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REDACTIE
VAN DE 

Spannende tijden beleven we: eindelijk hebben we zicht op een nieuw onderkomen. 
Op de ALV van 30 september, waarvan in dit nummer een verslag te vinden is, 
leidde dit tot vrolijke gezichten. Er is hoop voor de vereniging, hoop op het voort-
bestaan van de Zondagsschilders.
Sinds de ALV gingen bestuursleden en een aantal docenten plus leden in het 
gebouw, een oude school tussen de huizen aan de Rozenstraat en de Rozengracht 
in, kijken. In het gesprek na afloop van de bezichtiging werd geconcludeerd dat 
de benedenverdieping de meest geschikte voor ons is. Dit voornamelijk vanwege 
het feit dat er in het gebouw geen lift is die de mensen die slecht ter been zijn naar 
boven kan brengen. Én die verdieping ziet er veel beter onderhouden uit!
Voordat we kunnen verhuizen, zal er echter nog veel overlegd en beslist moeten 
worden. Nog even geduld dus!

In dit nummer is er enige aandacht voor het verleden van de vereniging: het ont-
staan en ook waar wij allemaal gebivakkeerd hebben. We zijn er al eerder door de 
gemeente uit gezet!
Verder is er de gebruikelijke rubriek ‘Mijn schildergeschiedenis’, waarin Corine 
Kremer centraal staat en is er een interview met onze lay-out vrouw Liesbet van 
der Zel. Altijd was zij onzichtbaar voor u, maar in dit (misschien) laatste papieren 
nummer leek het ons gepast  haar naar voren te halen. Haar werk is wat mij betreft 
onvolprezen, ik heb zeer prettig met haar samengewerkt en ik hoop dat ook een 
volgende redactie van haar kennis en inzet zal profiteren.

Zoals u weet nemen Hennie Hooijer en ik na dit nummer afscheid als redac-
teuren. Hennie was de schrijfster van al die interessante intervieuws met leden die 
vertelden over hun leven maar vooral over hun kunst: schilderen of beeldhouwen. 
Hoe passend daarom om nu haar eigen verhaal te horen! Zij schreef het na enige 
aandrang met het excuus van ‘te weinig kopij’. Ik ben blij dat ze het deed en u 
hopelijk ook. Mijn eigen verhaal tenslotte is de werkelijke bladvulling, geschreven 
ter meerdere eer van de Zondagsschilders, waar ik mijn ‘creatieve gaven’ ontdekt 
en ontwikkeld heb..

En nu zoeken we dus opvolgers! Want wat ook het vervolg wordt: een papieren of  
digitaal Ateliernieuws, dit moet geschreven én geredigeerd worden.
Naast Mary Mijnlieff en Frans Kramer, die zich op de ALV aanboden zijn zeker nog 
2 redactieleden nodig. Dit om samen ideeën te ontwikkelen en taken te verdelen 
en elkaar eventueel te kunnen afwisselen. Het bestuur wil graag een gesprek met 
alle candidaten om een beeld te krijgen van die ideeën en hoe zij de samenwerking 
onderling zien. Wie plezier heeft in schrijven melde zich aan óf op het secretariaat 
óf bij het redactie-adres dat in de colofon vermeld staat.
Mijn redactieleden en lay-out vrouw dank ik hierbij voor hun grote inzet en mooie 
werk, samenwerken met hen was een genoegen!

Johanna de Wilde

BESTUUR GEKLAPT

UIT HET 

Op weg naar de Rozenstraat kijken wij vooruit. Maar hoe is het allemaal begonnen?
In 1934 voelde een clubje schilderende bankbedienden de behoefte om, zo valt te 
lezen  in het archief van de vereniging, ‘in groter verband de kunst te kunnen beoe-
fenen’. Het jaar daarop vond, op woensdag 17 april 1935, de openingsvergadering 
van De Zondagsschilders in Krasnapolsky plaats. Vijfenzeventig personen gaven 
zich op als lid. De Haagse krant Het Vaderland meldde op 23 april:

Te Amsterdam is opgericht de Vereeniging De Zondagsschilders met het ideëel 
doel collectief te werken tot het organiseren een of twee keren per jaar van een  
openbare  expositie. Op deze tentoonstellingen worden de werken niet ten 
verkoop aangeboden. Allen kunnen lid worden die de beeldende kunst niet uit 
hoofde van beroep uitoefenen.

De tentoonstellingen vonden inderdaad ieder jaar plaats. De eerste van 4 tot 29 
april 1936 in gebouw Heystee aan de Amsterdamse Herengracht en de tweede in  
maart 1937.  Terwijl het Algemeen Handelsblad in een annonce op 9 maart van 
dat jaar meldt dat ‘De Nederlandse vereeniging “De Zondagsschilders” […] Zater-
dagmiddag 13 Maart te half drie haar tweede openbare tentoonstelling opent in 
het veilinggebouw van Mak van Waay aan Rokin 102 te Amsterdam’  plaatst de 
krant in haar editie van 17 maart een recensie onder de  aanhef ‘ “De Zondags- 
schilders” Tentoonstelling in gebouw Leesmuseum  te Amsterdam.’ De Amster-
damse abonnees van de liberale krant, die ongetwijfeld weten dat Mak van Waay  
enige jaren daarvoor het Leesmuseum heeft betrokken, lezen in hun dagblad:

De Zondagsschilders schilderen niet om te verkoopen, zelden in opdracht. Zij 
penseelen voor vriend of maag ¹– ‘schilder ‘k wou mij zelf eens zien’ -, vrouw en 
verloofde  en om de wanden van eigen huis te vullen, den vrijen tijd te dooden, 
zooals anderen fotografeeren of hout snijden. Zij kweeken hun schilderijen, 
zooals een amateur-tuinder met zorg zijn tulpenbollen ‘trekt’.

¹maag: van ‘maagschap’ is verwant

Ook de derde tentoonstelling - die van in 1938 - vond plaats bij Mak van Waay in 
gebouw het Leesmuseum, niet ver van Arti et Amicitiae. In juli 1939: opnieuw Mak 
van Waay.
De eerste voorzitter J. van Nifterik werd al na een jaar opgevolgd door I. Veldman. 
Zo werd de vereniging in de jaren dertig, naast Veldman, bestuurd door de secre-
taris C. van Heesch en de penningmeester G.A.M. Brands.
Wordt vervolgd.

Peter Janzen
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Een creatieve  
‘oud-gediende’ in beeld!
Op één van de vele mooie oktoberdagen, als de 
vogels in de rustige zijstraten nog kwetteren, maar  
de bomen al geel kleuren, zoek ik in de drukke 
Scheldestraat in Amsterdam Zuid een poort tussen 
twee restaurants in. Het blijkt een stenen trap te zijn 
en Corine Kremer staat me daar al op te wachten.
Zij is één van de oudgedienden van de Zondagsschilders, want is al 35 jaar lid. 
Reden om haar voor dit misschien wel laatste interview in dit blad wat vragen te 
stellen.
Eerst maar eens kijken hoe ze woont.. Op de eerste etage, boven het restaurant 
waar ze vroeger zelf mede-eigenaar van was, heeft ze een ruime woning met 
balkon voor en achter, en uitzicht op een flinke binnentuin, waar het heel stil is. 
Binnen word ik overweldigd door alle wanden die volhangen met flinke schilderijen. 
Een paar heeft ze gekocht, zoals die ene van Toon de Haas, van wie ze nog les 
had. Maar de meeste heeft zij zelf gemaakt. Nog voordat we met een cappucino 
aan tafel zitten heeft zij al veel verteld over haar leven en haar werk.

Modeontwerpster
Corine is geboren in de Jordaan, waar haar ouders 
een café hadden op de Leliegracht. Daarachter 
was een keuken, en boven een slaapkamer, waar 
ze met z’n drieën sliepen. Maar een woning was 
het eigenlijk niet. Erboven was een hotel. Corine 
was enig kind en moest zichzelf vermaken. Ze 
tekende veel. Ze weet nog dat er in de straat vaak 
studenten de grachtenpanden zaten te schilderen. 

Dan ging zij erbij zitten en 
tekende ook geveltjes. Maar 
ook poppetjes en modejurkjes. 
Op haar 13e ging ze daarom 
naar de modevakschool. Op de 
Rotterdamse snijschool leerde 
ze in de avonduren patroon-
tekenen en  mode ontwerpen. 
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Het was een soort academie, maar je leerde er niet modeltekenen. En het is iets 
heel anders dan de modepoppetjes die ze graag tekende. Ze kwam in de confectie 
terecht en heeft, net als haar moeder, “in de hoeden gewerkt”. Bij verschillende 
firma’s, waaronder de bekende joodse lingeriefabriek van S.I.de Vries, werkte zij als 
coupeuse en later als ontwerper. Ze ontwierp kleding voor teenagers, positiekleding, 
nachtkleding, badkleding.

Horeca
Het café van haar ouders was afgebrand in 1959. Ze weet nog goed dat ze het 
‘s nachts hoorde knetteren, en dacht dat het regende. Toen moeder het gordijn 
opendeed zag ze vlammen voor de ramen. Zij konden nog vluchten maar vier 
mensen die in het hotel logeerden, zijn erbij omgekomen. Corine zag mensen naar 
beneden springen, (eentje werd gered met de ladder, las ik in een verslag van de 
brandweer). Een buurvrouw en haar dochter zijn door vader opgevangen. Het was 
Sinterklaasnacht en de cadeautjes stonden in de keuken, maar die heeft ze nooit 
meer gezien.

Haar man heeft Corine ontmoet in de horeca, toen ze een keer in de garderobe 
waarnam. Verkering, verloving, 
en in 1970 trouwden ze. Haar 
ouders gingen in Brabant een 
groot café-restaurant beginnen 
en zij gingen mee. Maar vader 
was jordanees, hij kon daar niet 
aarden. En Corine ook niet.  
Dus na 2 jaar waren ze al terug. 
In een winkelpand hier beneden 
begonnen ze een bar-restau-
rant. Dat heeft ze helemaal zelf 
ingericht, het was heel mooi. 
Maar het duurde niet lang, na  

2 jaar ging haar man weg en ver-
kocht de zaak zonder haar mede- 
weten. Het werd een vechtscheiding, 
die 6 jaar duurde.
Corine ging niet bij de pakken neer- 
zitten. Ze haalde haar horecadiploma 
en werkte ondertussen als bedrijfs- 
leider. In een Italiaans restaurant, 
dat failliet ging en in twee Japanse 
restaurants. Daarna werkte ze voor  
uitzendbureaus, maar op den duur 
werd ze vanwege haar leeftijd 
steeds afgewezen. Op haar 63ste 

mocht ze vrijwilligerswerk doen. Drie jaar in een buurthuis en acht jaar in het  
Museum Geelvinck-Hinlopen, totdat het pand 2 jaar geleden verkocht werd. Ze 
vond het leuk. Er waren vier stijlkamers, en zij deed er rondleidingen in drie talen.

Schilderlessen bij Maarten Krabbé...
Naast haar werk heeft Corine al vanaf 1984 schil-
derles gehad. Ze begon bij de Volksuniversiteit, 
waar Maarten Krabbé les gaf. Hij zei: “Als U wilt 
dan kunt U bij mij bij de Zondagsschilders terecht, 
uw buurvrouw zit daar ook”. De eerste twee jaar 
had ze les van hem, nou ja, les.. “Hij zat achter 
zijn tafel en als je hem nodig had dan moest je 
hem roepen, en dan ging hij het voordoen.  
Hij leerde ook hoe je iets moest kopiëren. Je moest beginnen met lijnen te trekken, 
rechte en schuine. Zo kreeg je allemaal hokjes en datzelfde moest je ook op het 
doek doen. En daarna ging je de tekening maken. Zo wist je precies wat er bij elk  
lijntje en in elk vakje moest staan en kreeg je de juiste verhoudingen. Je vulde dat in 
met balpen, en vervolgens ging je eroverheen met een lap met gebrande omber en 
peut. Zo kreeg je een onderschildering, voor de olieverf. Het moest goed dekkend 
zijn, anders zag je de lijnen. Nu werk ik meestal met acryl, dan hoeft dat niet”.

Andere docenten  
In alle jaren bij de club heeft 
Corine heel wat docenten mee-
gemaakt.
Van Ies Jacobs heeft ze het beste 
les gehad, vindt ze, daar was ze 
vrij lang.Vooral modeltekenen 
leerde ze goed bij hem. “Je had 
een touwtje met een sleutel 
eraan of iets anders zwaars om 
te meten en te vergelijken. En je 
ging altijd van het hoofd uit, dat 
moest je meten met je penseel 
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en dan keek je verder, bijvoorbeeld van 
kin tot tepel, of schouderbreedte, hoeveel 
hoofdlengtes dat was,” vertelt ze. Bij Ies 
thuis kwam ze ook met Kerst, dan nam 
hij zijn cursisten mee, dat was leuk.
Bij Joop Rooijers was ze ook lang, op de 
dinsdagavond. Hij was een goeie leraar, 
maar niet makkelijk. Zij kon zich daar niet 
ontplooien, ze hield niet van zijn gekke 
stillevens met schroot. Ze heeft wel vaak 
bij hem model gezeten. Dat vond ze 
leuk, maar ook moeilijk om helemaal stil 
te zitten. Bij Toon de Haas leerde ze vrij 
schilderen, ze maakte aquarelachtige 
bloemenstillevens. En ook bij Marcelle 
Sieger maakte ze aquarellen.
Misschien wel 25 jaar geleden was ze 
ook een tijdje bij Jan Frenken. Nu zit ze 
al een hele tijd op de woensdagmorgen-
groep zonder docent.
Niet alleen volgde ze lessen, maar ook 

het buitenschilderen met een groepje deed ze graag. Daar waren hele goeie  
schilders bij, waar ze veel van leerde. Vroeger werden er ook schilderreizen georga- 
niseerd, waar ze aan mee deed. 
Corine schildert vaak naar 
foto’s,  in de beginperiode schil-
derde ze bekende kunstwerken 
na, die ze mooi vond. Zoals 
zovelen heeft zij binnen de 
vereniging geen andere taken 
op zich genomen, ze is gewoon 
een trouw lid, 35 jaar lang.

Erotische en andere  
                               exposities
Corine schildert niet alleen  
voor zichzelf, omdat het leuk  
is, maar zij wil ook graag wat 
verkopen. Zo heeft ze jaren geleden een paar pornoschilderijen gemaakt, voor de 
galerie van een vriend in Amersfoort. Ze werden niet verkocht, maar bij Galerie 
Donkersloot in de P.C.Hooftstraat mochten ze weer hangen. Later bleek dat er 
prints van werden gemaakt op linnen, die de galeriehouder verkocht en waar alleen 
hij van profiteerde. Toen heeft zij alles teruggehaald en is ermee gestopt.  
Een paar schilderijen heeft ze verkocht aan een standwerker op de Dappermarkt.
Ook heeft ze veel andere schilderijen, en vooral aquarellen verkocht, via exposities, 
maar ook particulier. Toen het Museumplein werd geopend, stond zij daar  
met aquarellen.

Ze heeft verschillende expo- 
sities gehad, alleen of 
samen met anderen.  
In Gooiland te Hilversum,  
bij Café Eylders in de  
Korte Leidsedwarsstraat,  
in Mulliners voormalig 
wijnlokaal, in de bibliotheek 
in Loenen aan de Vecht, in 
Scheepstra’s bloemenzaak, 
en afgelopen winter in een 
keukenzaak vlakbij haar 
huis. Komend jaar, in mei en 
juni krijgt ze een expositie in 
het Huis van de Wijk in de 
A. J. Ernststraat in Buiten-
veldert. Bij de opening hoopt ze dat het jazzorkest van Truus Engels zal spelen..

Geïnspireerd is Corine vooral door de impressionisten, zoals Monet en Renoir. Ze 
gaat graag naar de speciale exposities in het Van Goghmuseum. Picasso begint  
ze ook te begrijpen. Modigliani was een duidelijk voorbeeld. Thérèse Schwarz 
bewondert ze al sinds ze een expositie van haar bij Van Loon zag. Ze houdt van 
het romantische van Alma Tadema, en Breitner vindt ze heel mooi, maar ook de 
paarden van Isaac Israels..

Hennie Hooijer
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Algemene Ledenvergadering
zondag 30 september 2018

De “bijzondere algemene 
ledenvergadering” – ik 
citeer voorzitter Peter 
Janzen bij de opening 
– die in zekere angstige 
spanning tegemoet werd 
gezien door veel leden 
eindigde wonderwel in 
voorzichtig optimisme en 
hoop voor de toekomst van de Zondagsschilders.

Hoewel het bestuur op deze datum nog steeds niets van Metroprop gehoord had 
over eventueel kunnen blijven huren van ruimtes voor een atelier, achtte het het 
toch noodzakelijk om aan  de leden verantwoording af te leggen over de stappen 
die het genomen had in verband met onze huisvesting en te overleggen over het 
vervolg. En kennelijk werd dat belangrijk gevonden: 77 leden waren gekomen om 
mee te denken, het atelier op de 3e etage zat vol.
Aan de hand van een powerpointpresentatie ging de voorzitter langs alle gebeurte- 
nissen van het laatste jaar. Duidelijk werd dat de gemeente enige steken heeft laten 
vallen bij de verkoop van ons pand: er kwam geen waarschuwing vooraf, wat wel 
beloofd was en plotseling was die verkoop een fait accompli. De eerste kennisma- 
king met Metroprop, het gesprek met directeur v.d. Mortel, was vriendelijk en beleefd 
en gaf in die zin hoop, dat v.d. Mortel zei weliswaar niets ‘met kunst te hebben’, 
maar wel over een ‘sociaal hart’ te beschikken. Die hoop werd in de verdere con-

tacten de grond in geboord: de contacten vonden 
vooral per e-mail plaats waarin de beloftes van 
‘over een week’ bescheid te geven, nooit werden 
ingelost. U heeft dat gemerkt: het wachten duurde 
lang, té lang.

Acties van de Zondagsschilders, het inspreken in 
de raad door de voorzitter, het aanbieden van een 
raadsadvies en de samen met Fair City georgani- 
seerde manifestatie waarbij velen van ons in op-
tocht naar het stadhuis gingen en portretten van 
wethouders en burgemeester mee droegen en 
aanboden aan de betreffenden, boden ons een 
uitlaatklep van frustraties en leidden – belangrijker 
– tot verandering van gevoelen in de gemeente- 
raad over de verkoop van ons pand. Toen de ver- 
kiezingen vervolgens tot een linkse meerderheid 
in de raad leidden, veranderde de opstelling 
van de gemeente daadwerkelijk. Er werd hulp 

aangeboden voor het zoeken naar een ander pand, wat voorheen was geweigerd. 
Ook in het overleg met Metroprop wilde de gemeente steunen. Het leidde tot de 
rol van Alex Dekker, vastgoedman van de gemeente, die voor ons en namens de 
gemeente het maximale bod formuleerde dat blijven op de Geldersekade mogelijk 
zou kunnen maken. Antwoord daarop kwam er, zoals gezegd, voor deze ALV niet.

De gemeente zorgde voor een verrassing. Ruim een week voor de ALV kwam er 
een mail van Alex Dekker: er was een pand beschikbaar dat misschien geschikt was 
voor de Zondagsschilders en VCA (onze buren, de Vrijwillers Central Amsterdam) 
samen. Het bestond uit 2 ruime verdiepingen en was gelegen aan de Rozenstraat. 
Wilde het bestuur niet kijken? Voor hen de eerste keuze! Momenteel wordt het 
antikraak gebruikt. Over de huur kon overlegd worden, de gemeente heeft besloten 
geen winst erop te willen maken.
Het bestuur, samen met docent Joop Rooijers, ging poolshoogte nemen. Het bleek 
gelegen achter woonhuizen  aan een binnenplaats, je kwam er door een poort aan 
de straat. De benedenverdieping die in gebruik was door verschillende mensen, 
zag er goed uit, maar was vrij donker door een tamelijk breed balkon over de hele 
lengte van het gebouw (een oude school). Er waren veel kastruimtes en kleinere 
kamers waar allerlei dingen in opgeborgen konden worden en enige grotere ruimtes 
die nog groter konden worden door een paar muren uit te breken.
De bovenverdieping was veel lichter, maar tevens in veel slechtere staat. Er was 
in één ruimte CV en verder waren er kachels. Ook daar waren kleinere en grotere 
ruimtes. Joop zag vooral mogelijkheden – vanwege het licht – daar. Op beide 
verdiepingen waren keukens, beneden fraaier dan boven. “Het was voor mij een 
omslag,” zei Joop. Voorheen was hij somber gestemd over het voortbestaan van 
de Zondagsschilders, maar dit bood perspectief. Hij zag ook mogelijkheden in de 
buurt, die een andere is dan de Nieuwmarkt. De ligging is qua openbaar vervoer 
uitstekend. De Rozenstraat loopt parallel aan de Rozengracht (het pand ligt tussen 
beide in, vlak bij de Lijnbaansgracht) en daar stoppen allerlei trams en bussen.

Kiezen voor de Rozenstraat. Dat is het voorstel van het bestuur en ondertussen 
doorgaan met onderhandelen met Metroprop opdat we kunnen blijven zitten totdat 
verhuizen mogelijk is. Want er moet wel wat aan het pand gebeuren!
De stemming is: ja, doen! Er wordt geklapt en Thea kondigt aan dat zij het bestuur 
voor al hun werk  net zo’n speldje wil presenteren als zij zelf en de portretschilders 
van de manifestatie hebben gekregen.
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Benoeming bestuurslid
Het bestuur stelt Johanna de Wilde voor als nieuw bestuurslid. Achtergrond van 
deze voordracht, zo legt Peter Janzen uit, is het feit dat het statuut eist dat er mini-
maal 5 bestuursleden zijn. “Johanna is er al steeds bij, omdat ze de notulen maakt 
en is ingevoerd. Zelf heeft ze erin toegestemd.  
Heeft iemand bezwaar of is er iemand anders die zich candidaat wil stellen?” Marie 
Koning heeft bezwaar. Zij meent dat Johanna al heel veel doet (het Ateliernieuws: 
“dat doet ze goed”) en dat er genoeg andere capabele leden zijn, die bestuurslid 
kunnen worden. Als niemand zich echter meldt, wordt Johanna’s benoeming met 
applaus bekrachtigd.

Het Ateliernieuws tenslotte is een punt van bespreking. In het laatste nummer daar-
van heeft Johanna aangekondigd dat zij en Hennie Hooijer met de redactie stoppen 
en dat het Ateliernieuws zelf ook zou ophouden te bestaan als papieren blad in ver-
band met de kosten. Hier komt zij nu op terug, zij was met die aankondiging voor-
barig. ”Het is tenslotte aan de leden om hierover te beslissen”, stelt zij. Een digitale 
vorm van het blad is zeker de bedoeling, als er een nieuwe redactie aantreedt.
Marie Koning protesteert tegen opheffing van het papieren Ateliernieuws. “Het is 
onze visitekaart. Als het te duur is, dan moet het lidmaatschappij maar meer gaan 
kosten. Als je alleen lid wordt dan krijg je er toch een prachtig blad voor.” Ze is 
ervan overtuigd dat de meeste leden het “echt niet digitaal gaan lezen. Dat doen ze 
nu de Nieuwsbrief ook niet.” Frans Kramer meent: “Een vereniging hoort een blad 
te hebben. Zonder blad heb je geen vereniging.!” Hij wil het wel “trekken”, zegt hij, 
“maar ik kan het niet alleen.” Mary Mijnlieff  meldt zich ook aan voor de redactie.
Een besluit over papier of digitaal wordt niet genomen.

Johanna de Wilde

Er moet altijd 
beeld in zitten!
Interview met Liesbet van der Zel, 
de opmaakster van Ateliernieuws.

Kennismaking
In de colofon van dit blad staat Liesbet 
genoemd als Zelies – Liesbet van der 
Zel. Hoe zit dat? Zelies is de bedrijfsnaam. Als ZZP-er heeft Liesbet een bedrijfje 
voor grafisch werk. Liesbet maakt de lay-out van het Ateliernieuws, maar ook posters 
en advertenties, en zij ontwerpt websites. In 2010 is zij begonnen met Zelies. 
Op dit moment werkt ze vooral voor De Zondagsschilders. Zij maakt ook de ad-
vertenties voor de Open dag en de jaarlijkse tentoonstelling. Maar voor een aantal 
privé-klanten en een kunststichting doet ze ook nog beheer, onderhoud en opmaak 
van hun website. En voor haar broer heeft ze een boekingssysteem opgezet, dat ze 
regelmatig moet updaten.
Op de vraag of je er van kunt leven is haar antwoord duidelijk: neen. Ze vindt 
zichzelf trouwens een slechte verkoper en bovendien is er geen vraag meer naar. 
Men maakt tegenwoordig zelf advertenties. De technieken zijn door de computer 
namelijk voor iedereen beschikbaar.
Haar vak is feitelijk werktuigbouwkunde. Die opleiding heeft zij in 1999 afgerond bij 
de Hogeschool van Amsterdam, de oude HTS. Ze heeft daar zelfs 12 jaar gewerkt 
als praktijkdocent. Maar vier dagen was haar te zwaar. Ze is daarna grafisch werk 
gaan doen voor de telefoongids. Het ging vooral om bedrijfsadvertenties. Nu is ze 
ZZP-er en postloopster. “Gelukkig heb ik een rijke man met een goede baan”, zegt 
ze als grap.

Hobby’s
Haar hobby is zeilen. Dat doet ze op een 
platbodem van haar broer.
In het verleden heeft ze wel eens een 
cursus beeldhouwen gedaan, en ook 
daarna heeft ze verschillende beeldjes 
gemaakt van keramiek, zoals een poes, 
en haar “slapertje”. 

“En als ik binnenkort naar Amerika ga, 
dan neem ik een tekenblokje mee en 
wat aquarelverf,” zegt ze. Ze heeft dat 
nog niet veel gedaan. Liesbet is geen lid 
van De Zondagsschilders.
De grafische opleiding heeft zij gedaan 
bij de LOI. Ze is niet alleen bèta, maar 
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ze houdt ook van het creatieve 
proces. “Soms krijg ik een crea- 
tieve aanval en ga ik een jurkje 
maken. Of ik ontwerp iets, zoals 
mijn  bureau of een boekenkast-
je”.  Ook heeft ze in opdracht 
een groot grafisch werk gemaakt 
op de computer, van alle gulden-
biljetten. Dat was voor iemand 
die oud geld wilde hebben.
Verder maakt Liesbet muziek.  
Ze zingt en haar man speelt  
gitaar. Dit hebben ze ook wel 

eens bij de Zondagsschilders gedaan, samen met Paul en Zini.

Ateliersnieuws
Hoe kreeg Liesbet De Zondagsschilders als klant? Zij is 
bij de Zondagsschilders terecht gekomen via haar moeder, 

Marie Koning, na het overlijden van Jan Boots, die eerst de 
lay-out van het blad deed.

Haar eerste Ateliernieuws is van mei 2013. Voor de 
lay-out leest ze de artikelen ook echt goed. Dat is van 
belang in verband met de illustraties. Het moet allemaal 
relevant zijn.
Op de vraag of ze er veel werk aan heeft, antwoordt 
ze dat er soms teveel kopij is. Voor haar moet er meer 
beeld in zitten. Het is tenslotte een blad voor beeldende 
kunst. Van Johanna krijgt zij altijd de gecorrigeerde kopij. 
Soms moet ze hier en daar nog wat corrigeren, zoals het 

weghalen van dubbele spaties, en de tabs eruithalen..
Daarna maakt ze een grove opzet, waarbij de foto’s er 
grof ingeplakt worden. Dan gaat ze schuiven en kijkt hoe 
een en ander eruit komt te zien. Soms verandert ze wat 
aan de volgorde, of ze zoekt leuke plaatjes erbij. Neem 
een schilder- of beeldhouwgeschiedenis als voorbeeld, 

dan komt er een potlood of een 
beiteltje boven het artikel 
in het kopje, of allebei. Een 

leuk voorbeeld van 
haar lay-out is 
pagina 25 in het 
Ateliersnieuws van 

september. Kijk naar 
de prikkertjes.

Foto’s krijgt ze vaak 
toegestuurd, maar ze 

zoekt ook zelf op inter-
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net, bijvoorbeeld voor de rubriek Gezien. Ze 
leest de tekst en kijkt wat erbij past. Als het 
geheel passend is,  snijdt ze de foto’s en past 
ze de kleurscherpte aan. Zie bijvoorbeeld 
zo’n uitgeknipte vogel op pagina 22.
Vervolgens wordt er een PDF gemaakt en 
moet ze nog iets omzetten met de foto’s,  
die een goede resolutie moeten hebben.  
Dan gaat het naar de drukker. Ze houdt con-
tact met de drukker, ook met de vraag of de 
levering goed gaat.
Voor het maken van de advertenties voor 
Open Dagen en Tentoonstellingen heeft ze 
contact met Het Parool, en de buurtkrant 
Opnieuw.

Invloed kunstenaars
Op de vraag of Liesbet bepaalde kunstenaars 
interessant vindt, zegt ze dat ze dat gewoon 
vergeet. Ze vergeet de namen van die kun-
stenaars. Wel vindt ze het British Museum in 
Londen interessant, in het Musée d’Orsay in 
Parijs houdt ze van de kleurige schilderijen en 
het mooie beeldhouwwerk. En in Den Haag 
gaat ze graag naar het Mauritshuis. Het schil-
derij met die twee negers vindt ze erg mooi, 
het is bijna in zwart-wit. Maar van wie is dat 
schilderij, van Rubens of van Rembrandt? Zoekt u het maar op.

Slot
De week na het interview gaat Liesbet naar het 
zuidwesten van Noord Amerika. Ze trekt daar met 
een camper door verschillende nationale parken, 
vijf weken lang.
Hennie en ik wensen haar een mooie reis. En wij 
moeten er voor zorgen Liesbet aan het werk te 
houden. Het is duidelijk dat ze de lay-out van het 
Ateliersnieuws met veel plezier en zorg maakt.

Tekst: Frans Kramer
Foto’s: Hennie Hooijer

 

Uit het archief:
Misschien weet u het niet, maar op het kantoor van De 
Zondagsschilders is een kast vol met oude papieren: 
tientallen dozen vol notulen, nota’s, brieven, folders, 
foto’s.... Overblijfsel van meer dan 80 jaar geschiedenis 
van een creatieve club.
Al een paar jaar ben ik bezig om al dit materiaal verder 
te ordenen.
Nu we op het punt staan om naar een ander atelier te 
vertrekken, ben ik eens gaan kijken naar onze vorige 
ateliers. Waar waren die, waarom vertrok men toen?

Chaos rond de oorlog...
Het eerste atelier in 1935 was op de Zeedijk, in een 
gedeelte van een paar doorlopende zolders. Het is 
onduidelijk hoe lang.
Tijdens de oorlog wordt gesproken over lessen in een 
schoollokaal op Oostenburg, waar een van de schil-
ders, een zekere Dien Bos, onderwijzeres was. Ook 
het atelier van docent Kreel Daamen op de Prinsen-
gracht wordt genoemd. Verder de Prinsesseschool aan 

de N.Z.Voorburgwal, 
de Wittenburgerstraat 
naast de Jehova’s Ge-
tuigen, en Wijkgebouw 
Oostenburg in de Oostenburgerstraat.
Tussen 1947 en 1953 zit de club op het atelier van 
“De Onafhankelijken” in de Barndesteeg, in een oud 
kloostercomplex.
In diezelfde periode zitten ze ook in gebouw  
“De Valk” in de Valkenburgerstraat 105, waar ze 
op 15 juli 1953 weg moeten omdat de Gemeente 
beslag legt op het leslokaal. Ze vinden een geschikt 
lokaal in “Het Kraaiennest” aan de Polderweg 10. 
Tot 1 maart 1956 worden daar de lessen gegeven.

Hoera! Een eigen plek!
Eind februari van dat jaar verschijnt er een extra editie van het mededelingenblad, 
met als titel: “Onder de pannen”. Juichend schrijft de secretaris: “We krijgen ons 
eerste eigen atelier! Op zolder van een romantisch oud grachtenhuis uit 1729, aan 
de O.Z.Voorburgwal tussen de hanebalken! Talloze geslachten kijken op ons neer.
En elk kwartier klinkt het carillon van de Oude Kerk”. De nieuwe huisbaas is kunst- 
schilder Henk Willemsen. Ze hebben samen de “vieze troep” opgeruimd en de ruimte 
omgetoverd tot een mooie plek, geschilderd in gebroken wit, met enkele kleurplek-
ken van cadmiumgeel met zwart, zachtblauw en zachtrood in grijze omlijsting, “als 
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een voorjaarsbloem”. Maar de penningmeester luidt al snel de noodklok: ga met de 
pet rond bij familie en vrienden en kijk in je eigen spaarpot, maar doe vooral vrouw 
en kinderen niet tekort!
En de ruimte blijkt ook nog eens te klein!
In 1957 zijn er geruchten over een pakhuiszolder waar nog allerlei voorzieningen 
aangelegd moeten worden, dat wordt het ook niet. Maar: vanaf 1958 zit de vereni- 
ging in de Prinsenschool aan de N.Z.Voorburgwal 282.

Weg atelier!
Dan komt er begin juni 1963 een 
aanzegging van de Gemeente dat 
het pand per 1 juli ontruimd moet 
worden, omdat er gesloopt en  
verbouwd gaat worden. Paniek 
alom. Een maand uitstel krijgen  
ze voor elkaar, en het zoeken 
naar een nieuwe ruimte begint: 
besprekingen met talloze instan-
ties, zoals een balletschool, de 
conservator van het Stedelijk 
Museum. Tot ze terechtkomen bij 
“Centraal Beheer Verenigings- 
lokalen”,  die een lokaal in het  
Verenigingsgebouw “Het Eiland” 
aan de Grote Wittenburgerstraat 
39 aanbiedt. Het is een noodop- 
lossing en het zoeken gaat door.

Marnixstraat
Het Gemeentelijk Grondbedrijf, 
dat veranwoordelijk was voor de 
plotselinge opzegging van de 
huur, zegt toe te helpen zoeken. 
Dat gebeurt inderdaad, in de Marnixschool, aan de Marnixstraat 2 is een lokaal 
beschikbaar. Helaas is de bergingsruimte daar totaal onvoldoende. Bij verder 
onderhandelen blijkt dat ook een deel van de zolderverdieping beschikbaar is, groot 
genoeg voor atelier en berging; dit aanbod wordt aanvaard. Weer wordt er veel 
werk verzet door de leden om te verbouwen en in te richten. Op 4 mei 1964 wordt 
er verhuisd, en 12 jaar lang houden ze het hier vol. Uiteindelijk zoekt men toch iets 
anders omdat het “levensgevaarlijk” is als er brand zou uitbreken, zegt onze docent 
Joop Rooijers, die daar nog les gegeven heeft.

Geldersekade, de perfekte plek!
De banden met het Gemeentelijk Grondbedrijf en met de afdeling Kunstzaken 
worden aangehaald en vanaf 1974 krijgen ze de eerste subsidie van de Gemeente.
Eind 1976 wordt een verdieping in het pand Geldersekade 101 aangeboden, in een 
dan nogal onveilige buurt, maar dat neemt de vereniging op de koop toe.  

Op 1 januari 1977 wordt de 5e verdieping in gebruik genomen. Maar als er in 1985 
een nieuwe lift moet komen, wordt de 5e ingeruild voor de 3e verdieping. Vanaf 
februari 1990 wordt ook de 1e verdieping gehuurd, en aan het eind van dat jaar ook 
de kantoorruimte beneden.

En nu is het bijna zover dat we hier ook weer weg moeten, na 43 jaar!
De vereniging is oud, maar springlevend, en deze klus 
wordt zeker ook weer geklaard!

De naam Zondagsschilders dekt al lang niet meer de 
lading. Misschien weet iemand een passender naam 
voor zoveel creatieve mensen, die zoveel verschillende 
soorten werk maken, zo’n creatieve club die steeds weer 
uit de as herrijst? Een nieuw begin, een nieuwe naam???

Hennie Hooijer

Een nieuw begin, een 
nieuwe naam?
Op de docentenvergadering, die op maandag 14 oktober gehouden werd, was de 
naam van de Zondagsschilders een punt van bespreking.
Verschillende docenten vonden de naam lichtelijk oubollig en meenden dat mensen 
er door op het verkeerde been werden gezet. Alsof er alleen op zondag geschilderd 
zou worden en er niks anders gebeurde. De toevoeging in het logo van “alle dagen 
actief” vonden sommigen daarom een verbetering en zelfs briljant, terwijl anderen 
(waaronder ik) het juist een afgrijselijke kreet vinden. Over het logo was men het ook  
oneens. Sommigen vonden het precies uitdrukken wat het moest zijn: alle vormen 
van beeldende kunst die beoefend worden door de Zondagsschilders zijn erop te 
zien, het beeldhouwen, de grafiek, het schilderen.
Marjan van Berkel gaf een voorzet voor een nieuwe naam. Zij opperde bijvoorbeeld: 
Rozenatelier; Werkplaats 206 (het nummer van het pand aan de Rozenstraat);  
Rozenstraat 206; Atelier 1935 (naar oprichtingsdatum); Atelier ZS 206, enzovoort.
Nora Hooijer daarentegen pleitte voor het behoud van de naam Zondagsschilders 
en die als geuzennaam te voeren. Tenslotte heeft de vereniging van die naam een 
behartenswaardige en eerbiedwaardige geschiedenis. Het is in ieder geval een 
onderscheidende naam: er zijn genoeg ateliers zus en zo of werkplaatsen.
Nora was in de minderheid. Wel zeiden sommigen dat de vereniging vernoemen 
naar de plaats van huisvesting niet handig was. Want wat als we weer zouden 
moeten verhuizen?
Ik sluit mij aan bij de opmerking van Nora Hooijer. De naam Zondagsschilders is 
een naam met historie, het is al een geuzennaam.. Verander je die naam dan  
verdwijnt misschien meer dan je op het eerste gezicht denkt... maar denk er over 
na, het punt komt vast en zeker terug!

Johanna de Wilde 
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In memoriam  
Tineke Spruijt
Zondag 8 juli overleed op 64-jarige leeftijd 
Tineke Spruijt.
Tineke behaalde op de Rietveldacademie haar 
diploma beeldhouwen. Bij de Wackersacade-
mie en het Rijksmuseum volgde zij cursussen 
olieverf schilderen. Bij de Zondagsschilders 
werkte ze bij verschillende groepen, het laatst 
bij Jan Frenken, omdat zij de manier waarop hij 
stillevens samenstelde interessant vond.
Als beeldhouwer heeft ze voor de in juni 
overleden Armando gewerkt. Ze maakte o.a. 
een boom van 5 meter, die werd uitgevoerd in 
brons. Ook vervaardigde zij een goed gelijkend 
portret van hem, dat helaas is vermist. Alleen 
zwart-wit foto’s zijn er nog van.

Tineke was niet alleen beeldhouwer, ze werkte ook in de archeologie. Ze deed 
mee aan opgravingen in zuid-  en oost-Frankrijk en Nederland, en was ook een 
periode in Irak onder Bagdad. Hier vielen de werkomstandigheden (hitte en bijtende 
insecten) haar zwaar tegen.
Hierna begon haar lichaam geteisterd te worden door de vreselijke ziekte waaraan 
zij overleed. Ze kon niet meer beeldhouwen noch werken in opgravingen.
Na verschillende cursussn wist ze het tekenen en schilderen op een behoorlijk 
niveau te brengen. Vooral haar portretten en stillevens in olieverf waren prachtig.

Toen ik haar in 2015 bij de Zondagsschilders op de maandagavond ontmoette, 
bleek al gauw hoeveel gelijke interesses we hadden. Naast tekenen en schilderen 
ook een volkstuin. Het tuinhuisje dat ze 3 jaar geleden kocht werd al gauw door 
haar omgebouwd tot een schildersatelier, met een nieuw keukentje en een raam in 
de achterwand. Haar liefde voor dieren was mateloos. In haar tuin waren vossen, 
vogels, konijnen en zelfs een mooie grote bruine rat. Af en toe kwam deze kijken 
of er nog wat vogelvoer in het voederbakje zat. Dan klom hij langs de druivenstruik 
die voor het keukenraam omhoog groeide, omhoog. We noemden hem toen maar 
Bertje.
Vakanties brachten we meestal door in Nivonhuizen, vanwaar we mooie plekjes 
wisten te vinden om te schilderen. Zo waren we o.a. in Zutphen met zijn mooie 
oude muur om de binnenstad heen, en in Spakenburg met zijn prachtige haven.  
En eens gingen we naar Val de Sane in Normandië, bekend van de vele impres-
sionistische schilders, die daar de hoge rotsen schilderden (het bekendste werk is 
van Cl. Monet, die de grote rotspunt schilderde, die uitsteekt boven de oceaan).
En verschillende keren zaten we in Bergen en schilderden de zee en de Schoorlse 
duinen. Dan zaten we in het hoge gras, en was het eerst even heerlijk knuffelen en 

dan hard aan het werk. De aquarel slaagde dan 
meestal wel.
Tineke was heel graag nog meegegaan met de 
werkweek in Schoorl, zij hield heel veel van de zee 
en de duinen en vooral de luchten daarboven met 
al hun kleurveranderingen.
Ze had nog zoveel plannen en ondernam allerlei 
acties om haar werk bekendheid te geven. Zo 
had ze met pasen nog een tentoonstelling in  
galerie ‘Zaans Groen’ in Zaandam. Ook stuurde  
ze tekeningen van de koninklijke familie naar het 
koningshuis. Toen ze daar geen reactie op kreeg, 
belde ze de koning! Die liet weten dat de tekeningen 
goed ontvangen waren en dat ze er heel blij mee 
waren.
Ze wilde dolgraag meedoen met het tv program-
ma waar een bekende Nederlander geschilderd 
wordt door drie schilders. Dat is helaas niet meer 
gelukt. Maar ze heeft wel in de korte tijd die haar 
restte zeer hard gewerkt en nog veel werk kunnen 
achterlaten.

Ton Temme

Portret op Zondag
Gasten bij “Portret op Zondag” tonen zich na afloop van hun poseersessie altijd 
zeer vereerd dat zij geportretteerd zijn door onze leden. Iedere middag is anders en 
keer op keer zeer geslaagd.

Op 2 september j.l. heette Peter Janzen, onze voorzitter, met een korte toespraak 
Ronald Ockhuysen, hoofdredacteur van het Parool, hartelijke welkom op ons atelier. 
Het nieuwe seizoen van “Portret op Zondag” werd zo geopend.
Het werd een prachtige middag met de voelbare aanwezigheid van iemand die van 
Amsterdam houdt. De heer Ockhuysen vertelde met trots over het reilen en zeilen 
bij de krant, hoe een dag er op de redactie eruit ziet, hoe een papieren krant te 
blijven in deze tijd waar steeds meer online gebeurt, over de mooie samenwerking 
met de New York Times en de al tot twee keer gewonnen prijs voor de best vormge-
geven krant ter wereld! Samen met zijn hartelijke en vriendelijke uitstraling leverde 
dat prachtig werk op. Met zijn vrouw Marinka zocht hij drie portretten uit, die mee 
naar huis gingen. Een bijzondere middag, wattsappte hij! Dat vonden wij ook!

Het rode petje
De grandioze middag van zondag 7 oktober j.l., met als gast niemand minder dan 
Harry Slinger, staat een ieder die aanwezig was, in zijn of haar geheugen gegrift. 
In ons atelier op de derde etage heerste een uitbundige en vrolijke Amsterdamse 
sfeer. Hoe kan het ook anders. Waar Harry is hoef je daar niet lang op te wachten. 
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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. 

Hij amuseert graag, vanuit een warm hart en deed dat ook. Daarbij kreeg hij het ook 
nog voor elkaar heel rustig te poseren. Zijn handelsmerk, het rode petje, werd de 
blikvanger op menig doek. Samen met zijn dochter Anna koos Harry twee portretten 
uit. Dat viel niet mee. Er was, net als altijd, deze middag weer een enorme hoeveel-
heid schitterend werk geproduceerd.
Heel blij waren de aanwezige leden om van Harry de cd “Het juiste spoor” te krijgen. 
Groot was de verrassing dat Harry zijn rode petje, dat hij die middag droeg, aan ons 
als vereniging cadeau gaf. Natuurlijk werd er nog gezongen en een toast uitgebracht 
op deze mooie middag.

Facebook
Harry, heeft een groot warm hart op de goede plaats. Authentiek en met recht een 
amusant. Hij plaatste foto’s en een video-opname op zijn Facebook account net als 
aanwezige leden die Facebook hebben.  
Ronald Ockhuysen en Harry Slinger droegen, iedere op hun eigen manier, bij 
aan nieuw stuk geschiedenis van onze vereniging. Hoe het was met de voor  
4 november a.s. aangekondige gast, de prominente Amsterdammer, emeritus prof. 
dr. mr. Frits Bolkestein, leest u in het volgende “Ateliernieuws”. Op onze website, de 
Facebook pagina van onze vereniging en op die van veel van onze leden,zijn foto’s 
en video-opnames soms binnen 24 uur na afloop van de middag al te zien!

Houd voor nieuws over volgende “Portret op Zondag” middagen de digitale nieuws-
brief en de website in de gaten.

Mary Mijnlieff, Coördinator “Portret op Zondag”, portretopzondag@gmail.com
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De warme jas van  
de Zondagsschilders
“We hebben te weinig kopij”, hoor ik van  
Liesbet. Even later belt Johanna: “Wil je nu 
toch dat stukje over je eigen schilderge- 
schiedenis maar schrijven. Je hebt zo lang  
anderen geïnterviewd, nu willen we jouw  
verhaal wel eens horen”.
Dus nu moet ik eraan geloven. Ik ben al eerder 
begonnen met lades en mappen vol met oude 
tekeningen en schilderijen te bekijken: een 
flinke klus, die eigenlijk steeds leuker werd. 
Sommige cursussen en docenten was ik 
gewoon vergeten. En ook het meeste werk. 
Soms was ik verbaasd maar werd er ook vrolijk 
van om dat alles terug te zien.

Hoe is het begonnen? Waarom ben ik begonnen met schilderen?
Bij ons thuis, op het Drentse platteland is er in de winter altijd wel een kleur- of  
tekenboekje te vinden. Maar daarvan is niets bewaard, ook niet van de lagere 
school. Dankzij de cito-toets werd ik naar het Lyceum in Hoogeveen gestuurd. Hier 
krijg ik les van meneer Venhuis, een moderne kunstenaar die abstract werk maakt. 
Voor mij is hij een wezen uit een andere wereld, een bijzondere man, maar mijlen-
ver verwijderd. Geen idee wat ik zelf toen tekende, maar ik deed mijn best...
Wat ik me wel herinner uit die tijd, ik ben dan 14 of 15, dat is een vakantie in  
Enschede. We logeren bij tante Mien en opa. Hij heeft een pleegzoon, die  
kunstenaar is en schilderles geeft in een buurthuis. Daar mogen mijn nichtje en ik 
aan meedoen. Ik vind het spannend en leuk, maar ik besluit ook dat ik niet zo’n 
schildertalent heb....
Na 4 jaar school ga ik in een boekhandel werken. Daar wordt mijn interesse in kunst 
gewekt, vooral als ik voor mijn boekverkopersopleiding een dikke pil over kunstge- 
schiedenis moet lezen, heel interessant 
vind ik dat. Later ga ik naar  
Utrecht, de verpleging in. Verdere 
opleidingen doe ik in Amsterdam, 
waar ik nooit meer ben weggegaan. In 
Zuidoost heb ik de laatste 20 jaar als 
sociaal psychiatrisch verpleegkundige 
gewerkt, met veel plezier.
Jarenlang ben ik dus met van alles be-
zig, maar ik doe niets op tekengebied. 
Dat begint pas weer begin jaren ‘80 als 
ik op de Avondhavo het vak Tekenen en 

Kunstgeschiedenis kies. Dikkie van de Zalm is een heel enthousiaste docente, die 
boeiend kan vertellen en mooie dia’s vertoont van alle kunst die zij op haar reizen 
heeft gezien. Hier merk ik pas hoeveel plezier ik heb in het creatief bezig zijn, in het 
tekenen en in het maken van  verschillende soorten opdrachten. Ik zie ook dat ik 
vergeleken met anderen heel nette 
tekeningen maak, en eigenlijk wil ik 
dat niet, ik zou moderner werk willen 
maken.

Na de “oerknal”
Hierna ben ik allerlei cursussen 
gaan doen.
In een buurthuis heb ik plooien in 
een laken leren schilderen, en mijn 
eerste vrije werk gemaakt: “Oerknal” 
heet het, en ik associeer het met 
vrijkomen van energie. Bij MK24 

doe ik een cursus zeefdrukken, maar dat is niet 
‘mijn ding’. In het Van Goghmuseum geeft een 
zekere Peter les in abstraheren. Dat is veel te 
hoog gegrepen, zijn advies na deze week is 
om eerst beter figuratief te leren schilderen. 
Het duurt een jaar of 10 voor ik daaraan begin, 
op de Volksuniversiteit bij Willem, en later bij 
zijn vrouw, Mieke Dillo, bij wie ik portretten leer 
tekenen met 
pastel, totdat 
zij ermee 
stopt. In een 
paar zomer-
vakanties heb 
ik ondertus-

sen leren aquarelleren in Midden Frankrijk, bij 
Gerrit van Meurs, en een week geschilderd met 
acryl in de Zwitserse Alpen, het blijft leuk. Maar 
3 weken in Italië met alleen maar modeltekenen, 
de hele dag door schetsen, dat is hard ploeteren, 
vermoeiend en frustrerend. Natuurlijk ben ik daar 
losser door gaan tekenen, maar helaas is dat niet 
blijvend. Toch waren het fantastische weken, en 
als ik nu de resultaten zie dan word ik er blij van.

Van de volkstuin naar de ZS
Jaren later krijg ik een volkstuin, waar ik de kun-
stenaars Carla en Petra leer kennen. Zij geven 
elke maand een hele zondag schilderles, met een 
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lekkere lunch erbij, en daar 
krijg ik de smaak van schil-
deren weer te pakken. Als ik 
in 2004 een dag minder ga 
werken komt er weer ruimte 
voor iets creatiefs. Van Thea 
van Nieuwkerk, mijn nieuwe 
buurvrouw, hoor ik over de 
Zondagsschilders. Op een 
Open Dag meld ik me aan 
voor de portretgroep van 
Joop Rooijers. Ik kan al snel 
beginnen en ben er tot nu 
toe gebleven. Heerlijk om 
elke week weer een ander 
gezicht of model voorgeschoteld te krijgen, het verveelt 
nooit, soms gaat het lekker, maar andere keren lukt het 

helemaal niet, maar dat geeft niet.
Daarnaast heb ik verschillende korte cursussen 
gedaan. Vooral die van Marjan van Berkel vind ik 
erg prettig.
Het leuke van de Zondagsschilders vind ik dat er 
zoveel verschillende goede docenten zijn die al-
lemaal hun eigen specialiteit hebben. En wat is er 
nou plezieriger dan met een groep gelijkgezinde 
mensen bezig te zijn met je hobby.  Niet alleen 
schilders, ook grafici en beeldhouwers komen er 
aan hun trekken.
Van dat laatste profiteer ik al een aantal jaren.  
Na mijn pensionering heb ik mezelf getrakteerd 
op nog een cursus. Ik heb al eerder pottenbakken 
geleerd, maar wil dan ook graag beeldhouwen.  

En ook dat is uitein- 
delijk heel fijn om te 
doen: lekker raspen  
of schuren met om je 
heen al die geluiden 
van hakkende 
mensen. En je leert 
er weer anders van kijken, als je driedimensionaal gaat 
werken.

Zondagsactiviteiten en schetsboekjes
Van de zondagsactiviteiten ken ik vooral Kunst en  
Koffie, maar ook Portret op Zondag.
Vanaf de eerste schilderweek met de boot heb ik 
schetsjes leren maken in een klein boekje. Sinds die 

tijd neem ik op alle vakanties zo’n boekje 
mee. Een stuk of 10 zijn er al vol met kleine 
herinneringen aan al die plekken waar ik 
geweest ben.
Ook plezierig zijn de hotelreizen, Twee keer 
ben ik meegeweest: naar Bourtange en 
naar Schoorl. Lekker dichtbij vergeleken met 
de vroegere zomerschilderweken en net zo 
gezellig en leerzaam.

Warme jas
Omdat de Zondagsschilders een vereniging 
is die gerund wordt door vrijwilligers, heb ik 
ook verschillende werkzaamheden op me 
genomen. Samen met Rita van Dijk ver-
stuur ik regelmatig persberichten. Christa 
en Nel zijn jaren geleden begonnen met 
het archief, en dat hou ik nu verder bij. 
Ook ben ik vaak suppoost of gastvrouw 
bij tentoonstellingen en Open Dagen, en 
maak ik foto’s.
Aan mijn geschrijf in Ateliernieuws  
komt nu een eind, dat heb ik met veel 
plezier 10 jaar gedaan. Het wordt tijd 
om plaats te maken voor anderen.
Voor mij is “De Zondagsschilders” 
als een warme jas, die me heel goed 
past, een jas die je uittrekt als het in de 
zomer te warm wordt, en in september 
weer aantrekt.

Hennie Hooijer
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Van onmacht en  
frustratie naar plezier
Mijn eerste herinnering aan tekenen is on-
macht, frustratie. Op de lagere school gaf 
de onderwijzer ons ieder een plaatje dat we 
moesten natekenen. Het mijne was een beer 
op een ijsschots. Het lukte met geen mogelijk-
heid die op papier te krijgen en ik eindigde in tranen.
Op de middelbare school was de tekenleraar ook niet van mijn kunnen overtuigd: hij 
zette me meestal aan het watergeven van de planten. Van zijn lessen over perspec-
tief begreep ik weinig, het enige waar ik wat mee kon waren de kleurvakjes, waar-
van er een vergroot moest worden. Ik tekende, vond hij, als een kind van 4 jaar.

Sinterklaassurprise
Jaren later maakte ik bij wijze van Sinterklaassurprise een schilderij. Ik had er veel 
plezier in en de herinnering daaraan maakte dat ik – alweer jaren later, na mijn 
scheiding – mij opgaf voor een cursus schilderen op muziek. Die werd gegeven 

in een buurthuis door een ‘professional’. Ze bleek een 
goede docente die ons zeer afwisselende en leuke op-
drachten gaf. Een daarvan was elkaar’s portret tekenen. 
We zaten twee aan twee tegenover elkaar en ieder kreeg 
tien minuten tijd om de ander te tekenen. Dan werd er 
gewisseld en dit zo door totdat het klaar was.
Ongelooflijk spannend vond ik dit, het ongegeneerde 
en intensieve kijken naar het gezicht van de persoon 
tegenover me, het proberen de vorm en de lijnen ervan 
op papier te krijgen, fantastisch. Dit portret heb ik de 
jaren door bewaard, het leek en ik was er trots op.

Meer techniek
De docente vertrok en er kwam een andere, waar ik 
minder mee had. Op den duur wilde ik meer van de 
techniek weten en ik besloot tot een cursus schilderen 
aan de volkshogeschool. Stillevens en portretten schil- 
derden we, maar wat ik er van bewaard heb is een 
(beetje karikaturale) schets van de docent. Een cursus 
tekenen volgde ik daar ook. Die gaf me in eerste instan- 
tie hetzelfde gevoel als van de lagere school: onmacht. 
Daar heb ik me overheen gezet: je gaat dit gewoon 
doen, goed of niet goed. Tot mijn verbazing leerde ik 
het ronde van een vaas of fles goed neer te zetten.

Verkocht
In 2002 of daaromtrent belandde ik bij de 
Zondagsschilders. Een koorgenoot, die korte 
tijd lid was, had me hierover verteld. Het was 
goedkoop, zei ze, en je kon proefdraaien met een 
kaart voor 5 lessen. Zo’n kaart kocht ik, maar ik 
heb hem nooit ten volle gebruikt. Bij de eerste 
de beste les was ik verkocht. Jan Frenken was 
zo verwelkomend, het atelier op de 3e etage zo 
indrukwekkend, hier wilde ik niet meer weg. En 
het rook zo lekker, meteen als je het gebouw in 
kwam, wat je noemt een ‘artistieke’ lucht, van verf, 
terpentijn, werkzaamheid! (Werkelijk, de andere 
gebouwgenoten mogen blij zijn met ons: wij verh-
ogen het verblijfsgenot daar: de geur, de werken aan de muur en in de vitrine!)
De lessen van Jan begonnen steevast met een bondige tekening op papier, die hij 
op de grond voor ons maakte. Zo legde hij uit hoe je te werk kon gaan om het stil-
leven- vaak bloemen in een vaas, verschillende potten, beelden die hij meebracht of 
andere dingen) aan te pakken. Simpel hield hij het en versimpelen moesten we zelf 
ook, details kwamen later wel. Dat is wat ik onthouden heb van zijn lessen, waar ik 
de jaren door regelmatig aan terugdenk. Ik heb namelijk nog steeds de neiging om 
mij snel, te snel in details te verliezen, waarvoor ik dan opnieuw op de vingers getikt 
word door mijn huidige docenten, Anneke de Witte en Ike.
Gedurende een jaar in de groep van Jan stelden we als cursisten onze eigen stille-
vens samen. Moeilijke stillevens, dat ging van een viool op een bidstoel, tot schoe-

nen en mijn oude preekjurk op een 
knaapje. Heel lang gebruikte ik 
alleen houtskool. Verf durfde ik niet, 
als ik het deed vond ik de kleuren 
al gauw ordinair, plat makend. Dat 
was anders bij pastelkrijt, waar Jan 
ons verschillende lessen mee liet 
experimenteren. Een basis van 2 of 
3 kleuren liet hij ons aanbrengen, 
waarna we het stilleven daarop 
aanbrachten. Ik genoot daarvan,  
een van die werken hangt nu inge- 
lijst bij mijn zoon.

Driedimensionaal werken
Na 7 jaar zocht  ik verder en nam ik deel aan een paar korte 
cursussen door verschillende docenten gegeven. Die 
gaven me weer het enthousiasme dat ik enigszins was 
kwijtgeraakt. En ik ontdekte daardoor een nieuwe richting: 
boetseren. Een van de cursussen was namelijk een 
introductie in verschillende vormen van driedimensionaal werken. 
Anneke de Witte, toenmalig docente boetseren, gaf die. Naast 
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Ingezonden brief:
Ateliernieuws, digitaal ?

Ateliernieuws is ons ledenblad .De laatste jaren zeer goed verzorgd door Johanna  
als eindredactrice. Johanna wil er mee ophouden na 8 jaar. Juist nu, nu het zo 
spannend is. Nu we waarschijnlijk gaan verhuizen.Ik vraag mij af of er bij onze 400 
leden geen nieuwe redactieleden te vinden zouden zijn.

De Nieuwsbrief is heel fijn voor actuele berichten, maar is geen alternatief voor een 
ledenblad. Ik lees het liefst van papier, het Ateliernieuws bewaar ik en herlees het, 
of soms geef ik het weg als ik nieuwe leden maak.
Ik zeg: het lidmaatschap kost maar 40 euro per jaar en je krijgt er 4 x per jaar zo’n 
mooi blad voor.

Misschien kunnen we Johanna verleiden nog even te blijven, ze kan heel goed 
delegeren, ze zou dan ook iemand in kunnen werken.
We zitten nu in een overgangsfase en hebben ons ledenblad heel erg nodig.
We zullen meer veranderingen moeten door voeren, meer korte cursussen, de 
werkgroepen zijn misschien ook wel een beetje achterhaald in deze vorm.
Een verenigingsblad is misschien de enige verbinding, die we hebben.

Marie Koning 

werken met papier en meegebrachte 
rommel liet ze ons met klei ‘bouwen’. 
Het doel was uiteindelijk een kop te 
maken. Ze deed het voor, stapje voor 
stapje, zodat ook degenen die nog 
nooit met klei hadden gewerkt, zoals 
ik, het konden volgen en meedoen.
De kop die er uit kwam heb ik nog 
steeds. Bij het maken vond ik dat hij 
op mijn broer leek..
 

Een grappig voorval is dat ik bij het glazuren op  
Anneke’s atelier met mijn kop – waarvan ik stiekem 
had gedacht: hij is eigenlijk lang niet gek! – aan 
de slag meende te zijn, toen bleek dat hij van Ben 
Nisters was! De mijne zag er echt anders – en veel 
minder mooi – uit..
Sedert heb ik de koppen van eerst mijn hond en 
vervolgens mijn (drie) kleinkinderen en zoon en 
schoondochter gemaakt. Ze zijn allemaal een stuk 
beter dan die eerste, ik heb er met veel plezier én 
geduld aan gewerkt.

Steen
Bij Anneke ontdekte ik ook het werken met steen, tot 
nu toe alleen mergelsteen en speksteen, de zachte 
soorten. Het is dus geen hakken, maar raspen en  
nog eens raspen, wat ik ken, heerlijk om te doen, 
geconcentreerd bezig zonder hoofd!
Nu, dit was mijn ‘schilder’geschiedenis tot nu.  
Hoe verder? Bij tijd van leven – van mij en van 
de Zondagsschilders – wil ik vooral verder met 
beeldhouwen en misschien nu ook ‘hakken’.

Johanna de Wilde
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Winterstop 2018-2019
De winterstop begint op zondag 23 december en eindigt op zaterdag 5 januari 
2019. Op 7 januari beginnen de lessen weer (onder voorbehoud).
Tijdens de winterstop is het secretariaat gesloten.

Klussendag vrijdag 28 december 2018
Omdat op dit moment (half oktober) nog niet bekend is hoe en wanneer wij onze 
ateliers aan de Geldersekade zullen verlaten, wil de ateliercommissie deze datum 
graag reserveren om met elkaar te klussen. In de Nieuwsflits van december zullen 
wij laten weten wat er gedaan moet worden. Wij hopen op een grote opkomst, maar 
in elk geval een afvaardiging van elke groep! U kunt de de namen van de deelne-
mers op de corveelijst invullen.
De corveelijst hangt samen met de klussenlijst vanaf ± 3 december op de ateliers.

Wie: tenminste één afgevaardigde per groep (mogen er natuurlijk meer zijn)

Wat: ongeveer 3 uur helpen schoonmaken/opruimen van de ateliers

Wanneer: op 28 december

Hoe laat: om 10:00 uur verzamelen op de 3e etage voor koffie/thee en taakverdeling
Om ± 13:00 is er een lekkere lunch

Doe mee en zet deze datum direct in uw agenda!
Namens de ateliercommissie alvast hartelijk dank.

Nieuwjaarsinstuif zondag 6 januari (onder voorbehoud!)
Ook in 2018 willen wij ons verenigingsjaar starten met een Nieuwjaarsinstuif op 
de eerste zondag na de jaarwisseling. Tussen 14:00 en 17:00 uur bent u allen van 
harte welkom.

Vergadering contactpersonen
zondag 6 januari, 12:00 – 13:30 (onder voorbehoud!)
Voorafgaand aan de Nieuwjaarsinstuif nemen de contactpersonen en het bestuur 
de zaken voor het nieuwe verenigingsjaar met elkaar door. Zet deze datum in uw 
agenda.

Korte cursussen en activiteiten 2018/2019
Door de mogelijke verhuizing zijn er nog geen definitieve planningen gemaakt voor 
diverse activiteiten na 1 januari, waaronder bijvoorbeeld de Vrije werkplaats, Portret 
op Zondag en het Inloopatelier op Zondag.
Dus meer dan anders geldt:
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.
En houdt de Nieuwsflits in de gaten!

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: iedere eerste zondag van de maand 13:00 uur Let op: 2 december NIET

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: 18 november, 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

Aanmeldingsprocedure Werkweken 2019
1. Het Inschrijfformulier Werkweken vindt u in de folderbakjes op de ateliers.Indien 

u het atelier niet bezoekt kunt u een exemplaar aanvragen bij het secretariaat. 
Deponeer het formulier in de brievenbus van het secretariaat (in de hal na de 
voordeur) of stuur het naar ons onderstaande adres.

2.  Uw inschrijving wordt op volgorde van binnenkomst op de deelnemerslijst ge-
plaatst. Als de inschrijving vol is wordt u op de wachtlijst geplaatst.

3. U bent pas officieel verzekerd van een reservering als uw betaling bij de 
ledenadministratie binnen is. De aanbetaling bedraagt € 100,- per werkweek. 
De rest van het bedrag minimaal zes weken voor vertrek overmaken op het 
rekeningnummer

4. Bij afmelding kan geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden. Zorgt u des-
gewenst zelf voor een annuleringsverzekering (informeer bij uw verzeke- 
ringsmaatschappij naar de annuleringsvoorwaarden).

5. Er zijn voornamelijk tweepersoons hutten en kamers. Geef op het inschrijffor-
mulier aan met wie u een hut of kamer wilt delen.

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact op met:
Nel Huurman  tel: 06 20561509 e.mail: nelhuurman@planet.nl

Nel Huurman
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elke dag actie
f! 

A G E N D A
2018

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

11 november OPEN DAG 12:00 tot 18:00 uur

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

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

26 nov. 15:00 uur Bestuursvergadering

2 dec. 13:00 uur EXTRA Algemene Ledenvergadering

9 december Medewerkersdag

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

23 december Start winterstop t/m 6-1-2019

28 december Schoonmaak/Klussendag 10:00  (zie pag.34)

2018

6 januari Vergadering contactpersonen 12:00 - 13:30 uur (zie pag.34)

6 januari Nieuwjaarsinstuif 14:00 uur  (onder voorbehoud! zie pag.34)

7 januari Start lessen (onder voorbehoud! zie pag. 34)

Door de mogelijke verhuizing is de planning na  
1 januari niet compleet en onder voorbehoud.

Houdt de Nieuwsflits in de gaten!

Kijk voor meer informatie over cursussen en  
evenementen op onze website  

www.dezondagsschilders.nl


