het groene gras met pollen en pluimen. Helaas geen koffie met appeltaart om 
de hoek. Maar dat was geen belemmering voor de koffie-diehards om deze keer 
lekker rustig op het strandterras te vertoeven, na een korte wandeling of met de 
auto naar de andere kant van de mega parkeerplaats.
Met dank aan Marion Rijnders bladerde ik gretig door het boek “Op het duin” met 
gedichten en duingezichten. En ja hoor: op pagina 131 een olieverfdoek van Germ 
de Jong: “Winter in de duinen van Schoorl” uit 1971. Op pagina 46, aansluitend op 
onze opdracht van Noor: de tekening in zwart krijt van Dick Nab – “Bij IJmuiden” – 
“Laat de duinen wit en werk verder transparant en dekkend”, het thema van  
deze werkweek. Voldaan bleef iedereen na het diner gezellig “thuis”. Voor Noor  
aanleiding om ons uit te nodigen om op muziek een kraswerkje te maken – het 
krassen zelf was ook melodieus. Alle 18 werkjes heb ik gefotografeerd en ik liet ze 
als afsluiting aan de aanwezigen zien.

Thea van Eijk (alias Roxanne Swan)
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Dinsdag10 juli, bewolkte lucht, gelukkig wel 
droog en dat bleef het ook. Het plan: we gaan 
naar Bergen, museum Kranenburgh, waar 
mooi werk te zien is. Allereerst kwamen 

we in de expositie “Licht, Beweging, Abstractie” met werk van 
het Kunstenaarscentrum Bergen. Het meest trof mij een werk van Angeline Lips, 
een werk in vogelperspectief van de zee. Heldere kleuren met sprekend geel, heel 
vrij geschilderd. Daarna “Het geheim van Gestel”: hoe hij de pioenrozen in grote 
streken, zonder detaillering vangt, prachtig! Cirkelstukjes sluit hij tegen elkaar, die 
zo sinaasappelpartjes vormen. Vervolgens zagen we “B is for Bird” – hedendaagse 
kunstenaars eren de vogels als een symbool.
Tenslotte bezochten wij het werk van Ans Wortel – “Bohemienne in Bergen”. Haar 
onaangepaste levensstijl, diep-vrouwelijke thema’s zijn in haar werk te vinden. 
Sommig werk vond ik erg rauw, maar andere en bijpassende gedichten spraken me 
erg aan. Bijvoorbeeld het werk “Haar hele bladvulling is zij” met een gedicht over 

een vrouw zonder man vind ik prachtig. En het werk 
“door verwoesting gedwongen je thuis zijn te ont- 
vluchten” deed me vooral denken aan hedendaagse 
vluchtelingen en vond ik heel treffend en boeiend.
Daarna bezochten we aan de overkant De Hof, een 
oud park met mooie doorkijkjes, heel oude bomen 
en een moestuin. Daar werd nog geschilderd en 
getekend. Thuis besprak Nora weer ons werk. Ze 
haalde de goede punten eruit, gaf tips en bracht haar 
enthousiasme op ons over. ’s Avonds het dagelijkse 
ijsje en voetbal: Frankrijk won met 1-0 van België.

Erie

Woensdag 11 juli, begon met instructie in perspec-
tief. Iedereen luisterde aandachtig naar de uitleg over 
deze lastige materie. Daarna vloog iedereen naar 
het kerkje van Groet en koos een plekje rondom het 
kerkje. De opdracht bleek voor de meesten van ons 
een worsteling. Door de goede adviezen van Nora 

onstonden er toch leuke resultaten.
’s Middags togen er 3 personen 
naar het bezoekerscentrum om een 
ritje met de Zonnetrein te maken. 
Marie die niet kon stoppen met haar 
aquarel, kwam als laatste in de trein 
en zat tussen een groep luidruchtige 
Noord-Hollanders. Ze verstopte zich 
achter haar schetsboek, wat haar de 
naam ‘Betje Wolf’ opleverde. Maar 
ze ging onverdroten verder met haar 
prachtige schetsen, en zelfs bij de 
uitstapjes bij de mierenhoop en de trouwbomen ging zij door.
We leerden van alles over de dennen en het landschap. Schoorl dreigde voor 1890 
te verdwijnen onder het stuifzand.Er werden toen Corsicaanse dennen en zeeden-
nen geplant, voor hun lange wortels, die het zand vasthouden. In de crisistijd werd 
het een werklozenproject. De Corsicaanse dennen werden gebruikt voor o.a. 
dansvloeren en de zeedennen voor telefoonpalen. De Grove den werd voor stut-
hout in de mijnen gebruikt. Dit hout werd ook ‘kraakhout’ genoemd, als het begon te 
kraken in de mijnen wist men dat het tijd was om te rennen, want de mijn stond op 
instorten!
In de duinen liepen schapen 
en Japanse koeien om het 
gras kort te houden. Na de 
brand van 2009 is er een 
waterput van 70 meter diep 
geslagen om de bosbranden 
te kunnen blussen.
Kortom, het was een leerzame 
tocht. ’s Avonds deed iedereen 
lekker rustig zijn of haar ding.

Els en Marie

Donderdag 12 juli: Mary, Marie en Roxanne achtergelaten in de Rebosch. Thea 
den Braven was aan het vogelmeer, samen met Wil, Hanneke, Wabien, Ben en 
Henny; In Hargen aan Zee vond ik Nel, Sonja, Marion en Els; via de Zeeweg naar 
Schoorl aan Zee, daar waren Jeanneke, Erie, Emmy and Annemarie, later ook 
Mary. Lekker gezwommen en later terug via de Schoorlse Zeeweg.
Laatste dag, prachtige dag,  
rondje Schoorl, mooiste rondje 
Schoorl, dag, laatste dag, dag 
mooi Schoorl, dag, heerlijke dag.

Nora Hooijer
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Fijne fietstocht Heerlijk geschilderd En tranen gelachen op het terras
 Om Emmy’s avontuur.

Erie

Ontspanning

 Fijne week

 En heerlijk 

geschilderd

Bep Steur

Wat hebben wij genoten van de les, als was ons werken niet altijd even best. Ik kijk uit naar volgend jaar, dus tot ziens dan maar!
Anne-Marie De duinen, zee en alles eromheen

  Persepctief, transparant en dekkend,

    Het inspireerde iedereen
Marion Rijnders

 Heel dun

 Soms heel dik

 En heel veel water

 Aquarel

  
  Els

 Duinen Wit zand  Is niet wit  Wat Siena eronder  Zand   
Marie Fietstocht

  Zee schilderen

   Strand in Hargen

   Gesprongen in spattende golven

  Genoten 

   
 

     Sonja

Appelsap
 Met appelgebak
 Toefje slagroom bovenop 

  Zon zee, duinen, schilderen

  Schoorl
Thea van Eyl/Roxanne Swan

 -   Wat was dit weer een héérlijke week! 
  -    Fijn gewerkt en weer heel veel opgestoken van Nora

   -   Deze groep was voor mij heel inspirerend!
     Bedankt allemaal!     Nel

De Zondagsschilders- groep bestaat deze   keer uit 18 dames en    één heer. En na een    week lang van heel   hard werken gaan we  morgen weer vertrek- ken, met een voldaan gevoel naar huis.
Thea den Braven

Dat schilderen aan  zee  
gaf veel ziedende zuchten;  
’t viel helemaal niet mee.

Hanneke

Op de 7de dag

Op- en nieuw beleefd

 In diversiteit

  In groot en klein

   In wit in zwart

   Zo veel

   T. OP
                

Jeanneke

Lijnen, vlakken, de punt van het potlood

 Het landschap, het leven
  Ik teken een pad, een weg, een huis, een kind

   Zwaar mul zand, een sleep
   Oude gedachten    Meeuwen scheren in de lucht, krijsen, duiken

    Ik ook! Ik ook!

Wabien

Schoorl, zon, zee.  

Vloed, met natte tassen,  

 aquarel, krijt, p
erspectief,  

 fietsen en veel gezellig  

 heid. 

Wil

     Donderdag, de laatste dag dat                       iedereen mag doen wat hij wil
Voor mij was dat: heerlijk stil Als eerste in Hargen aan Zee  Een koffie erbij en hupsakee  Een keer de golven nog eens proberen   Dat wil ik zooo graag leren   Daarna op de fiets naar het volgende strand

   Dat is zo  genieten, want   De weg er naar toe, is ook weer prachtig   En stil genieten ja, in je eentje waarachtig   Dan nog even naar het Vogelmeer   Hiervan afscheid nemen, doet een beetje zeer
  Maar: niet treuren en zeker niet zeuren  Nora bedankt voor je geweldige steun  En jij voor je hulp Nel, maar dat weet je wel

  We hopen op een volgende keer                                      en staan op de bres  Voor onze eigen, geweldige ZetS!
Thea de Haan

Mijn laatste dag was het  
 summum van een hele  
 week met een schitterende 
 fietstocht, schilderen aan  
  zee, en tot slot een onmo-
 gelijke opdracht ofwel een 
 vriendelijk verzoek om een   
 hond te schilderen …
   Emmy

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. 

Deze dag was een vrije  opdracht. Ben vanochtend met  Wil naar het Vogelmeer gefietst.  Bijna naar Hargen, terug bijna   verdwaald. Toen naar Zee – in   Schoorl gezwommen, zonnebril   kwijtgeraakt aan de zee. Het was   een prachtige dag.
Henny Bax

Na al dit verslag, van alle kanten aangeleverd,   

  rest mij als verzamelaar nog te zeggen:

  Deze 
  Week was

    Uitermate geweldig gewoon

   Tot volgende keer dan

   Weer
Mary van de Weerd, 

verzamelaar van verslagen
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     Gezien (1)
Gastvrij in Loods 6, Amsterdam

Veel van onze docenten zijn lid van kunstenaarsvereniging “De Onafhankelijken”.
Minstens één keer per jaar laten ze zien wat ze de afgelopen tijd gemaakt hebben. 
Van 26 mei tot 3 juni hadden ze hiervoor Loods 6 afgehuurd op het KNSM-eiland 
in Amsterdam Oost. Het thema was dit keer bijzonder: iedereen mocht een andere 
kunstenaar uitnodigen om samen mee te exposeren. Een kunstenaar met wie ze 
verwantschap voelen, waar ze raakvlakken mee hebben of door wie ze zich lieten 
beïnvloeden. Niet alleen voor de kunstenaar zelf voegt dat iets toe, ook voor de  
kijkers kan dat iets extra’s opleveren. Je vraagt je af wat die twee met elkaar heb-
ben, wat zie je daarvan in hun werk, waarom juist deze persoon.
Soms is er een paar weken lang een vruchtbare samenwerking ontstaan, zoals bij 

Nora Hooijer en Marie Luc Gral. Zij reageerden op 
elkaar’s werk.
Het kan ook tegenvallen, 
zoals bij Gerda van 
Bockxmeer. Zij had haar 
tai chi leraar Sam Politon 
uitgenodigd om zijn ronde, 
vloeiende bewegingen en 
zijn rust. Maar dat alles zit 

meer in haar collages dan in zijn schilderijen.
Ruys, die kleine, fijne, bijna abstracte etsen had gemaakt 
van bomen en takken, is heel bescheiden in haar kleurge-
bruik. Zij heeft Elsa van der Togt uitgezocht die uitbundige 

bloemen liet zien.
Onze druktechnieken-expert, Hermine Groenendaal, had  
weer een paar mooie gitzwarte honden gemaakt in carbo- 
rundumdruk. Hierbij worden de lijnen van een tekening met 
een speciale lijm ingesmeerd, dan wordt er carborundum over 
gestrooid, dit is iets wat lijkt op gemalen asfalt. Dit wordt er af-
geschud of gepoetst, zoals bij een ets, en vervolgens wordt het 
werk met inkt ingesmeerd, 
waarna het tenslotte onder 
de pers gaat.
De muurbloempjes, kleine, 
humoristische keramie- 
ken poppetjes van Betsy 
Sieverdink vormen een mooi 
geheel met de objecten van 
Pottenbakkerij “De Walvis”, 
waar ook veel humor in 
verscholen zit.

Mooi vond ik ook de ‘aan elkaar genaaide’ abstract-geometrische blokken van  
zink door Manja Hazenberg, die een heel grote tegenstelling vormden met de 
doorschijnende kleurige collages van Beatrice van der Meer.
Dit is maar een hele kleine greep uit wat er allemaal te zien was. Ik vond het zo  
de moeite waard dat ik nog een keer terug ben gegaan.

Hennie Hooijer

     Gezien (2)
Paula Modersohn- Becker
  tussen Worpswede en Parijs

In het Rijksmuseum Twenthe in Enschede 
was van 8 april tm 12 augustus een tentoon- 
stelling te zien van het werk van de jong 
gestorven kunstenares Paula Modersohn. 
 
Ik toog erheen, gelokt door het zelfportret dat 
op het aankondigende affiche stond, maar 
gewaarschuwd door mederedacteur Frans  
Kramer, dat deze tentoonstelling zwaar tegen-
viel, want vond hij: “Er waren maar weinig 
werken van haar en niet eens de mooiste; en 
wat er mooi was was van andere schilders!”  
Ik bleef toch nieuwsgierig en werd niet  
teleurgesteld.

Paula Modersohn, ze leefde van 1876 – 1907, 
verhuisde in 1898 naar Worpswede, waar een 
bloeiende kunstenaarsgroep woonde en werkte. 
Zoiets als je hier in Laren had of in Bergen. De 
meeste van deze kunstenaars schilderden het 
boeren- en veenlandschap rondom het dorp, 
maar Paula had andere ambities. Om daaraan 
te voldoen trok ze op de laatste dag van 1899 
naar Parijs om zich te storten in het avant 
garde kunstenaarsmilieu daar. Ze bezocht er 
het Louvre en kreeg lessen in de Académie. 
Ze leerde Paul Cézanne kennen en Auguste 
Rodin. De laatste maakte een kop van haar, 
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die op de tentoonstelling te zien 
was. In de zeven jaar dat ze nog 
leefde toog ze vier keer voor 
langere tijd naar Parijs. Ze had 
dit nodig, zo schreef ze aan een 
vriendin: “Ik zie deze reizen als 
een aanvulling op mijn enigszins 
eenzijdige leven hier en ik voel 
hoe deze onderdompeling in een 
vreemde stad met haar duizend 
impulsen na tien rustige maanden 
in Worpswede zoiets als een levensbehoefte voor mij wordt.”

‘Handen als kolenschoppen’
Ze trouwde met Otto Modersohn, na de dood van diens eerste vrouw. Ook Otto 
schilderde, vooral landschappen. Van Parijs moest hij niet veel weten. Haar werk 
vond hij prachig wat kleur en compositie betreft. Maar, zei hij ook: ze maakt haar 
portretten zo lelijk, ze zijn zo hoekig, de mensen hebben handen als kolenschoppen 
en scheurende monden.
Paula verkocht gedurende haar leven niet veel, slechts drie schilderijen. Het weer-
hield haar er niet van door te gaan met schilderen. Toen ze stierf  - ze kreeg 2 weken 
na de geboorte van haar dochtertje een embolie –  liet ze 700 schilderijen na.
Daarvan hingen er zo’n 40 op de tentoonstelling. En ik vond ze indrukwekkend, en 

juist haar ‘hoekige’ portretten. Zoals het portret van 
de vrouw uit het armenhuis met haar hoed op haar 
al door een doek bedekte hoofd. De plompe neus, 
de wantrouwende blik en de armen en handen die 
rusten op haar schoot. Kolenschoppen van handen, 
inderdaad, maar zo gelaten in haar houding. En 
daarachter dat magere paard, hoezeer vindt het 
leven hier zijn uitdrukking. Het leven zoals Paula 
het ervoer en beleefde, want zo wilde zij schilderen, 
niet persé realistisch. Ook de moeder met kind, 
beide naakt, het kind zo veilig op de schoot van de 
moeder. Het heeft een rode bal of appel(?) in de 
handjes. Het doet me denken aan de moeder en 
kind beelden uit de christelijke traditie, een moder- 
ne Maria, niet verheven, maar naakt en arm in het 
leven zoals er nog steeds vele moeders leven.

Dit zijn maar een paar schilderijen, die me bijbleven. En u zult er niet nog heen kun-
nen als u dit leest, maar ik hoop dat het nog eens gebeurt dat Paula Modersohn’s 
werken ergens in Nederland te zien zijn. Want dan moet u zeker gaan,ze zijn de 
moeite waard.

Johanna de Wilde

     Gezien (3)
Jopie Huisman museum in Workum

De naam zegt het al, in het Jopie Huisman museum is het 
werk van de schilder Jopie Huisman te zien. Het is een bijzon-
dere collectie, van zeer fijnzinnige tekeningen en aquarellen 
uit (niet alleen) zijn vroegere jaren tot het latere werk, waarin 
hij met olieverf uiterst realistische beelden schiep van de 
mensen en voorwerpen waarvan hij hield. Dat ‘houden van’ 
was de grondtoon in alles wat hij schilderde. Het maakte het 
bezoek  aan het museum voor mij tot een ontroerende ervaring.

Twee keer eerder was ik in Workum, eenmaal als student toen we daar met onze 
faculteit een conferentie hielden, en een paar jaar geleden toen we er aanlegden 
op een zeil- en schildervakantie. Bij de eerste keer bestond het museum nog niet 
en had Jopie Huisman nog geen bekendheid, bij de tweede keer was het museum, 
toen ik voor de deur stond, gesloten.
Maar nu, afgelopen juni, was het open en vertelde de baliemedewerker me dat er 
een bijzondere tentoonstelling was: een Zwitserse verzamelaar had de 30 werken 
die hij van Huisman bezat uitgeleend, zodat die nu te zien waren naast een aantal 
werken uit het bezit van het museum zelf.
Uit de catalogus begreep ik later dat dit inderdaad bijzonder was, omdat Jopie vrij-
wel nooit werken verkocht. Hij wilde dat niet, want was er zelf teveel aan verknocht. 
Wel gaf hij soms tekeningen of schilderijen weg als betaling of uit vriendschap, 
maar verkopen, nee!
Bekend is dat hij voddenkoopman en oudmetaal inzamelaar was. Dat was zijn 
eigenlijke broodwinning, die goed liep en beter liep naarmate hij bekender werd.

Natuurtalent
Jopie, geboortenaam Jotje, was wat je 
noemt een natuurtalent. Zelf zei hij dat 
tekenen voor hem was als ademen, zo 
gewoon en ook zo noodzakelijk. Een 
opleiding erin had hij niet, hij ging naar 
de ambachtschool, waar hij een twee-
jarige opleiding genoot tot (huis-)schilder. 
Dat je dan ook kon leren decoreren was 

mooi meegenomen. Maar zijn leven lang tekende hij zijn omgeving, daar waar hij 
woonde, Workum en later Herbayum, de riet- en waterlandschappen, de weiden.
In de oorlog werd hij samen met andere jongeren opgepakt en te werkgesteld in 
Duitsland. Hij kwam in een fabriek terecht in Kassel, waar men o.a. pantservoer- 
tuigen bouwde. Zijn tekentalent zorgde ervoor dat hij wat lichter werk kreeg dan de 
meeste anderen: hij mocht letters schrijven, voor kentekens. Toen Kassel gebom-
bardeerd werd en alles plat lag, zag hij kans samen met een kameraad te ontsnap-
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pen naar Nederland. Terug in Workum moest hij onderduiken en de tijd binnenshuis 
doorbrengen. In die tijd tekende hij de portretten van zijn vader en moeder, die 

getuigen van zijn liefde voor hen. 
Zijn vader, een boerenarbeider, 
met schrander en scherp maar 
humorvol gezicht, en zijn moeder, 
ronder met een warme glimlach.

Huwelijk en scheiding
Jopie trouwde met Eelkje de Boer, een protestantse vrouw, waar hij zelf katholiek was 
opgevoed. Een huwelijk tussen hen was niet vanzelfsprekend, het nam enige jaren  
voordat de ouders aan beide zijden overstag gingen. In 1950 kon het eindelijk plaats- 
vinden. Het werden gelukkige jaren waarin 4 kinderen kwamen en Jopie hard werkte, 
maar niet veel verdiende. Zijn broer Lieuwe, die een goede zakenman was, hielp 
hem gestaag en bezorgde hem uiteindelijk een baan in zijn bedrijf als inkoper van 
sloopobjecten. Die baan lag hem. Hij hield van mensen en ook van de voorwerpen 
die hij kocht en later veelal kreeg. In zulke oude en afge-
dane voorwerpen zag hij het leven van mensen terug.
In 1973 vond de scheiding plaats tussen hem en Eelkje. 
Dit was een zware en zwarte tijd voor Huisman en bete-
kende ook een breuk in zijn werk. Het is na de scheiding 
dat de realistische werken ontstonden waarmee hij grote 
bekendheid verwierf. Het eerste schilderij in die trant was 
de oude ‘afgetobde en tachtig keer verstelde, smerige 
koemelkersbroek’, in een prachtig blauw tegen een zwarte 
achtergrond, waar hij van zei: “ik zie mezelf daarin: een 
heel grote verlatenheid…. Eigenlijk is het mijn zelfportret.”

Verstelde kousen
Vaak schilderde hij ook oude versleten schoenen en zijn 
eigen pantoffels. Een schilderij van verstelde kousen 
ontroerde me zeer, temeer daar de oude kousen er in een vitrine naast hingen en  
erbij verteld werd hoezeer hij zijn best gedaan had dat verstelwerk heel precies 
weer te geven, omdat de vrouw zelf er zo haar best op had gedaan!
Jopie kende ook een tijd dat hij expressionistisch schilderde. Zo hing er een schil-
derij uit 1963 getiteld: Kermisgangers. Donker van kleur is het, terwijl de mensen 
een soort tronies hebben, komisch maar enigszins angstwekkend tegelijk. Het deed 
me denken aan Ensor, maar dan somberder.
Zijn mooiste werken vind ik zijn aquarellen en tekeningen. Daarin kon hij het weidse 
en Friese landschap ongekend mooi neerzetten met soms maar een paar lijnen of 
ook treffende kleuren.
En ook de mensen zoals ‘De kleine trommelaar’ en het mannetje van het ‘Eerste 
kievitsei’, die raakten me evenals het heel mooie portret van zijn vriend Flip de 
accordeonist

Kortom, een reisje naar Workum loont!
Johanna de Wilde

Voorbereidingen vóór de bootreis
Wat komt er allemaal bij kijken? 
Marjan van Berkel geeft een 
korte uitleg van maanden  
‘sudderen’ en meer.

Een verduidelijking over een week 
op de boot is in dit geval niet een 
vertelling over de belevenissen on-
derling, de ongetwijfeld grappige, 
directe en mooie ervaringen waar 
de meesten nog lang van kunnen 
genieten. Het is ook geen opsom-
ming van de prachtige plaatsjes 

die we aandeden, maar dit 
stukje wil een beetje duidelijk-
heid geven in datgene wat er, 
althans voor mij, nodig is om 
het geheel zo veel mogelijk 
naar ieders zin te maken.
De voorbereidingen beginnen 
ruim van te voren. De datum 
voor de bootreis wordt bekend 
gemaakt en geboekt bijna 
meteen na de laatste reis. 

De vaarroute wordt samen met de schipper gepland en meestal is er ook al met de 
deelnemers over nagedacht. Ongeveer driekwart jaar voor het vertrek ligt de route 
min of meer vast. Maar het is fijn om de mogelijkheid te hebben daar ter plekke van 
af te kunnen wijken.

Een maand of twee, drie van te voren 
krijgen ideeën en plannen steeds meer 
vorm en duidelijkheid. Het betekent 
voor mij schrijven, denken, kijken en 
luisteren. Dit alles om iets ‘achter de 
hand‘ te hebben voor het geval het veel 
zou regenen tijdens het varen: mijn 
dierbare ‘noodplannen’.
Ik denk na over het materiaal dat gebruikt wordt, hoe ik kan motiveren om meer uit 
jezelf te halen, te enthousiasmeren. En over samenwerken aan een thema door 
middel van tekst, geluid / muziek, een gerichte opdracht.
Kortom, ik bereid de ideeën voor om te kunnen werken, een geschreven plan ligt 
klaar. Men kán daaraan deelnemen, maar ieder heeft natuurlijk de vrijheid om dat 
niet te doen en volledig zijn eigen gang te gaan.
Nadat alles overwogen is, kan alles ook weer worden losgelaten en geef ik veel 



32 33

ruimte om wat gebeurt in die week te 
laten ontstaan. Dat geeft ontspannen-
heid die kan doorwerken in de groep. 
Op die manier hoop ik dat iedereen 
voldaan en ontspannen thuis komt na 
een heerlijke bootreis!

Dank aan jullie allemaal, ik heb dit jaar 
erg genoten.

Marjan van Berkel, 
 docent  

maandagavond/bootreis 

Kunst en Water, Water en Kunst
Een reis langs Hanzesteden

Maandagmorgen 4 juni vaart de 
“Amsterdam” de haven weer uit 
met een groep van 24 Zondags- 
schilders. Door de Oranjesluizen 
varen we het Buiten IJ op, langs 
Pampus, Almere en Lelystad. 
In de voormalige Zuiderzee is 
op deze reis altijd wel land te 
zien. We koersen richting de de 
Noordoostpolder, en hebben volop de tijd om elkaar te begroeten. Maar al snel 
worden kustlijnen getekend en wordt het water bestudeerd, want dat moet vastge-
legd worden, vinden een paar fanatiekelingen. Een klein schetsboekje, een fineliner 
en bister adviseerde docente Marjan om mee te nemen. We kijken naar de golven, 
welke richtingen zien we, welke kleuren, waar zijn de spiegelingen.... Er worden 
namen genoemd voor de verschillende soorten golven. Langzamerhand begint zich 
een ‘watergroepje’ te vormen.

Trotse Hanzesteden
De Kop van Overijssel is het doel. Na het IJsselmeer krijgen we het Ketelmeer, het 
Zwartemeer en het Kadoelermeer. De schipper legt aan in de eerste voormalige 
Hanzestad van deze week, Vollenhove. Een oude ruïne met gracht wordt hier veel 

geschilderd. We merken dat sommige 
Hanzesteden heel trots zijn op hun rijke 
geschiedenis. In het volgende stadje 
Hasselt bijvoorbeeld, aan het Zwarte 
Water, horen we dat zij begin 16e eeuw 
veel rijker en groter waren dan Amster- 
dam. In het Oude Raadhuis daar, ge-
bouwd in 1550, bekijken we niet alleen 
het mooie gebouw, maar ook een 
kritische expositie over het VOC-schip 
de “Hasselt”. Dit vervoerde tot slaaf gemaakte mensen van de westkust van Afrika 
naar de Banda-eilanden in de Indische Archipel om op de plantages te werken en 
nam specerijen mee terug. Blijkbaar een lucratieve handel voor deze kooplieden....
Exposities zijn er in alle stadjes waar we aanleggen. In Hattem, aan de IJssel, is het 
Voerman museum en erachter het Anton Pieck museum. Daar ontdekken we niet 

alleen vader en zoon Jan Voerman, 
maar ook Jo Koster, een plaatse- 
lijke, vrouwelijke schilder uit het be-
gin van de vorige eeuw, die mooie 
impressionistische landschappen 
en ander werk heeft gemaakt. En 
wie nu kijkt op de facebook-pagina 
van het museum ziet er foto’s van 
een paar mensen van onze groep, 
die op het stille, schaduwrijke bin-
nenpleintje mochten schilderen.

Jeroen Henneman
In Kampen, waar het regent, is een tentoonstelling van Jeroen Henneman. Hij is de 
kunstenaar van het beeld “De Schreeuw”, in het Oosterpark, waarmee de moord 
op Theo van Gogh wordt herdacht. Een verkleinde 
uitvoering zien we hier, naast veel andere kleine 
objecten. Ook zijn grafiek en tekeningen zijn de 
moeite waard. Je kunt je hier verbazen over hoe 
het kan wat je ziet, over hoe hij speelt met ruimte 
en met zwaartekracht. In de voormalige synagoge 
kom je in een totaal andere sfeer. Daar hangen de 
laatste grote rivierlandschappen van Willem den 
Ouden, een leermeester van Marjan van Berkel, 
onze docente. Subtiele, losse potloodtekeningen 
van wolkenluchten, en grote geschilderde luchten, 
met een stralende zon en alle soorten wolken en 
stemmingen, boven een smalle strook rivierland-
schap. Je ziet de wolken bijna in beweging komen. 
Het doet mij denken aan een ervaring, lang geleden 
in de woestijn, waar ik mijn ogen maar niet kon 
afhouden van al die miljoenen sterren in die diep-
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Start Lessen
De zomerstop eindigt op zondag 2 september. Op maandag 3 september beginnen 
de lessen weer.

Na de zomerstop is het secretariaat van De Zondagsschilders zoals gebruikelijk 
weer op maandag, woensdag en vrijdag van 10:00-14:00 uur bereikbaar; 
 telefoon 020 624 39 33 
 of per e-mail info@dezondagsschilders.nl

Schoonmaakdag op woensdag 29 augustus om 10:00 uur
Nogmaals een oproep voor de schoonmaakdag. Vergeet die datum niet!
Het is voor iedereen fijn om in september weer in een schoon en opgeruimd atelier 
aan de slag te gaan. Daarom hopen wij dat op woensdag 29 augustus een groot 
aantal leden de handen uit de mouwen willen steken.
De ‘klussenlijst’ hangt vanaf 1 augustus op het prikbord op de 3e etage. Daarop 
kunt u uw naam noteren bij uw favoriete klus. Tegen tien uur staat de koffie klaar en 
tussen de middag wordt er voor een lekkere lunch gezorgd.
Namens de ateliercommissie bij voorbaat hartelijk dank!

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

zwarte hemel, waar je bijna in wordt meegezogen.
De volgende dag in Harderwijk zien we weer totaal ander werk: hier heeft Marius 
van Dokkum een eigen museum. Een fijnschilder met veel humor, die ook bekend 
is van de kinderboeken van “Opa Jan”. Het motto van Jan Steen: “Al lachende de 
waarheid vertellen” geldt zeker ook voor hem.

Volgend jaar weer!
We hebben tijdens deze reis natuurlijk niet alleen 
naar kunst gekeken, maar zijn zelf ook flink bezig 
geweest met tekenen en schilderen. Allemaal op 
onze eigen manier, begeleid en gestimuleerd door 
Marjan, die haar kant van de zaak zelf beschrijft. Het 
‘watergroepje’ is opgelost. Tientallen waternamen zijn 
weggespoeld, maar ik herinner me nog: spiegelwater, 
spetterwater, hoedjeswater, zigzagwater, brak water, 
uitloopgolven, wieggolven, boeggolven, etc. etc.
Omdat iedereen bij de evaluatie alleen maar positief 
is, wordt er afgesproken dat we in elk geval volgend 
jaar weer een bootreis gaan maken. Als je meewilt 
kun je je alvast opgeven bij Nel Huurman.

Hennie Hooijer

VRIJE WERKPLAATS TEKENEN en SCHILDEREN 
Op verzoek van enkele leden willen wij opnieuw proberen op maandagmiddag met een vrije 
werkplaats te starten op de 1e etage in het gebouw van de Zondagsschilders, Geldersekade 
101. Als er zich minimaal 8 deelnemers melden, kan deze activiteit weer van start gaan.
Wanneer: maandagmiddag 13:30 tot 16:00 uur

Periode: van 3 september t/m 17 december 2018

Locatie: 1e etage, Geldersekade 101

Kosten: € 72,00 voor leden

DRIE KORTE WORKSHOPS GRAFIEK

Docent: Hermine Groenendaal

Wanneer: vrijdagavond van 19:00 – 21:30 uur

Wat/wanneer: Droge Naald:  14 en 21 september 2018
Sjabloondruk:  12 en 19 oktober
Etsen:  6 en 23 november

Locatie: 3e etage, Geldersekade 101

Kosten: € 72,00 voor leden (exclusief materiaal)

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: 2 september 7 oktober, 4 november en 2 december (iedere eerste zondag 
van de maand) 13:00 uur

Locatie: 3e etage, Geldersekade 101

Aanmelden: vanaf de eerste van de voorafgaande maand aanmelden bij:
         Mary Mijnlieff, email: portretopzondag@gmail.com

Inloopatelier op Zondag, beeldhouwen, schilderen en grafiek
Op deze zondagen kan er vrij worden gewerkt zonder begeleiding.
Wanneer: 16 september, 23 september, 21 oktober, 25 november en 16 december

Tijd: 11:00 uur

Locatie: 3e etage, Geldersekade 101

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

Contactpersonen:
Debby Marchena: tel.: 06 14 86 43 48
Anne de Hiep:  tel.:  020 683 88 53
Femmy Elzinga: tel.:  06 11 17 12 29
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22 aug. 15:00 uur Bestuursvergadering

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

29 augustus Schoonmaakdag, zie pag. 34

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

3 september Start lessen, einde zomerstop

16 sept. 11:00 uur Inloopatelier beeldhouwen, schilderen en grafiek (zie pag.35)

17 sept. 13:00 uur Bestuursvergadering

17 sept. 15:00 uur Overleg bestuur en coördinatoren

23 sept. 11:00 uur Inloopatelier beeldhouwen, schilderen en grafiek (zie pag.35)

7  okt. 13:00 uur Portret op Zondag (zie pag.18 en pag.35)

15 okt. 16:15 uur Overleg bestuur/docenten

21 okt. 11:00 uur Inloopatelier beeldhouwen, schilderen en grafiek (zie pag.35)

22 okt. 15:00 uur Bestuursvergadering

4 nov. 13:00 uur Portret op Zondag (zie pag.18 en pag.35)

9 t/m 11 november Open Ateliers Nieuwmarkt, opening 17:00 uur in de Zuiderkerk

11 november OPEN DAG

25 nov. 11:00 uur Inloopatelier beeldhouwen, schilderen en grafiek (zie pag.35)

26 nov. 15:00 uur Bestuursvergadering

2 dec. 13:00 uur Portret op Zondag (zie pag.18 en pag.35)

9 december Medewerkersdag

16 dec. 11:00 uur Inloopatelier beeldhouwen, schilderen en grafiek (zie pag.35)

29 december Start winterstop t/m 7-1-2019

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


