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VAn de redACtie
 

In de dagen dat dit nummer naar de drukker gaat, is het een drukte 
van belang bij De Zondagsschilders: inpakken, verhuizen, uitpakken 
en inrichten. Een prestatie van jewelste van vele vrijwilligers, ook in de 
voorafgaande periode, waarvoor alle lof! In dit nummer van Ateliernieuws 
aandacht voor de nieuwe behuizing. Voorts natuurlijk een bezoek aan een 
van de jaargroepen en een rapportage van Portret op Zondag. We doen 
verslag van de eigen expositie ten afscheid van de Geldersekade, brengen 
een bespreking van een tentoonstelling van Japanse affiches in de Stedelijk 
Museum en gaan de straat op in twee bijdragen over tekenen en schilderen 
in de stad: over Urban Sketching en over Graffiti en Streetart. 

Wij gedenken in dit nummer Joop Rooijers, docent van zeer veel leden in de 
loop der jaren. Het verdriet over zijn overlijden is groot en zal nog lange tijd 
gevoeld worden. De redactie wenst de familie en de leden die zo aan hem 
gehecht waren veel sterkte toe. 

Wij zijn blij, dat ook enkele leden een bijdrage hebben geschreven voor dit 
nummer. Dat juichen wij toe. Aarzel niet u te melden als u een stuk voor 
het blad wilt schrijven. De redactie zal u dan richtlijnen geven voor het 
schrijven. 

De lay-out van dit nummer is niet meer gedaan door Liesbet van der Zel. 
De samenwerking met haar is beëindigd. Zij heeft jaren meegewerkt 
aan Ateliernieuws en wij danken haar voor de inspanningen die ze al 
die tijd geleverd heeft. Wij hebben Wouter Pocornie bereid gevonden de 
vormgeving op zich te nemen en verwachten dat wij ook nu weer een 
nummer bieden dat u graag leest en vooral ook bekijkt. 
 
De redactie
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VAn het bestuur

terugblik 
De gemeente was blij toen de vereniging De Zondagsschilders  zich 
in de verpauperde Nieuwmarktbuurt  wilde vestigen. Het was de tijd 
van de metrorellen, de tijd waarin het gevecht om het behoud van de 
Nieuwmarktbuurt fel werd gevoerd. En die strijd is gewonnen zouden wij 
kunnen zeggen. De metro ligt er wel, maar de buurt is niet afgebroken. 
Integendeel, de Nieuwmarktbuurt is een gouden plek voor beleggers 
geworden. En toen was de eigenaar van dit pand niet meer zo blij met ons. 
De gemeente gooide Geldersekade 101 in de verkoop. Petities, protesten, 
demonstraties, het mocht niet baten. Samen met de Vrijwilligers Centrale 
Amsterdam moesten wij vertrekken. Maar ziet: een wonder geschiedde. 
Ons werd, net als de VCA, een nieuwe locatie aangeboden. Een locatie in de 
Jordaan, een schoolgebouw in de Rozenstraat. 
 

de blik vooruit 
Het schoolgebouw is prachtig opgeknapt. Het zit strak in de verf en de 
muren zijn glad gestuukt. Wij betrekken de begane grond in december, de 
Vrijwilligers Centrale Amsterdam volgt ons in januari 2020. Zij gaan kantoor 
houden op de bovenverdieping. Ook de tuin is aangepakt. Het was een 
wildernis, maar er is flink gesnoeid. Dus alles ziet er rooskleurig uit voor de 
vereniging, zou je zeggen. Echter… het bestuur moet ook de toekomstige 
knelpunten in kaart proberen te brengen. Wij moeten realistisch zijn.  

Het schoolgebouw ligt op een plein achter huizen aan de straatkant. In 
ons contact met de Vereniging van Eigenaren – de bewoners van deze 
huizen – is al duidelijk geworden dat men zich zorgen maakt over mogelijke 
overlast. De cursisten moeten immers door de poort en over het plein naar 
de ingang van de school. En wij hebben de gehele dag en ook in de avond 
cursussen. En de poort openhouden kan tot gevolg hebben dat onverlaten 
binnenkomen. 
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Maar wij hebben meer cursisten nodig, anders is het gauw gedaan met 
de vereniging. Gelukkig zet de Communicatie Commissie alles op alles om 
onze naamsbekendheid te vergroten en bewoners van de Jordaan en het 
aanpalende Oud West van onze komst op de hoogte te brengen. Ook zijn er 
initiatieven om nieuwe cursussen te organiseren. Want de Rozenstraat biedt 
voldoende ruimte.  
 

de verhuiscommissie 
De verhuiscommissie regelde alles en had alles in de hand. De belangrijkste 
data: maandag 9 december inpakken, woensdag 18 december verhuizen. 
Zonder al deze vrijwilligers was er niets van terechtgekomen. En ik weet 
wel, je moet nooit namen noemen, want dan vergeet je een man of een 
vrouw die keihard gewerkt heeft voor de vereniging. Maar toch moet 
ik een naam op papier zetten: onze oud-huismeester, ons erelid Ben 
Nisters. Zonder hem, waag ik te stellen, zaten wij nu nog, te midden van 
verbouwingsstofwolken, op de Geldersekade te wachten op iemand die ons 
de weg kon wijzen naar de Jordaan. 

Peter Janzen
Foto’s: Matty Veldkamp
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VAn de CommuniCAtie Commissie

de vaste leden
Sinds ruim een jaar is de Communicatie Commissie (de CC) actief binnen 
onze vereniging. De leden van deze commissie zijn Lotte Schoots, Jeannette 
Pluut, Willy Versteeg, Johan Jonk, Thea de Haan, Ineke van Koert en recent 
ook Ingrid de Groot. Zij kwam langs voor een fotoreportage voor Buurtkrant 
7 en werd uit enthousiasme meteen lid van de Zondagsschilders én van 
de CC! Met haar achtergrond en kennis van o.a. fotografie is Ingrid een 
welkome aanvulling voor de CC.

taakverdeling 
Lotte Schoots en Jeannette Pluut nemen vooral het grafische werk voor hun 
rekening. Zij hebben samen onze mooie nieuwe flyer gemaakt. Ineke van 
Koert is onze coördinator. Zij maakt de notulen en onderhoudt de contacten 
met het bestuur. Thea de Haan verzorgt met Jeannette de persberichten. 
Thea is onze alleskenner die de CC voorziet van allerhande relevante 
info. Johan Jonk is voorzitter en Willy Versteeg heeft een nieuwe kant van 
zichzelf ontdekt, want zij blijkt goed in PR. Dankzij haar kon de komst van 
De Zondagsschilders al vroeg worden aangekondigd in de Jordaankrant.

bijkomende taken 
Sinds kort heeft de CC ook de taak de Nieuwsflits samen te stellen. Dit 
bleek teveel werk voor ons. Gelukkig hebben we Mieke Stolte bereid 
gevonden dit voor haar rekening te nemen, waar de CC heel blij mee is. Job 
Eisses en Frans Hondeman hebben het technische werk van het verzenden 
op zich genomen. Vanuit het bestuur sluit sinds kort Johanna de Wilde aan 
op de maandelijkse CC-vergadering, zodat de communicatie tussen de CC 
en het bestuur directer kan verlopen.
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Vergroten naamsbekendheid en publiciteit 
De voornaamste taak van de CC is de naamsbekendheid van de 
Zondagsschilders te vergroten. Dit is nodig om nieuwe leden aan te 
trekken. Dat houdt de vereniging levend en ook financieel gezond. De CC 
zorgt daarom voor aandacht in bijvoorbeeld de media en door middel van 
de flyers. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers geweest om de flyer te helpen 
verspreiden. Dit moeten we echter wel blijven doen, ook in 2020! En dan 
hebben we nog de digitale activiteiten. Met grote regelmaat ‘posten’ we 
berichten op onze website en de sociale media zoals Facebook, Instagram 
en Twitter. Onze concullega’s zijn n.l. ook heel actief op deze media!   

De CC ziet voor 2020 veel kansen voor de vereniging nu we overgaan naar 
de nieuwe locatie: de Rozenstraat 206 en bovendien ook nog eens 85 jaar 
bestaan. Dus volop gelegenheid voor … nieuwe publiciteit!

Heeft u zelf ideeën voor (free) publicity? Schroom niet. Informeer ons 
op: Communicatie@dezondagsschilders.nl, alle ideeën zijn welkom!   

Tot in 2020!  
Johan Jonk
Foto’s: Matty Veldkamp
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AfsCheid VAn de GeldersekAde

De laatste tentoonstelling van de deelnemers in het atelier op de Gelderse 
Kade vond plaats op zondag 1 december 2019.

Er was veel werk te zien, gedeeltelijk een hommage aan de onlangs 
overleden docent Joop Rooijers. Voorzitter Peter Janzen opende de 
tentoonstelling en memoreerde de komst van de Zondagsschilders naar de 
Gelderse Kade in de roerige tijden van de Nieuwmarktbuurt-rellen. 

Deze buurt is nu booming, met navenant hoge vastgoedprijzen, waarvan 
de gemeente profiteert. Gelukkig is de gemeente ons, na de nodige acties, 
welgezind gebleken en de nieuwe locatie in de Rozenstraat komt er prachtig 
uit te zien. De lessen kunnen daar vanaf januari 2020 beginnen. Peter van 
Rossum toonde hierna een diapresentatie van de geschiedenis van de buurt 
en de vereniging.

De vele aanwezigen genoten hier voor het laatst van de tentoonstelling en 
van de hapjes en drankjes. 

Tekst en foto’s Matty Veldkamp 
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in memoriAm Joop rooiJers 

een aimabel man 
Zesenveertig jaar  was Joop docent bij De Zondagsschilders. Bijna een halve 
eeuw was hij onze steun en toeverlaat. Nooit stelde hij zich op als zomaar 
een docent: een leraar die lesgaf en het verder voor gezien hield. Hij was 
er. Tijdens vergaderingen, tijdens recepties, tijdens tentoonstellingen, 
die hij zelf mee hielp organiseren. Joop had hart voor de zaak, voor de 
zondagsschilders. Hij had hart voor zijn leerlingen; voor de leerlingen van 
de dinsdagavondcursus, waar hij 46 jaar geleden mee begon en voor de 
leerlingen van  de vrijdagportretgroep die er later bijkwam. Hij was geliefd. 
Wij hielden van hem. Hij was een aimabel man. 
 
Tijdens de bestuursvergaderingen, die hij als vertegenwoordiger van de 
docenten van tijd tot tijd bijwoonde, was hij soms kritisch, maar vooral 
praktisch en realistisch. In het Jaarverslag Tentoonstellingscommissie 2014 
lezen wij: Joop Rooijers gaf, zoals hij al vele jaren deed, op professionele 
wijze leiding aan de commissieleden die belast zijn met de inrichting van 
de expositie. Zoals ik al zei: praktisch en realistisch of om het anders te 
formuleren: niet zeuren, maar doen. 
 
Een vereniging als De Zondagsschilders kan alleen bestaan door de 
betrokkenheid van iedereen, van de wil van allen er iets van te maken. 
Wanneer zo iemand wegvalt laat hij een leegte achter die moeilijk valt  te 
vullen. Joop was bij uitstek zo iemand; de leegte is nu al voelbaar. 
 
Peter Janzen 
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Vrijdagochtend portret- en modeltekenen 
Het plezier in tekenen en schilderen was bij Joop het belangrijkst. Na 
afloop van de les werd ieders werk positief besproken. Ook al vond je het 
zelf niets, Joop zag er toch iets aardigs in. Hij liet je vooral zelf kijken. 
Stapje achteruit en kijken. Het werd pas interessant (voor mij) als Joop 
opmerkingen ging maken. Dan dacht ik: ik ben op de goede weg. Hij wees 
aan waar je niet goed zat, maar liet je het probleem zelf oplossen. Met 
soms een suggestie wat je kon doen. Op die manier ontwikkelde een ieder 
zich op eigen wijze. Er werd gewerkt met potlood, houtskool, inkt, pastel en 
verf. 
 
Dat deze manier van werken aansloeg werd bewezen door de trouw 
waarmee de cursisten kwamen. Meer dan de helft van de groep volgde al 
meer dan 10 jaar op vrijdagochtend de lessen die Joop gaf. We missen je 
Joop! 
 
Akke Hemker 

lieve Joop 
Tranen, dikke tranen.  Hij leeft niet meer, maar zit wel diep in onze 
gedachten. We hebben zoveel van hem geleerd. Zulke afwisselende 
onderwerpen. Altijd bijzondere stillevens: verroeste kannen, verkreukeld 
papier, hakselhout, fietsspaken, platgetreden blikjes. Ik hoor nog zijn 
uitspraken: let op de slagschaduwen, waarom moet het op iets lijken, doe 
wat met de restvlakken, verzin een achtergrond, vergroot, schilder!

Bij portret of model: let op de schaduw onder de neus en tussen de ogen. 
Gooi je schetsen niet weg, gebruik later mooie stukken eruit. 
Bij boetseren:  er zit ook een achterkant aan, je denkt plat.
Zijn ideeën voor het combineren van gedichten en schilderen voor een 
tentoonstelling in de Mozes- en Aäronkerk.

We missen hem nog steeds op onze dinsdagavond. 
Marjan, familie en alle Zondagsschilders sterkte met het verlies. 

Marian van Bakel
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GrAfisChe teChnieken op VriJdAGAVond
Mislukt? Geeft niets!

Onder leiding van Hermine Groenendaal komt een wisselend aantal 
deelnemers naar de derde etage om te werken met verschillende 
druktechnieken. Ik spreek met de docent en vraag veel aan de deelnemers; 
ondertussen kijk ik naar wat er om mij heen gebeurt. 

Iedereen gaat snel zelfstandig aan het werk, Hermine stimuleert dat 
de deelnemers veel experimenteren en zelf ondervinden welke effecten 
bepaalde werkwijzen hebben. Bij vragen staat zij altijd klaar om met haar 
eigen expertise de cursisten verder op weg te helpen. 

materialen en persen 
Alle materialen: plaatjes triplex of linoleum, metalen platen, gutsen, 
rollers, diverse soorten inkt en verf zijn vanuit de cursus beschikbaar. Op 
die manier is er een stimulans om verschillende dingen uit te proberen. Er 
zijn drie persen in het atelier: een etspers in de keuken, een drukpers voor 
lino- en houtsneden en een pers waarop sjablonen en monoprints kunnen 
worden afgedrukt. Vooral bij de laatste twee is het druk: dat zijn de meest 
gebruikte technieken. De afgedrukte bladen worden met knijpers te drogen 
gehangen boven de grote drukpers en in de keuken. Deelnemers van 
andere cursussen zien dit werk als zij zelf in het atelier zijn. 

Aan het werk 
Een paar deelnemers zijn bezig met gutsen; zij steken lijnen in een linoleum 
of in houten plaatje. Soms direct zonder voorbeeld, soms met een schets 
erbij. De inkt wordt, als de uitgestoken voorstelling klaar is, met een roller 
aangebracht op de vlakken, zonder dat de lijnen inkt opnemen. Die lijnen 
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blijven dan wit na het drukken. Sommigen inkten hun ondergrond met één 
kleur inkt in, zodat de structuur van het hout zichtbaar blijft, anderen inkten 
de plaat gedeeltelijk in en met verschillende kleuren. Eén plaat gaat soms 
verschillende keren onder de pers door. 

Een andere techniek wordt gebruikt door een metalen plaatje, waarin 
lijnen zijn gekrast, in te inkten met verschillende kleuren en één keer af te 
drukken. Verf aangebracht met een kwast geeft een heel ander effect dan 
bijvoorbeeld door te tamponneren met een ballonnetje.

Eén van de deelnemers experimenteert met een eerder gemaakte tekening 
als achtergrond . Zij heeft een grote boomachtige vorm in stevig papier 
uitgeknipt en met verf bestreken. De verfkant wordt op de tekening gelegd 
en met een zware brede roller wordt de verf met de hand op de bestaande 
tekening gedrukt. Voorzichtig wordt de papieren vorm van de onderlaag 
losgehaald. Het beeld is nu veel gelaagder en ruimtelijker geworden. 

Er is één deelnemer die gaat etsen: een plaatje wordt bestreken met 
etsgrond. Die moet vrij lang drogen, dus het tekenen met een etsnaald 
komt pas de volgende keer. 

Het is duidelijk dat de deelnemers met veel enthousiasme aan het werk zijn 
en ook zelf verrast zijn door de resultaten van hun werk. Het was voor mij 
een inspirerende en leerzame avond. 
 
Tekst en foto’s: Matty Veldkamp 

15



portret op ZondAG  
 

bert kops, de bekendste worstelaar van nederland 
Tot worstelen met Bert Kops kwam het natuurlijk niet op 6 oktober jl. maar 
de opgewekte stemming van Bert en zijn inzet om een goed en voorbeeldig 
model te zijn leverde wel ruim twintig prachtige werken op. Zijn niet te 
missen markante gezicht en indrukwekkend typerende gestalte kwamen 
duidelijk over in de gemaakte werken. Bert vertelde enthousiasmerend over 
zijn dagelijks werk in zijn sportschool aan de Weesperzijde, waar allerlei 
soorten (vecht)sporten aan jong en oud worden gegeven. Daaronder ook 
bekende Amsterdammers zoals Henk Schiffmacher.
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onze 125e gast: hoogleraar neuropsychologie erik scherder
Hij werd niet alleen de 125e gast maar ook de laatste bekende 
Amsterdammer die werd geportretteerd op ons atelier aan de Geldersekade. 

In een feestelijk versierd atelier poseerde de immer goedgeluimde 
hoogleraar ontspannen en hij combineerde dat met luisteren naar o.a. de 
nocturnes van Chopin. Zijn mini-colleges ontbraken natuurlijk niet. In één 
daarvan legde hij uit waarom het goed is voor het brein om ook af en toe 
eens een andere kunstvorm te kiezen.

Mary Mijnlieff
Foto’s: Bert Kops door Lotte Schoots; Erik Scherder door Veronique Schol
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Met maar liefst vijf portretten ging onze 125e gast huiswaarts. 
De werken van Maartje Greeuw, Nel Huurman, Hans Bouman, Leendert Fransen en 

Kees Kerkhoven gingen mee naar huis.  



GrAffiti en streetArt
 
Vanaf de pont naar het NDSM-eiland zie ik bont beschilderde kademuren 
en verderop een reusachtig portret van Anne Frank op de gevel van de 
lasloods. Op het voormalige NDSM-terrein is een concentratie van graffiti 
en streetart te zien en ik heb Alex Pope, liefhebber, gids en ambassadeur 
van deze kunstvorm om een rondleiding gevraagd. Hij vertelt hoe de graffiti 
in Amsterdam eind jaren 70 is ontstaan vanuit de punkscene, toen nog 
los van Amerikaanse invloeden. Tijdens de tour wijst hij me op een aantal 
karakteristieke variaties in stijl en enkele historische doorbraken.
 

tags en pieces 
Graffiti is het achterlaten van een teken in de publieke omgeving: ‘we zijn 
hier’. Zo was ook de start in Amsterdam. Een spannend tijdverdrijf van 
jongeren, vol overgave en plezier, niet perse politiek gemotiveerd (zoals 
daarvoor ‘liever lesbies’, ‘provo’ of ‘RAF vrij’), maar wel uitdagend en al 
snel onderling rivaliserend. Het streven was om op zoveel mogelijk muren, 
pilaren, viaducten, etc. je tag te plaatsen, een letterteken of logo van je 
pseudoniem. Hoe onbereikbaarder de plek of hoe meer risico om betrapt te 
worden bij deze illegale activiteit, hoe meer respect je afdwong bij writers. 
Vervolgens kon je ook roem en volgers vergaren door kalligrafische stilering 
of het invoegen van geliefde cartoonfiguurtjes in de tag. De lettertags 
worden groter, de letters krijgen een omlijning in een tweede kleur, de 
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ingevoegde elementen en de tussenruimten worden steeds kleuriger 
ingevuld: naast de eenvoudige tag ontstaat de piece.   

Veel van de schrijvers werken dan al in crews, om grotere en ingewikkelder 
werkstukken in de vereiste snelheid te kunnen plaatsen. Centrale werkplek 
werd de onderdoorgang van het Mr. Visserplein, met een eigen galerie 
daar vlakbij, galerie Anus, waar je ook per vierkante meter graffiti op oud 
behangpapier kon kopen. Winnaar van de eerste Prix de Graffiti was Dr. Rat. 

Canvas-exposities en metrograffiti 
Grote invloed op de creatieve ontwikkelingen in de Amsterdamse graffiti 
heeft de komst van New Yorkse graffiti-artiesten voor 12 solo-exposities 
in de galerie van Yaki Kornblit aan de Willemsparkweg in 1983. De andere 
lettervormen met pijlen, krullen, 3D-vormen en schaduwvlakken, en de 
werkstukken met portretten, ensceneringen, politieke boodschappen 
of andere culturele documentaties van een buurt tillen de pieces naar 
een ander niveau en inspireren de Amsterdamse artiesten. Stencil- en 
sjabloontechnieken worden benut voor verfijning. De werkstukken worden 
groter. De aandacht en waardering van buiten de graffiti-scene is groeiende 
en de Amsterdamse artiesten participeren vanaf dan in de graffiti-
netwerken in de grote steden van Europa, Verenigde Staten en Japan.
 
Begin jaren 90 is Amsterdam zelfs een tijdje graffitihoofdstad van de wereld 
als de gemeente om milieuredenen het chemisch reinigen van metrostellen 
moet stoppen. Dat trekt veel  artiesten uit het buitenland en net als in de 
VS maakt de Amsterdamse scene voor enige tijd de vertaalslag van de 
muren naar de metro voor een rondrijdende expositie.  
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Vandalisme of kunst 
Eind jaren 90 is het nieuwe van de graffiti eraf. Het lijkt een opstapje 
geworden naar creatieve beroepen in de kunst, reclame, grafische branche. 
Begin deze eeuw herleeft de graffiti in wat streetart is gaan heten. Van 
kleine stickers en stencilwerk t/m de grotere werken met een ontwikkelde 
thematiek, niet altijd gerelateerd aan de eigen tag. In Amsterdam 
zijn onder de artiesten nog altijd veel voorstanders van de uitbundige 
letterpieces, brutaal geplaatst en daarom ook fel bestreden. De graffiti 
op NDSM getuigt van een meer getolereerd schilderen; veel grote en 
zorgvuldig ontworpen letterpieces. Inmiddels zijn van West, tot Oost en 
Zuid-Oost al veel blinde gevels in opdracht van de gemeente verfraaid met 
muurschilderingen.
  

Geniet van het elan van deze kunst in de openbare ruimte, met soms een 
politieke, soms een historische boodschap, maar vooral een creatieve 
zoektocht voor schrijver en lezer.

Anneke Zijp 
Foto’s: Wouter Pocornie 
Rondleiding: www.alltournative-amsterdam.com 
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urbAn sketChinG

Wat dat is, Urban Sketching? Nou, heel simpel: je omgeving tekenen. Niet 
meer en niet minder. Dit kan je zojuist gezette kopje koffie zijn met een 
lekker taartje erbij, of, als je op een markt bent, een gezellige kraam. Een 
Amsterdamse gracht met bootjes mag natuurlijk ook. Het kan echt van alles 
zijn. Dit teken je dan in een mooi schetsboekje. Et voilà, een nieuwe Urban 
Sketcher is geboren. 

De Urban Sketchers vormen een 
internationale community van enthousiaste 
tekenaars. Ongeveer drie jaar geleden 
kreeg ik tijdens de schilderweek in Schoorl 
een boek in handen met heel veel teken- 
en schilderwerk van die club. Op Facebook 
en YouTube kun je hun werk zien en lees je 
over hun symposia die over de hele wereld 
georganiseerd worden. Alles daarover 
leggen ze weer vast in schetsboeken. 

In juli dit jaar was hun symposium in Amsterdam. De verschillende 
workshops waren al maanden van tevoren uitverkocht. Voor vrije 
deelname waren er de Sketch Walks, wandelroutes door de stad waarbij 
op karakteristieke plekken gestopt werd om te schetsen. Dit klinkt alsof ik 
overal bij was, maar dat is niet zo. Het was juist in die hele warme dagen, 
en dat ging me toch wat te ver. Maar op 24 juli was er vroeg in de ochtend 
een meetup+demo bij de Montelbaanstoren. En daar ben ik op afgestapt. 
Op de enige schaduwplek trof ik ongeveer 35 mensen aan rondom een 
demo gevende dame die ik ook op YouTube aan het werk had gezien. Heel 
wat mensen waren zelf aan het tekenen/schilderen. Daar ben ik lekker 
tussen gaan zitten en heb toen zelf ook een krabbeltje gemaakt om de sfeer 
te proeven. 

Zin om mee te doen? Er is ook een afdeling Urban Sketchers Amsterdam die 
online te vinden is. Soms is er iemand die op Facebook meldt dat hij/zij op 
een plek gaat tekenen en anderen uitnodigt om ook te komen. Neem maar 
eens een kijkje op Facebook: /groups/theamsterdamurbansketchers/ 

Tekst en foto: Bep Steur
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kleurriJk JApAn in het stedeliJk museum 
226 affiches uit de collectie, tot en met 2 februari 2020
 

de erezaal 
Als je aan het eind van de grote trap de erezaal binnenkomt spatten de 
kleuren, vooral rood, je tegemoet. Vier rijen hoog hangen de affiches 
boven en naast elkaar, als een raster, op alle vier de wanden. Eerst maar 
eens even rustig kijken: op welke wijze zijn al deze verschillende beelden 
gerangschikt? Op de grootste wand is dat vooral op kleur. Blauwe of rode 
kleuren overheersen. Op een andere wand zie je een meer thematische 
indeling, bijvoorbeeld dieren. Eén wand is gewijd aan één ontwerper, 
Tadanori Yokoo, waarvan de beelden duidelijk afwijken van de rest. De 
affiches uit de collectie dateren van 1937 tot 2018, maar er is geen 
chronologische volgorde.
 

In het algemeen vallen de heldere kleurvlakken op, duidelijke contouren, 
kleurcontrasten en weinig tekst. Behalve door Yokoo is er heel weinig 
gebruik gemaakt van fotografie; grafische vormen overheersen. De 
(Japanse) lettertekens staan vaak aan de randen en zelden, zoals bij 
westerse affiches, door het beeld heen.
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links: Tadahito Nadamoto, Een verhaal over de bom, 1969
rechts: Ikko Tanaka, 1986



 

betekenis 
In Japan zijn de affiches nauwelijks op straat te zien. Wel op stations, in 
treinen en in warenhuizen. Die laatste organiseren zelf tentoonstellingen 
van kunst en vormgeving en zijn als het ware culturele instellingen. In 
ons straatbeeld prijzen affiches een product aan: een toneelvoorstelling, 
cosmetische producten, mode. Deze affiches zijn veel abstracter en als je 
de zaaltekst niet leest, is het zelden duidelijk waarvoor ze bedoeld zijn. 
Vergelijkende reclame wordt in Japan als onhoffelijk beschouwd.

Na WO II heeft Japan zich veel meer opengesteld voor westerse vormen 
van kunst, ook grafisch ontwerpen, maar de relatie met het eigen verleden 
is heel sterk. Dat uit zich in de synthese van beeld en tekst, waarbij de 
gevoelsmatige benadering evenveel bestaansrecht heeft als het rationele. 

Collectie van het stedelijk 
De Japanse ontwerper Shigeru Watano werkte sinds 1966 bij een 
Nederlands ontwerpbureau. Hij is de schakel geweest tussen Japanse 
ontwerpers en het Museum. Zo kon het Stedelijk een groot aantal affiches 
verwerven, deels via aankopen, maar voor een groot deel geschonken door 
ontwerpers en stichtingen. Watano was het die de tekenaar Dick Bruna in 
Japan introduceerde. Als je de collectie bekijkt wordt het duidelijk waarom 
hij daar voet aan de grond kreeg: heldere kleurvlakken en vereenvoudigde 
vormen, waarin toch veel expressie zit. 

de ontwerpers 
Het aantal vertegenwoordigde ontwerpers is groot, de namen zeggen ons 
niet zoveel. Toch wil ik er drie uitlichten. 

Kazumasa Nagai (geb. 1929) heeft in zijn werk vaak dieren, of details van 
dieren afgebeeld: mooi gestileerde vogels, vissen en andere dieren. Zelf 
zegt hij daarover: “De dierenaffiches vertellen iets dat verwant is aan de 
ruimte in het hart van ieder menselijk wezen, en als je in die ruimte duikt 
dan raak je aan zoiets als het leven. Ik leen de vormen van de dieren.” 
Een andere ontwerper van wie veel werk aanwezig is, is Ikko Tanaka (1930-
2002). Hij ontwierp voor culturele gebeurtenissen, tentoonstellingen en de 
Olympische Winterspelen. Zijn beelden zijn veelal abstract. 
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Tadanori Yokoo laat veel complexere beelden zien. Hij maakt gebruik van 
fotografie en van bestaande beelden, zowel uit de Japanse cultuur als ook 
uit de westerse kunstgeschiedenis. Het zijn als het ware kleurrijke collages 
waarbij hij duidelijke invloeden verwerkt van popcultuur zoals platenhoezen. 
Een bezoek aan het Stedelijk is zeker aan te raden. Op de website van 
het Museum staat de hele lijst van affiches, waarvan veel nummers met 
afbeelding.

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

Van der Linde:
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

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

Bezoek ook de  

webshop met  

interessante acties: 

www.vanderlinde 

webshop.com



korte Cursussen en ACtiViteiten 
 
portret op Zondag 
Een portretsessie met een bekende Amsterdammer 
of Nederlander als model, op de eerste zondag van 
de maand om 13.00 uur. Na de sessie is er nog 
gelegenheid tot napraten met een hapje en een 
drankje. 
Eerste gast in de Rozenstraat op 2 februari 2020 is 
Alex Dekker. Als er één Amsterdammer is die alles op 
alles heeft gezet om een nieuwe locatie te vinden voor 
onze vereniging is hij het wel. Wij gaan er daarom 
voor hem een onvergetelijke middag van maken. 
Aanmelden kan via portretopzondag@gmail.com 
vanaf 10 januari.

oproep voor een expositie 
Bekende Amsterdammers in de Amsterdamse Academische Club. 
Behalve een Portret op Zondag in de Wintertuin van Krasnapolsky op 19 
april 2020 zal er op de echte verjaardag van de vereniging, 17 april, in de 
namiddag, een kleine expositie geopend worden in de sfeervolle huiskamer 
van de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Amsterdamse Academische 
Club (AAC) aan de Oudezijds Achterburgwal 235. Onze voorzitter, Peter 
Janzen, zal een korte historische inleiding verzorgen.  
Onder de tientallen gasten die wij sinds 1991 hebben mogen ontvangen 
bij Portret op Zondag zijn ook afgestudeerden aan de UvA. Hun portretten 
kunnen worden geëxposeerd.
Er kunnen maximaal zeven ingelijste portretten opgehangen worden met 
daarnaast twintig fotolijstjes (de lijstjes hoef je niet aan te leveren) met 
daarin een foto (13 x 18) van het portret van een afgestudeerde aan de 
UvA. De foto’s moeten t.z.t afgedrukt aangeleverd worden. De portretten 
worden ingelijst en opgehangen. De fotolijstjes zullen worden neergezet. 
In de loop van januari is er een lijst beschikbaar met namen van 
afgestudeerden. Die krijgt je per mail toegestuurd als je laat weten of je 
belangstelling hebt om mee te doen. 
Opgave via portretopzondag@gmail.com.
Samen met Leendert Fransen, de directeur van de AAC, Maaike Ambags - 
Van der Meulen gaan wij ervoor zorgen dat het een expositie wordt waar we 
trots op kunnen zijn.  
 
Mary Mijnlieff 
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korte cursus boetseren met chamotteklei 
docent Anneke de Witte 

In januari 2020 start een korte cursus boetseren 
op donderdagochtend.  Er wordt individueel 
lesgegeven, maar regelmatig is er een gezamenlijke 
opdracht. Verder werken we van realistische 
beeldentaal naar abstracte vormentaal. En natuurlijk 
werken we naar de fantasie.
   
Er is veel mogelijk bij het werken met klei. 
Naderhand kan het werk gebakken worden in een 
ceramiekoven. Wij beginnen de les altijd met de 
kennismaking van het werk van een beeldhouwer uit de 
moderne kunst. Ter lering en ter inspiratie. 

Het benodigde materiaal is op het atelier aanwezig. Gereedschap neemt u 
zelf mee. 
 
9 januari t/m 12 maart 2020  
donderdag van 10:00 – 12:30 uur
Atelier Rozenstraat 206  

Cursusprijs 10 lessen: € 137,- voor leden (exclusief materiaal) 
Aanmelden: 020 6243933
info@dezondagsschilders.nl 
 

inloopatelier
Het inloopatelier vindt plaats op zondagen in het atelier zonder begeleiding,
van 11.00 tot 15.00 uur.

Kosten: grafiek €8,50 per keer, schilderen/beeldhouwen €7,50 
Contactpersonen: 
Debby Marchena (06 14864348), 
Femmy Elzinga (06 11171229), 
Anne de Hiep (020-6838853) en 
Willem Zillig (020-6246614). 

27

portretboetseren

mailto:info%40dezondagsschilders.nl?subject=Cursus


AGendA

januari
ma. 6
ma. 6
zo. 12
ma.13
zo.19 en 26

februari
zo. 2
ma. 3
zo. 9, 16 en 23

maart
zo. 1
zo. 8, 15 en 29
ma. 9
zo. 22

april
zo. 5
zo. 12 en 26
ma. 13 t/m 19
di. 14
wo. 15
do.16
za.18
zo. 19
ma. 27

Vergadering contactpersonen 12:00 - 13:30 uur
Eerste lesdag
Nieuwjaarsreceptie 14.00 uur
Bestuursvergadering
Inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen, Grafiek

Portret op Zondag
Bestuursvergadering
Inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen, Grafiek

Portret op Zondag
Inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen, Grafiek
Bestuursvergadering
Algemene Ledenvergadering, 14:00 uur

Portret op Zondag
Inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen, Grafiek
Geen lessen
Opbouw en inrichten jaarlijkse tentoonstelling
Opbouw en inrichten jaarlijkse tentoonstelling
Opening tentoonstelling 15.00 uur
Sluiting tentoonstelling
85-jarig jubileum in Krasnapolsky, 14.00-18.00 uur
Geen lessen (Koningsdag)

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

https://www.dezondagsschilders.nl/
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