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VAN DE REDACTIE
 

Dit nieuwe nummer van Ateliernieuws is weer tot stand gekomen dankzij de 
medewerking van vele leden. Hiervoor dank.
Wij zijn verder gegaan op de ingeslagen weg met nadruk op afbeeldingen 
en niet te lange teksten, en we streven naar een heldere vormgeving.
De toekomst en de vormgeving van Ateliernieuws zal mede afhangen van 
de visie van het nieuwe bestuur, dat op 22 maart door de ledenvergadering 
is benoemd. Omdat de afsluiting van inzending van kopij voor dit nummer 
daaraan vooraf is gegaan, valt daarover hier weinig te zeggen. Let vooral op 
de digitale Nieuwsflits.
Wij wensen u veel leesplezier.

De redactie
Foto Nora Hooijer
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De kinderen uit de Rozenstraat 

De kinderen uit de Rozenstraat
hebben altijd vuile handen,
ze hebben meestal een gat in hun mouw,
en ongepoetste tanden.

De kinderen uit de Rozenstraat
hebben altijd slordige haren,
ze hebben vaak een splinter in hun hand,
en builen, bulten en blaren.

De kinderen uit de Rozenstraat
lopen meest op blote voeten,
ze zijn de hele dag op straat,
alsof ze nooit eten moeten.

De kinderen uit de Rozenstraat
schijnen zich nooit te verschonen,
ze mogen alles wat ik niet mag.
‘k Wou soms wel in de Rozenstraat wonen…

Met dank aan Rita van Dijk, die de redactie attendeerde op dit gedichtje.
Met toestemming van de uitgever overgenomen uit Rijmpjes en versjes 
uit de nieuwe doos © 1952/2020 erven Han G. Hoekstra en Meulenhoff 
Boekerij bv.
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VAN HET BESTUUR

Tot slot
Na zes jaar voorzitterschap geef ik de hamer door aan het nieuwe bestuur 
om in de nieuwe omgeving de nieuwe uitdagingen aan te gaan. Gelukkig 
zitten we in wat rustiger vaarwater – de storm van de verhuizing is geluwd. 
2019 was een ruw jaar. Het water stond ons aan de lippen, maar wij 
hebben koers gehouden. Ik weet nog hoe ik in januari 2018 contact zocht 
met Sofyan Mbarki die ik kende uit een vorig leven. Hij was raadslid voor 
de PvdA in de Amsterdamse Gemeenteraad. Nu is hij fractievoorzitter. 
Via Sofyan kwam ik in contact met Carolien de Heer die het bestuur van 
de vereniging De Zondagsschilders begeleidde over de glibberige paden 
van politiek en ambtenarij. In diezelfde maand januari van het jaar 2018 
kwamen wij ook in contact met Fair City en maakte ik gebruik van het 
inspreekrecht bij de Raad.
 
Wat lijkt dat allemaal al lang geleden. En wat was het spannend. Want 
ook na het eerste gesprek met Alex Dekker van Vastgoed Amsterdam in 
februari was er nog steeds geen zekerheid dat de vereniging zou kunnen 
voortbestaan. Dat in september 2018 de nieuwe wethouder Touria Meliani 
contact met ons zocht gaf hoop en toen in diezelfde maand Alex Dekker met 
het aanbod van de Rozenstraat kwam was de redding nabij.

Het heeft echter nog het gehele jaar 2019 geduurd voordat wij eindelijk ons 
nieuwe onderkomen konden betrekken. Verbouwingen duren lang. Langer 
dan gepland, en ondertussen wilde Metroprop ons weg hebben. Dat liep 
uiteindelijk uit op een schikking bij het kantongerecht.

Na zes jaar geef ik de hamer door in het jaar waarin de vereniging 85 jaar 
wordt. Een hele leeftijd. Het feest wordt gevierd op de plaats waar het 
allemaal begon: Krasnapolsky. En natuurlijk in de nieuwe ateliers, terwijl 
een kleine expositie in het gebouw van de Amsterdamse Academische Club 
nog meer aandacht voor De Zondagsschilders genereert.

Na zes jaar geef ik de hamer door.

Adieu.

Peter Janzen
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VERHUIZING EN INRICHTEN ROZENSTRAAT

Voorbereidingen
Nadat bekend was dat de verbouwing van de nieuwe locatie in de eerste 
week van september zou starten en eind oktober gereed zou zijn, heeft het 
bestuur een verhuis-en-inrichting-commissie in het leven geroepen met als 
voornaamste opdrachten:
“Maak een draaiboek waarin zowel een plan van aanpak verhuizing als van 
de inrichting nieuwe locatie is opgenomen. Deze dienen, behalve streefdata, 
ook een taakverdeling van de commissieleden te bevatten” en “Organiseer 
en begeleid de diverse fasen van inrichting en verhuizing”.
De commissie is voortvarend van start gegaan en na twee vergaderingen 
werden de contouren van de verhuizing en inrichting duidelijk zichtbaar.
Inmiddels hadden zich zo’n veertig vrijwilligers aangemeld om hand- en 
spandiensten te verrichten.
Helaas werd de einddatum van de verbouwing een aantal keren uitgesteld. 
Uiteindelijk werd het gebouw pas op 6 december opgeleverd, zodat de 
datum van 31 december, 
waarop de Geldersekade 
moest zijn verlaten, 
akelig dichtbij kwam. 
Aan de slag dus: met 
de Studenten Verhuis 
Service werd de 
verhuisdatum van 18 
december afgesproken.

De verhuizing
Op 9 december 
begonnen we met het 
ontmantelen van De 
Geldersekade en het 
inpakken en labelen van 
de 120 verhuisdozen.
Ondertussen werden de voorbereidingen in de Rozenstraat gestart.
De verhuisdag was enerverend en spectaculair te noemen. Uiteindelijk 
waren 9 verhuiswagens nodig om alles te verhuizen. ’s Avonds om 9 uur 
was uiteindelijk de klus geklaard en konden we, vermoeid, maar gelukkig, 
naar huis.
Door alle vrijwilligers is ongelofelijk hard gewerkt om de inrichting rond te 
krijgen vóór de eerste lessen op 6 januari. Zelfs in de weekenden en de 
feestdagen waren mensen aanwezig om de deadline te halen.
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Inrichting
Uiteindelijk is door de verhuizing maar één lesweek in 2019 verloren 
gegaan, wat een prestatie op zich is. Uiteraard was de inrichting nog 
niet ideaal voor alle groepen. In een bijeenkomst op 3 februari, waar 
vertegenwoordigers van alle groepen waren uitgenodigd, werd tussen de 
groepen een consensus bereikt over de inrichting van de ateliers.
Nog niet alles is geregeld, maar het enthousiasme over de nieuwe locatie 
wordt algemeen gedeeld. Op 8 februari werden alle vrijwilligers uitgenodigd 
voor een hapje en een drankje als dank voor de uitzonderlijke prestatie die 
geleverd is.
Hoewel iedereen naar vermogen heeft meegeholpen, springen er toch twee 
namen uit, zonder wie de verhuizing niet was gelukt, namelijk Ben Nisters 
en Aart Dekker, die bijna dagelijks aanwezig waren om de noodzakelijke 
klussen op te knappen. Hulde!!!

Peter van Rossum, coördinator inrichting en verhuizing
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DOMWEG GELUKKIG
Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2020

De nieuwjaarsreceptie op 12 januari was druk bezocht. Voor veel leden 
was dit ook hun eerste bezoek aan het pand in de Rozenstraat, hoewel de 
jaargroepen al een week draaiden. Men reageerde blij verrast over de mooi 
afgewerkte en ruime ateliers, de opbergmogelijkheden en de royale keuken.

Onze voorzitter, Peter Janzen, onderstreepte de positieve sfeer in zijn 
speech, waarin hij de voorafgaande zorgen, onderhandelingen en acties 
memoreerde en hoe vervolgens, met steun vanuit de gemeente, de 
verhuizing naar de Rozenstraat zijn beslag kreeg. Hij sprak lovende woorden 
over de bereidheid en inzet van de vrijwilligers in de werkgroepen die de 
verbouwing, inrichting en verhuizing zo vaardig hebben aangestuurd (leden, 
docenten t/m secretariaat), regelmatig nog weer bijgestaan door nog meer 
vrijwilligers. Hij kwam op voor de buren, die beducht zijn voor overlast, en 
bepleitte dat goed wordt nagedacht over hoe dat voorkomen kan worden. 
Dan vervolgens een bommetje - althans, eigenlijk moest het iedereen 
wel al bekend zijn - : op 22 maart verstrijkt de zittingstermijn voor alle 
bestuursleden en geen van allen stelt zich herkiesbaar. Dat bericht moest 
wel even bezinken bij de toehoorders. Om de opgewekte sfeer weer terug 
te halen declameerde hij tenslotte een gedicht van P.C.Bloem, eindigend 
met een kleine parafrase: “Dit heb ik bij mijzelven overdacht, Verregend, op 
een miezerigen morgen, Domweg gelukkig, in de Rozenstraat.”

Marian van Bakel vroeg vervolgens aandacht om prijzende en waarderende 
woorden te richten tot de bestuursleden: Peter Janzen, Peter van Rossum, 
Johanna de Wilde, Rob van Bakel en Christa Kuilman, voor hun enorme 
inzet om voor de vereniging een nieuw atelier te veroveren, en ook tot Ben 
Nisters, die de verhuizing tot in de puntjes regisseerde. Zij bedankte hen 
voor de inspanningen het afgelopen jaar en overhandigde hen een kleine 
attentie.

En na een slide-show, verzorgd door Peter van Rossum, begeleid door 
‘gedragen’ muziek, hervatten de aanwezigen weer hun gesprekken en werd 
rondgegaan met lekkere hapjes. De ploeg van Loes van Ophemert had dat 
weer geweldig goed verzorgd.

Tekst Anneke Zijp
Foto Hennie Hooijer
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JUBILEUMACTIVITEITEN
Vereniging De Zondagsschilders bestaat 85 jaar

Dit jaar is een feestelijk jaar. Onze vereniging De Zondagsschilders bestaat 
85 jaar en dat vieren we met een tentoonstelling in onze nieuwe ateliers 
aan de Rozenstraat.
We zijn daar nog bezig te wennen, de dingen moeten hun plaats krijgen, de 
groepen moeten hun draai vinden en alles moet zijn beslag krijgen, maar 
dan is het feest!

De feestelijkheden zien er als volgt uit:
We beginnen met onze tentoonstelling, van donderdag 16 april tot en met 
zondag 19 april. Leden mogen daarvoor een kunstwerk inleveren, liefst hun 
mooiste werk! Dat hoeft niet het laatste te zijn, dat mag ook van langer 
geleden zijn, als het maar nooit eerder vertoond is op een tentoonstelling. 
Dit geldt voor zowel ingelijst werk als driedimensionaal werk. 
Tot onze vreugde zal de tentoonstelling geopend worden door Jeroen 
Krabbé, acteur, schilder, maar ook zoon van Maarten Krabbé, die jarenlang 
docent bij onze vereniging was. Er zijn zeker verschillende leden die nog les 
van hem gehad hebben. Ook Jeroen zelf is zich van deze band bewust, het 
was voor hem de reden om te komen.

Gedurende de tentoonstelling in onze ateliers vindt nog een ander 
evenement plaats. In de Amsterdamse Academische Club van de 
Universiteit van Amsterdam wordt een kleine portrettengalerij geopend 
van alumni die tijdens Portret op Zondag door leden geschilderd 
zijn. De opening van dit evenement is op vrijdag 17 april (n.b. onze 
oprichtingsdatum!) en wordt verricht door Peter Janzen. Alle leden zijn 
welkom.

Dit is in kort bestek een overzicht van de komende jubileumevenementen.
Misschien heeft u zich al opgegeven om mee te werken aan de opbouw, 
inrichting en het afbreken van de tentoonstelling of aangeboden te helpen 
als portier/suppoost. Anders: aarzelt u niet. Alle hulp is nodig en welkom. U 
kunt zich nog altijd rechtstreeks bij mij aanmelden.

Johanna de Wilde, coördinator tentoonstelling
johannamdewilde@gmail.com 
tel. 0642243548

Portret van Peter Janzen, 
gemaakt op Portret op Zondag door Yves Horemans
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Tentoonstelling in eigen ateliers
waar    Ateliers De Zondagsschilders, 
  Rozenstraat 206, 1016 PA Amsterdam
wanneer  do. 16,  opening om 15.00 uur t/m zo. 19 april 15.00 uur
coördinator  Johanna de Wilde 
  johannamdewilde@gmail.com

Mini-expositie Portret op Zondag
waar    Amsterdamse Academische Club, 
  Oudezijds Achterburgwal 235, 1012 DL Amsterdam
     (rechts van de Oudemanhuispoort)
wanneer  vr. 17 april, opening 17.00 uur
coördinator  Mary Mijnlieff
  portretopzondag@gmail.com

Jubileumeditie van Portret op Zondag
waar    Grand Hotel Krasnapolsky, 
  Dam 9, 1012 JS Amsterdam
wanneer  zo. 19 april, 14.00-16.00 uur, daarna receptie tot 18.00 uur
coördinator  Mary Mijnlieff
  portretopzondag@gmail.com
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IN MEMORIAM EMMA BAERT 

Emma, lieve en vakkundige docente 
Onze start bij De Zondagsschilders in 1984 was tegelijk; in een nieuwe 
groep, Emma als docente, ik als cursist. Haar manier van lesgeven 
beviel ons allen. Zij was vakkundig, geduldig, inspirerend en bovenal 
bevlogen. Na afloop van de les gingen we nog vaak ergens wat drinken 
en het was vaste prik het seizoen af te sluiten met kaasfonduen bij Bern. 
Menig keer hebben we met een groepje in en rondom Amsterdam buiten 
geschilderd. Watergang, Stompe Toren, bij de molen van Sloten, om maar 
iets te noemen. Emma organiseerde ook museumbezoekjes samen met 
geïnteresseerde groepsleden. Ze heeft mijn interesse in beeldende kunst 
goed aangewakkerd.
Ook persoonlijk koester ik dierbare 
herinneringen aan uitjes, zoals naar 
de Albert Cuyp, naar de vlindertuin 
in Emmen, alweer een tijd geleden 
wekelijks samen zwemmen, een 
midweek Texel.
Emma had een goed gevoel voor 
humor, was grappig en positief, én heel 
chaotisch en bepaald niet doorsnee.
 
Half augustus, na uitgebreid 
koffiedrinken in de Warmoesstraat 
samen in de zon op ‘n stoepje bij 
de Oude Kerk, had Emma het nog 
over hervatten van haar lessen in 
september. Voorlopig nog samen met 
een andere docent. Vermoedelijk plannen tegen beter weten in, maar 
dat hield haar waarschijnlijk op de been. Telefonisch overleg met Christa, 
onze cursuscoördinator, volgde ter plekke. Daarna is haar situatie snel 
verslechterd en volgde opname in het OLVG en in december in het hospice, 
waar zij op 29 januari is overleden.
 
Ik wens Ruud en hun meest naasten, heel veel sterkte.
Ik zal haar missen.

 
Thea van Nieuwkerk 
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Mijn herinnering aan Emma
In 2004 werd Emma docent van de vrijdagmiddag-groep Portretstudies, 
nadat Toon de Haas met pensioen ging. De groep was gevraagd te kiezen 
uit vier kandidaten. Op de vraag tijdens de pauze: “Hebben jullie al 
besloten?” reageerden allen – handen in de lucht – EMMA!!! Zij kwam bij 
een enthousiaste groep, die goede portretten wilde maken. En dat is gelukt.
Vóór de pauze deden we vier verschillende standen. Daarna een lange 
stand. De laatste zes of zeven jaar hebben we vooral met één stand 
gewerkt. Emma leerde mij diepte te brengen, bijv. in het tekenen van de 
nek: “Begin met de schouders, dan komt het hoofd op de goede plaats.” Ze 

liep rond met houtskool en papier om te 
demonstreren hoe je iets kon verbeteren. 
Ze maakte altijd een inspirerende 
opstelling en speelde veel met kleur. Ze 
drapeerde bijv. mooie lappen op een 
stoel, of plaatste een tafeltje met een 
(leeg!) wijnglas naast het model.
 
Emma was ook zelf met haar 
ruimvallende kleding een leuke 
verschijning. Soms kwam ze op straat 
of in de tram iemand tegen met een 
interessant gezicht, en die bleek het 
dan wel leuk te vinden om voor De 
Zondagsschilders te komen poseren. Zo 
heb ik nog Fabiola (van het Waterlooplein) 
mogen schilderen, met een jasje met 

koperen knopen en een grote sombrero op. Het portret hangt bij mij thuis, 
een mooie herinnering.
Emma is ook mee geweest naar een schilderweek in een klein hotelletje, 
waar we buiten op lekkere plekjes konden schilderen. Velen van de 
vrijdagmiddag-groep bezochten ook haar tentoonstellingen van eigen werk, 
vnl. portretten, maar ook abstracte stukken. Mooi en kleurrijk.

Ik heb haar gekend als een vrolijke en zorgzame vrouw. De vrijdagmiddag-
portretgroep zal haar erg missen. Wij wensen Ruud heel veel sterkte.
 

Lee Bonten 

17



18



PORTRET OP ZONDAG  
 

Alex Dekker 
Op 2 februari 2020 was de eerste gast in de Rozenstraat voor de 
portretsessie Alex Dekker. Hij heeft zich vanuit de Gemeente Amsterdam 
bijzonder ingezet om de nieuwe locatie voor onze ateliers mogelijk te 
maken. Dit model was derhalve een voor de hand liggende keuze.

Veertien deelnemers aan deze zondagmiddag hebben Alex geportretteerd. 
Even voor de pauze kwam ik binnen en trof een volstrekte stilte aan. Zeer 
geconcentreerd waren de deelnemers bezig om in verschillende technieken 
het model weer te geven: krijt, pastel, acryl, potlood. Ieder werkte vanuit 
een ander gezichtspunt, de portretten gaven zo verschillende beeldhoeken 
van Alex.

Na de pauze werd er nog een half uur doorgewerkt en met moeite legden 
de deelnemers daarna het penseel of de pen neer. Voor Alex Dekker was het 
een enorme verrassing om, nadat de ezels waren omgedraaid, de resultaten 
te zien. Zorgvuldig bekeek hij alle kunstwerken, maar om een keuze te 
kunnen maken werd nog gewacht op zijn twee dochtertjes, aan wie hij had 
beloofd dat ze de keuze mochten maken.

Toen die binnenkwamen en alle werken zagen, was hun eerste reactie dat 
ze “heel veel pappa” zagen. Alle werken werden bekeken en na zorgvuldig 
overleg werd de eerste keuze gemaakt voor het kleurige portret door 
Leendert Fransen. Tot verrassing van de familie Dekker mochten nog twee 
portretten mee naar huis: het werden een tweede portret gemaakt door 
Leendert Fransen en een portret van de hand van Judith van Nus.

Na afloop werd gezamenlijk nog genoten van een hapje en een drankje.

Tekst en foto’s: Matty Veldkamp
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Carolien de Heer
Op 1 maart 2020 was Carolien de Heer te gast, raadslid voor de PvdA, die, 
nadat onze voorzitter Peter Janzen zo gloedvol had ingesproken tijdens 
een raadsvergadering, zich actief heeft ingezet om De Zondagsschilders 
te behouden voor Amsterdam en voor de vereniging een nieuw atelier te 
zoeken. Ze was blij verrast te mogen komen poseren en bewonderde het 
mooie gebouw.

Het model-zitten ging haar goed af. De veertien deelnemers tekenden en 
schilderden zeer geconcentreerd. Je kon een speld horen vallen. In de 
pauze vertelde ze, dat zo stil zittend haar gedachten vooral uitgingen naar 
haar aanstaande verhuizing. Zij en haar kind gaan binnenkort vanuit West 
naar IJburg verhuizen, samen met haar vriend en diens drie kinderen. 
Grote veranderingen dus. Na de pauze werd er meer over en weer gepraat, 
bijv. over politieke ambities, het spannende van de politiek, maar ook het 
grenzen trekken. Ze wil wel bewaken dat ze haar kinderen ziet opgroeien. 
Daarnaar gevraagd vertelde Carolien zelf nooit het tekenen, schilderen of 
boetseren te hebben ontwikkeld, wat ze wel jammer vindt. Daardoor is ze 
gaan denken, dat ze het ook niet kán. Door haar manier van contact leggen, 
spontaan, vriendelijk en goedlachs, ontstond er een ontspannen sfeer.

En toen natuurlijk de vraag: welk portret gaat er mee naar het nieuwe 
huis? Dat was moeilijk kiezen voor Carolien. Ze was nieuwsgierig wat nu de 
technieken waren: potloodtekening (diverse portretten) en houtskool, en 
verder vooral acryl-schilderijen. Uiteindelijk koos ze het portret dat Roska 
Atanasova had gemaakt, geschilderd in heldere kleuren en een mooie 
verbeelding van Caroliens vrolijke en geïnteresseerde uitstraling. Als tweede 
mocht zij een schilderstuk van Tineke van Eck meenemen, die dat echter 
eerst nog thuis wilde verbeteren. 

Tekst en foto’s: Anneke Zijp

April en mei
De reguliere sessies van april en mei vervallen ten gunste van de 
jubileumeditie op zondag 19 april, met als gast Jeroen Krabbé. De reeks van 
reguliere sessies start weer na de zomerstop.
Op onze website, onder voorbije activiteiten, staan naast verslagen en foto’s 
van Portret op Zondag ook filmpjes van de sessies.
Coördinator: Mary Mijnlieff, portretopzondag@gmail.com 
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DE TULP
Donderdagmiddag met Nora Hooijer

Dit keer een verslag van de donderdagmiddag-groep Stilleven, de 
cursus waar ik ook zelf aan deelneem. Docente Nora Hooijer had zoals 
gebruikelijk het onderwerp tevoren per mail aangekondigd, voorzien van 
achtergrondinformatie en afbeeldingen van enkele voorbeelden uit de 
kunstgeschiedenis. De tulp zou centraal komen te staan, onze nationale 
bloem dankzij de zogenoemde tulpenmanie in de zeventiende eeuw, toen 
deze bloem voor gigantische prijzen werd verhandeld, en zich vervolgens 
het fenomeen van tulpentekeningen ontwikkelde. Dit waren studies van een 
enkelvoudige tulp, door tulpenexporteurs in de zeventiende en achttiende 
eeuw verzameld in zogenoemde tulpenboeken. De prenten werden over 
heel Europa verspreid. Naast tulpentekeningen zijn er ook veel schilderijen 
met tulpen gemaakt, vooral stillevens. De meegestuurde afbeeldingen 
toonden tulpentekeningen zowel als tulpenstillevens.

Op 23 januari verschijnt Nora dus, dankzij de ‘tulpendag’ op de Dam de 
zondag ervoor, met armen vol tulpen, al dan niet met bol er nog aan, op 
het atelier. Verspreid over het atelier wordt een enkele tulp-met-bol in een 
doorzichtige glazen vaas neergezet, of een bos gelijk gekleurde tulpen of 
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juist verschillende gekleurde tulpen gerangschikt in een vaas. We kunnen 
los gaan. De een meer geïnspireerd voor een botanische studie, de ander 
voor een sfeervol stilleven met een klein kleurpalet en weer een ander voor 
een stilleven met felle kleurcontrasten. Een van de cursisten maakt een 
vertaalslag naar een tulpenveld in de natuur. Sommigen zoomen in op een 
detail of vereenvoudigen de compositie in een vergaande abstractie. Nora 
gaat rond en begeleidt ons in het zien van wat er ontstaat in bijvoorbeeld 
de vlakverdeling, evenwicht of harmonie in het kleurgebruik, verrassende 
uitkomsten in de vormen en lijnvoering. Ze merkt het als je zoekt naar 
oplossingen en stimuleert dat. Doet waardevolle suggesties. Iedereen 
is geconcentreerd aan het werk. De resultaten zijn prachtig en zeer 
gevarieerd. In de nabespreking vertelt Nora wat zoal de ingrepen van de 
tekenaar/schilder zijn geweest tijdens het werken en hoe dat dan uitpakte 
op het resultaat.

Zoals altijd was het weer een uitdagende en waardevolle middag, waarin wij 
allen veel hebben gewaagd en veel hebben geleerd.

Tekst Anneke Zijp
Foto’s: Nora Hooijer (blz. 20; 21 links), Wies Bos (blz. 21 rechts)

23



PORTRET- EN MODELSTUDIES
Vrijdagochtend met Jacob Siemons

Op een zonnige vrijdag mag ik de les van Jacob Siemons bijwonen. Er wordt 
dan gewerkt naar model, met de nadruk op portrettekenen en -schilderen. 
Soms wordt de hele figuur gedaan, soms wordt een naaktmodel getekend 
of geschilderd. Deze keer tekenen zestien cursisten een vrouwelijk model, 
een jonge vrouw met een expressief gezicht. De les heeft een strakke 
opbouw:vóór de pauze zes keer een vijf minuten stand, daarna driemaal 
een tienminutenstand, waarbij het model telkens van houding verandert. 

De bedoeling is, zo vertelt Jacob Siemons, de cursisten goed te laten kijken 
en zich op de hoofdzaak te laten richten. Hoewel hij expressiviteit wel 
degelijk van belang vindt, zijn objectief kijken en een gelijkenis tot stand 
brengen voor deze les de aandachtspunten. Door de korte tijd om aan het 
portret te werken moet de cursist wel bepalen wat de hoofdzaken zijn, het 
geheel , zodat men zich niet te snel verliest in details. Jacob Siemons heeft 
een academische benadering, waarbij veel aandacht is voor de constructie 
van het hoofd of het lichaam. Hij licht toe dat hiervoor de lijnen die de 
hoofdrichtingen aangeven van het gezicht, bijvoorbeeld tussen neus en 
voorhoofd en neus en kin, ten opzichte van elkaar van groot belang zijn: de 
gezichtshoek, het kruis van de verticale en horizontale assen.
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Cursisten
De vrijdagochtend kent een gemengde groep: er is verschil in leeftijden en 
ervaring en achtergrond. Tijdens het tekenen loopt Jacob de cursisten langs. 
Bij sommigen geeft hij aanwijzingen over verhoudingen in de tekening, 
bij anderen laat hij met een paar lijnen in zijn eigen schetsboek zien hoe 
je een opzet maakt. Soms brengt hij ook in het werk van de cursisten 
zelf correcties aan. Er wordt in diverse formaten gewerkt. Er zijn bladen 
waarop het hele vlak wordt ingenomen door één portret, en er zijn bladen, 
die als echte kunstenaars-schetsbladen met meerdere koppen vanuit 
verschillende gezichtspunten gevuld zijn. In de pauze wordt gezamenlijk 
koffie gedronken. Het is te merken dat de deelnemers elkaar goed kennen, 
want er heerst een gezellige sfeer. Na de pauze gaat iedereen verder op een 
nieuw vel papier om de resterende tijd, één uur, te werken aan een portret 
met één stand.

Jarenlang heeft Joop Rooijers deze groep geleid. Voor Jacob Siemons, die 
eind vorig jaar is ingevallen, is het daarom een uitdaging om met deze 
groep op zijn eigen wijze verder te gaan. Te merken aan de concentratie en 
het plezier van de deelnemers en de resultaten van hun inspanningen zal 
dat best lukken.

Tekst en foto’s: Matty Veldkamp
www.dezondagsschilders.nl/201601/13/portret-en-modelstudies
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STILLEVEN IN MUSEUM GOUDA

In Museum Gouda is t/m 10 mei 2020 een tentoonstelling te zien van 
stillevens van Nederlandse en Belgische kunstenaars vanaf 1870 tot heden. 
Zo’n 37 kunstenaars zijn met zeer uiteenlopende werken te zien.
Het stilleven kent een traditie vanaf de zeventiende eeuw, maar portretten 
en historiestukken domineren nog lang de kunst. In het laatste kwart 
van de negentiende eeuw wordt het stilleven als studieobject en ook als 
handelsobject echt populair. Het stilleven biedt mogelijkheden tot onderzoek 
naar kleurgebruik, techniek, vorm en compositie, en is niet afhankelijk 
van een formaat. ‘Begin maar een paar appeltjes te schilderen’ was 
het advies op de academie vijftig jaar geleden. Het stilleven is ook een 
momentopname van het licht dat valt op de voorwerpen of van de korte 
poos voordat het verwelken van bloemen inzet.
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Rik Wouters, Chrysanthèmes, 1915 
Olieverf op doek, 69x90 cm, The Phoebus Foundation



Bij deze expositie is het vanzelfsprekend dat er favoriete schilders komen 
bovendrijven. Voor mij was dat o.a. Rik Wouters, Kees Verwey, Jean 
Brusselmans en Pyke Koch. Vertegenwoordigd met één enkel schilderij. 
Maar zeer bijzonder!

Rik Wouters
Het schilderij van Rik Wouters (1882-1916) ontroerde mij. Ooit woonde 
ik op de Jacob van Lennepkade. Om de hoek was de Kostverlorenkade 
waar Rik Wouters heeft gewoond. Ik had net zo’n balkonnetje als hij heeft 
geschilderd met daarop een vaas chrysanten. Prachtig!
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Kees Verwey, Stilleven met lamp, 1965 
Olieverf op doek, 95,8x110 cm, Singer Laren



Kees Verwey
Kees Verwey (1900-1995) doet mij denken aan Toon de Haas, ooit docent 
bij De Zondagsschilders. Toon was erg geïnspireerd door Verwey. De blauwe 
toon van Verwey’s stillevens zijn typerend voor hem. Met een accent van 
rood en geel in een paar appeltjes. De voorwerpen die Verwey schildert 
worden vaak in het halfduister zichtbaar. Verwey leefde letterlijk in zijn 
stilleven in een atelier waar niets veranderd mocht worden.

Jan Brusselmans
Jan Brusselmans (1884-1953) is niet een schilder die je op het eerste 
gezicht aanspreekt. Hij heeft een uitgesproken eigen stijl. Een beetje recht 
toe recht aan zet hij de voorwerpen neer met sterke contouren, grauw en 
grijs, maar met ineens een verrassend rode kan als accent.
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Jan Brusselmans, Stilleven met lamp, 1936
Olieverf op doek, 85x100 cm, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België



Pyke Koch
En dan Pyke Koch (1901-1991). In de oorlogsjaren schildert hij meerdere 
stillevens die een onheilspellende sfeer laten zien. Heel bijzonder voor een 
schilder die bekend was als de schilder van de ‘zelfkant’. Zijn stijl behoort 
tot het Magisch Realisme. Een stilleven met appels en peren maar ook met 
de voelbare dreiging van de oorlog.

Een mooie expositie in een mooi gehuisvest museum.

Jan Frenken

Pyke Koch, Stilleven met appels en peren, 1944-1946
Olieverf op paneel, 20x30 cm, Dordrechts Museum



IN THE PICTURE
Portretten in het Van Gogh Museum, t/m 24 mei

Niet alleen in het cursusaanbod van de Zondagsschilders is veel ruimte voor 
portrettekenen en -schilderen, ook is hiervoor aandacht in de Nederlandse 
musea. Vorig jaar toonde het Rijksmuseum een reeks prachtige portretten 
ten voeten uit: hier viel de nadruk op de sociale positie van de afgebeelde 
personen. Houding en kleding straalden een zekere grandeur uit en dat was 
ook de bedoeling. Vrijwel alle portretten waren in opdracht geschilderd door 
de meest vooraanstaande kunstenaars van hun tijd.
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Paula Modersohn-Becker, Zelfportret met barnsteenketting, ca 1905
Paula Modersohn- Becker-Stiftung, Bremen



Nu is er in het Van Gogh Museum een tentoonstelling van portretten uit de 
periode 1850-1920, met de zelfportretten van Van Gogh als uitgangspunt. 
Hij schreef zelf: “Ze zeggen - en dat geloof ik heel graag - dat het moeilijk 
is jezelf te kennen, maar het is evenmin eenvoudig jezelf te schilderen.” 
Portretfoto’s, toen iets nieuws, vond Van Gogh ‘dood en zielloos’.
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Helene Schjerfbeck, ‘Zelfportre, zwarte achtergrond’, 1915
Finnish National Gallery/Ateneum Art Museum, Helsinki. The Hallonblad Collection



Zelfportretten en portretten van vrienden
De tentoonstelling geeft een mooie indruk van hoe de kunstenaars zichzelf 
en hun vrienden zagen. Voor Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten was het 
schilderen van zichzelf en hun vrienden een manier om een betaald model 
uit te sparen. Het is als het ware oefenmateriaal dichtbij. Het is interessant 
de portretten te vergelijken: staat de gelijkenis voorop of de uitdrukking 
van de persoonlijkheid van het model, wat is de blikrichting, in welke stijl is 
het geschilderd, hoe is het ingekaderd, hoe is de lichtval.
Opvallend is dat er vrouwelijke kunstenaars vertegenwoordigd zijn die 
we niet zo vaak zien. Juist vanaf eind negentiende, begin twintigste eeuw 
grepen zij meer kansen om als professioneel kunstenaar te werken. Maar 
hun onderwerpen bleven meestal dicht bij hun eigen bestaan: zelfportretten 
en portretten van vrouwen en kinderen, zoals bij Thérèse Schwarze en 
Paula Modersohn-Becker. Hier hangt hun werk gelijkwaardig naast dat van 
hun mannelijke collega’s.
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Mina Carlson-Bredberg, Zelfportet, 1889
Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm



Inrichting
Door de tentoonstelling heen hangen de zelfportretten van Vincent, 
waarbij steeds verschillende thema’s aan de orde worden gesteld. 
Interessant is het gedeelte waarin de schilders zichzelf of hun collega’s 
in hun atelier afbeelden: hier wordt iets meer van hun persoonlijke 
omgeving prijsgegeven. Ook hangt er werk van hedendaagse kunstenaars, 
die geïnspireerd zijn door de portretten van Van Gogh. Op de bovenste 
verdieping worden tekeningen en grafiek getoond: veelal impressies van het 
moment met een schetsmatige benadering.

Al met al zijn het wel heel veel portretten, maar ook omdat er, naast veel 
bekend werk, schilderijen hangen die in Nederland minder bekend zijn, is 
een bezoek aan de tentoonstelling zeer de moeite waard. Zeker voor hen 
die zelf portretschilderen valt er veel te genieten en te leren.

Matty Veldkamp
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Henri de Toulouse-Lautrec, Emile Bernard, 1885
Tate, Legaat van Arthur Jeffress, 1961
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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:Van der Linde:
voor kunstenaars voor kunstenaars 
van elk formaat.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

Inloopatelier 
Het inloopatelier, zonder begeleiding, vindt plaats op zondagen (zie agenda) 
van 11.00 - 15.00 uur.
Kosten:      grafiek €8,50; schilderen/beeldhouwen €7,50
Contactpersonen: Debby Marchena  06 14864348
   Femmy Elzinga    06 111711229
   Anne de Hiep  020 6838853
   Willem Zillig     020 6246614

Salonboot De Amsterdam 
Onze jaarlijkse vaar/schilder-werkweek vindt plaats van 1 t/m 7 juni. Een 
aangename manier om dag na dag naar diverse locaties te varen om daar 
te tekenen of schilderen. 
Docent:   Marjan van Berkel 
Kosten (volpension):  1 pers.hut €550,- p.p.
   2 pers.hut €430,- p.p. 
Aanmelding en info:  Nel Huurman  06 20561509
Digitale Nieuwsflits    nelhuurman@planet.nl 

Moergestel 
De teken/schilder-werkweek van 10 t/m 17 juli vindt dit jaar plaats vanuit 
accommodatie De Bottelroos, gelegen aan de rand van het natuurgebied De 
Kampina, nabij de Loonse en Drunense duinen. 
Docent:   Nora Hooijer
Kosten (volpension):  1 pers.kamer €660,- p.p.
   2 pers.kamer €550,- p.p.
Aanmelding en info:  Nel Huurman  06 20561509
Digitale Nieuwsflits    nelhuurman@planet.nl

Zomercursus aan het IJ
Tekenen en schilderen op diverse locaties aan het IJ: oude scheepswerven, 
bruggen, open dokken-landschap, enz. 
Op vier dagen:   ma. 27, di. 28, do. 30 en vr. 31 juli
   van 10.00 - 15.00 uur. 
Docent:   Joost van der Krogt
Kosten:   €97,-
Zie voor aanmelding de digitale Nieuwsflits.

Louise Bourgeois
Zie voor info over deze voorstelling, op 17 mei, de digitale Nieuwsflits.
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AGENDA
april
zo. 12 en 26
ma. 13
ma. 13 t/m 19
di. 14 en 15
do.16

vr. 17

zo. 19  

ma. 27  

mei
zo. 10 en 24
zo. 17
za. 30

juni
ma .1 t/m zo. 7

juli
vr. 10 t/m vr. 17
ma. 27 t/m 31

Inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen, Grafiek
2e Paasdag, geen les
Geen lessen
Opbouw en inrichten jaarlijkse tentoonstelling
Opening tentoonstelling Rozenstraat 206 15.00 uur, 
inloop vanaf 12.00 uur
Opening tentoonstelling Amsterdamse Academisch 
Club 17:00 uur, inloop vanaf 16.30 uur 
85-jarig jubileum Vereniging in de Wintertuin van 
Grand Hotel Krasnapolsky, 
14.00 uur Portret op Zondag, te gast Jeroen Krabbé.
16.00 uur - 18:00 uur Receptie voor leden en 
genodigden
Geen lessen (Koningsdag)

Inloopatelier Beeldhouwen, Schilderen, Grafiek
Voorstelling over Louise Bourgeois
laatste lesdag

Werkweek op de salonboot De Amsterdam

Werkweek Moergestel
Zomercursus Kunst aan het IJ

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


