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VAN DE REDACTIE
 

Het vorige nummer van Ateliernieuws kwam in de bus toen er al een 
lockdown vanwege het coronavirus was. Voor deze aflevering zijn er dus 
helaas geen verslagen van activiteiten en festiviteiten van de vereniging. 
Ook de expositie in de ateliers, de mini-expositie van Portret op Zondag in 
de Amsterdamse Academische Club en de jubileumsessie van Portret op 
Zondag en receptie in Krasnapolski konden geen doorgang vinden.

Een aantal docenten heeft in elk geval contact gehouden met hun cursisten 
via diverse media. De redactie heeft hen gevraagd verslag te doen van 
de wijze waarop zij hun lessen en contacten met hun groep hebben 
vormgegeven. Sommigen hebben zelf een tekst geschreven, anderen 
hebben hun cursisten gevraagd een bijdrage te leveren en/of alleen visueel 
materiaal opgestuurd. Het blijkt dat veel leden van de vereniging gedurende 
de tijd dat er geen fysieke lessen werden gegeven actief hebben gewerkt 
aan de opdrachten van hun docent of ook zelfstandig verder zijn gegaan. 

In dit nummer zijn de bijdragen van docenten en leden te zien. De oogst 
aan visueel materiaal was groot, divers en soms van een fantastische 
kwaliteit. Maar vanwege de beperkte ruimte van het blad hebben wij een 
keuze moeten maken, met name in het aantal afbeeldingen. Leidraad 
daarbij was variatie in beelden en reproduceerbaarheid, d.w.z. de 
geschiktheid om het werk af te drukken. Wanneer u werk heeft ingestuurd 
dat niet is afgebeeld, is dat geen waardeoordeel, maar door bovenstaande 
overwegingen kwam het niet in aanmerking voor reproductie. 

Alle inzenders willen wij hartelijk dank zeggen.

De redactie
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VAN HET BESTUUR EN DE 
COMMUNICATIECOMMISSIE
Het coronavirus heeft een grote impact gehad op het verenigingsleven van 
De Zondagsschilders. Van de één op de andere dag werden er geen lessen 
meer gegeven. Hier bestond nog geen draaiboek voor, dus er moest wel 
even geschakeld worden. Want hoe moest dat nu verder met de lessen, het 
jubileum en de tentoonstelling?
Gaandeweg ontstonden er allerlei initiatieven. De nieuw ontstane situatie 
vereiste een andere manier van denken. Hoe om te gaan met bijvoorbeeld 
de ingeleverde stukken ten behoeve van de tentoonstelling tijdens het 
85-jarig jubileum. De leden van De Zondagsschilders werden geïnformeerd 
via nieuwsflitsen, de website en facebook over de nieuwe ideeën. 

Zo werd besloten om de tentoonstellingswerken per tien werken wekelijks 
te publiceren op de website. Daarnaast ontstond het idee om bijzondere 
verhalen aan te leveren op het adres story@dezondagsschilders.nl. 
Wekelijks stond er tot nu toe een nieuw verhaal en daar zat ook een heel 
aangrijpend verhaal tussen van een lid van De Zondagsschilders dat zelf het 
coronavirus heeft opgelopen. 

Verder moest overgeschakeld worden van fysiek lesgeven naar digitaal 
lesgeven. Iedere docent had daar zijn/haar eigen aanpak en ideeën bij, 
maar zo werd het toch mogelijk om les te blijven krijgen en in contact 
te blijven met de docent. Ook voor de docenten was dit natuurlijk even 
wennen. Docenten: dank voor jullie flexibiliteit en betrokkenheid ook in 
deze periode!

Terugkijkend was het een hectische periode waarin we optimaal geprobeerd 
hebben om innovatief te zijn en creatief om te gaan met de middelen die we 
tot onze beschikking hadden. Dat is wat ons betreft goed gelukt.
Vooruitkijkend staat de zomer voor de deur. Aan eenieder is gevraagd mee 
te denken over de creatieve inkleding van de zomer. Langzaamaan gaan 
er weer instellingen open met behulp van protocollen om de risico’s op 
coronabesmetting te vermijden. Het bestuur beraadt zich erover op welke 
wijze ook De Zondagsschilders hier invulling aan gaan geven.

Het bestuur 
De communicatiecommissie
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EEN CORONA - OVERDENKING

De afgelopen maanden zag ik mijn medebestuursleden op een scherm. Wij 
waren aan het skypen. Eigenlijk zag ik alleen hun hoofden. Soms zag ik ze 
koffie drinken, ook kwam het voor dat er een gebakje genuttigd werd, maar 
delen: ‘alles samen’ zoals de nieuwe lokroep van de overheid is, was er niet 
bij. Wel veel gekraak en gepiep en soms wel beeld, maar geen geluid, of 
andersom. Het nieuwe vergaderen. Ik krijg een hekel aan dat woord ‘nieuw’.
Maar wij moesten belangrijke beslissingen nemen. En soms bekroop mij 
het gevoel dat een bestuur van goedwillende amateurs verantwoordelijk 
was en is voor het nemen van besluiten die mogelijk ziekte of erger kunnen 
veroorzaken. Dat wij midden maart de ateliers moesten sluiten was evident. 
Dat wij vervolgens de docenten vroegen over te gaan op digitale lessen was 
het enige dat nog mogelijk was. Het ging goed en dat gaf een gevoel van 
dankbaarheid voor docenten en cursisten. Zo bleef de vereniging levend. 
Maar dan. Steeds weer nieuwe maatregelen. Steeds weer nieuwe inzichten. 
En cursisten die vroegen in het gebouw te mogen om bijvoorbeeld spullen 
op te halen. Begrijpelijke vragen. Hoe regelen we dat?

Maatregelen op maat
En nu. Vanaf 1 juni mag er weer wat meer. Echter, voor 70+ geldt: doe 
extra voorzichtig, hou je gedeisd, ga niet met het openbaar vervoer, kom 
niet in slecht geventileerde ruimtes, etc. 
Wij hebben een protocol opgesteld waarbinnen een beperkt aantal cursisten 
activiteiten in de Rozenstraat kan ondernemen. Dat protocol is aan de 
docenten voorgelegd en die delen het met de cursisten. Terwijl ik dit 
schrijf ken ik de respons nog niet. Hoeveel docenten zijn beschikbaar in de 
zomermaanden? Hoeveel cursisten willen naar de Rozenstraat komen? De 
corona maakt je onzeker en (nog steeds) een beetje angstig. 
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Algemene Ledenvergadering
In maart, zo was het plan, zou het bestuur opstappen en een nieuw bestuur 
zou het stokje overnemen. Corona kwam daar tussen. Wel hadden zich 
kandidaten aangemeld en helaas moest Thea de Haan zich, door ziekte van 
haar man, weer terugtrekken. Wij houden de kandidaat-bestuursleden op 
de hoogte van onze beslissingen, in het volle besef dat wij tot nader order 
verantwoordelijk zijn. Wellicht, wellicht is het mogelijk om in september 
een ledenvergadering te beleggen zodat een formele bestuurswissel kan 
plaatsvinden. Zover is het echter nog niet. Want corona beheerst ons leven 
en ons handelen.

Peter Janzen
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Irma Onrust, Italiaans stadje, potloodschets waarna collage



LESSEN VAN MARCELLE SIEGER 
maandagmiddaggroep en dinsdagmorgengroep aquarel

Deze lessen vinden normaal plaats in het atelier, waarbij de dinsdaggroep 
tweemaal per maand in Artis schildert. Beide locaties waren in de afgelopen 
tijd gesloten. Marcelle heeft dat opgelost door iedere week een onderwerp 
op te geven om te schilderen, bijvoorbeeld: je uitzicht naar buiten, muziek, 
sport, lente. Ook vrij werk was welkom.
Haar cursisten konden hun werk per whatsapp naar Marcella sturen, die 
dan via hetzelfde medium aanwijzingen gaf op welke wijze het resultaat 
nog verbeterd kon worden. Ook pakte ze wel eens de telefoon om haar 
commentaar nog te verduidelijken. Een aantal van haar cursisten heeft 
werk opgestuurd naar de redactie, ziehier enkele resultaten.

De redactie
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Ruster van Daal, Straatje in La Caleta, sjabloondruk
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Matty Veldkamp, aquarel, 30x24 cm

Ditty de Ruyter Vrugtman, aquarel
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Bep Steur, Mijn bergschoenen, aquarel

Erie Ploeg, Het applaus



12



CORONA IN AL HAAR FACETTEN 
maandagavondgroep en dinsdagavondgroep, Marjan van Berkel

Het spontane ontstaan van de online lessen
Bij het opschorten van al mijn lessen, niet alleen bij De Zondagsschilders, 
rolde er als vanzelf een indringende opdracht uit om de komende tijd te 
overbruggen. 
Het thema werd ‘corona in al haar facetten’. Allesomvattend en op 
wereldniveau. Alertheid, afstand, onmacht en verdriet, maar ook 
schoonheid, geluk en meer besef van het nu. Corona is het gegeven waar 
niemand onderuit komt en dat met alles in verband staat. Een ruimer thema 
bestaat niet. Alles kan, maar daardoor werd het juist lastiger om zoiets te 
verwerken in een schilderij, tekening, aquarel of welke vorm dan ook van 
het je-beeldend-uiten. Dan nog de vraag: wil ik hieraan deelnemen, en: kan 
ik dit? Welk materiaal gebruik ik en wat voor formaat? Allemaal beslissingen 
die moeten worden genomen en waar je zelf voor moet zorgen.

En toen:
De resultaten stroomden binnen en inderdaad niet van allemaal, het was 
ook geen ‘moeten’, voor sommigen onmogelijk en voor mij was dit ook 
zeker een leerproces, zowel wat betreft het doorsturen van commentaar per 
app of mail, maar ook: hoe verwoord ik dit het beste? 
Een geschreven woord zegt soms zo weinig vergeleken bij een blik, een blik 
doet soms wonderen!
De vele resultaten waren meer dan verrassend. Totaal divers en 
ook wisselend van aanpak. Prachtige, sterke werken en wat minder 
uitgesproken, waar dan ook nog aan gewerkt werd door er samen over te 
spreken. 
Kortom, het was de moeite meer dan waard en het resultaat van de vijf 
opdrachten is dan ook te zien op de website van De Zondagsschilders. 
Geniet ervan!

Marjan van Berkel, docent

In de ban van corona 
We mogen niet naar ons atelier. We moeten elkaar, én de lessen van Marjan 
van Berkel missen op onze maandagavond. Daar heb ik het best moeilijk 
mee. Om maar te zwijgen over ons huidige jubileumjaar waar we vrijwel 
geruisloos doorheen glijden. Extra mooie activiteiten die uitvallen. 
Plotseling is er alleen nog maar ’thuis’!! Maar…… gelukkig hebben we 
digitaal contact. Wat een uitkomst in deze rare coronatijd.
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Door het ontvangen van opdrachten blijven we extra bezig en schilder ik 
vaak in mijn eigen kleine atelier, nóg meer dan anders. De opdrachten zijn 
telkens zeer verrassend en gevarieerd en stimuleren mij enorm om bezig te 
blijven. De bijzonder mooie resultaten van onze groepsleden zijn te zien op 
Facebook en op onze website.
Hopelijk komt er binnenkort een oplossing en mogen wij elkaar weer 
gewoon ontmoeten in onze ateliers in de Rozenstraat (e.e.a. volgens de 
richtlijnen). Ondertussen blijf ik doorgaan met het mooiste wat er is, 
tekenen en schilderen! Hopelijk geldt dat voor heel veel meer leden van 
onze vereniging!

Nel Huurman, lid van de maandaggroep 
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Nel Huurman, De kleine prins, aquarel, 40x50 cm
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Nel Huurman, Monogram, aquarel, 15x15 cm
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Marian van Bakel, De kleine prins, detail, acryl

Marian van Bakel, Monogram, inkt, bister en aquarel



Aan het werk
Wat hebben we eigenlijk geluk gehad, vergeleken met veel thuis-zittenden, 
dat wij een hobby hebben waarin wij ons kunnen uitleven in deze moeilijke 
tijd waarin we moeten thuisblijven. Geluk met veel mooi weer, een hobby, 
bijna iedereen gezond gebleven en ikzelf met een gezellige tuin met een 
grote tafel. 
Samen met Loes van Ophemert, op afstand in de tuin, heerlijk gewerkt aan 
de opdrachten die we kregen van Marjan van Berkel. Toen het regende, bij 
Loes, met uitzicht op de Zaan. Wij stimuleerden elkaar in wat allemaal kon.

De eerste opdracht was ‘corona in al zijn aspecten’, spannend, het werd 
bij mij werk met veel kleur. Dat weerspiegelde bij mij het gevoel dat 
ik bij het schilderen ervoer: mooi weer, lang aan iets kunnen werken, 
experimenteren. Met kwast en meerdere materialen. Ik stuurde het 
tussendoor naar Marjan met vragen en ik kreeg het advies: doorborduren 
en ik kon daarna weer verder. Dat was heerlijk.
De tweede opdracht was te kijken naar het werk van Marc Mulders. Ik 
werkte bloemen uit naar eigen idee met zand en gesso op linnen met mes.
De derde opdracht was uit het boek De Kleine Prins. We kregen van 
Marjan twee bladzijden hieruit. De prins op zoek naar mensen, zijn ideeën 
over rozen, bezoek van een vos, enz. Kijk maar wat je er mee doet. Veel 
geschetst. Met platte kwast op aquarelpapier met daarin vodden, grof 
papier.
Tussendoor schilderde ik wat in de tuin op aquarelpapier en omdat ik klaar 
was kreeg ik een extra opdracht: drie tuingereedschappen, maar geen 
bloemen. Leek zo’n makkelijk onderwerp, maar daarom zo moeilijk, vond ik. 
Ik heb dit met het mes op dik aquarelpapier gezet, heel grof.
Vierde opdracht: maak een eigen monogram. Drie op één blad. Gewerkt 
met mijn meisjesnaam Van Latum. Gelezen op internet over huize te 
Lathum aan de IJssel en daar iets van gemaakt. De eerste met Oost-
Indische inkt, de tweede met bister, de derde met aquarel.
Vijfde opdracht: maak een tronie. Daar ben ik nog mee bezig.

Jullie zien, ik heb mij niet verveeld. Ben helemaal ontstresst. Met dat vele 
zitten heb ik wel iedere morgen meegedaan met Nederland in Beweging, 
anders weet ik niet hoe ik straks weer in de Rozenstraat kan komen.
Marjan van Berkel heel hartelijk dank voor je adviezen, apps en mails. Je 
hield me op de rails en om het samen met Loes te doen was ook gezellig en 
inspirerend, jij ook bedankt.

Marian van Bakel - van Latum, lid van de dinsdaggroep
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Carla van Galen, Miergeklier, potlood en plakkaatverf, A5 formaat

Carla van Galen, Yoera (een snippertje), papier- en ballonsnippers, A3 formaat



BEESTJES WERELD – ‘KLIMAAT’ 
dinsdagmorgengroep thematisch schilderen en tekenen, Ida van Veen

Op uitnodiging van Ida hebben wij kunnen volgen hoe de groep van Ida aan 
het werk was. Zij gebruikten het programma classroom. Ida plaatste daarin 
haar opdrachten en de cursisten toonden er hun vorderingen met het werk. 
Dat kon privé zowel als toegankelijk voor iedereen. De lessen kregen op 
die manier een heel levendig verloop, met veel onderling digitaal contact. 
Wij hadden het er maar druk mee om alles te volgen, maar zoiets kan op 
momenten dat het je uitkomt. 
Bij elke opdracht daagde Ida uit om bepaald materiaal te gebruiken en 
daar ook vooral mee te experimenteren. Ook reikte ze voorbeelden aan van 
andere kunstenaars en bood ze links naar interessante sites.
Voor dit nummer van Ateliernieuws wil ze graag haar laatste les vóór de 
zomervakantie presenteren. Die gaat over Beestjes Wereld - ’Klimaat’.

Ida: “Waarom nu dit onderwerp?”
• als voorbereiding op buiten werken van de zomer
• meer groen en toch minder insecten. Insecten zijn te redden, als we 

snel zijn (NRC: Meer groen en toch minder insecten)
• zomer expo, onderwerp ‘klimaat’ (Zomerexpo: Klimaat)

‘Klimaat’ kan van alles betekenen. Ook aandacht voor insecten, bijen en 
vogels; een ecologisch geheel, dat verdwijnt?
De Zomerexpo is een vrije inschrijving voor alle makers. Want hoe de 
tentoonstelling over klimaat er straks in 2021 uit kan gaan zien, bepalen 
makers zoals jij!”

In overleg met Ida heeft Clara van Galen de drie werkstukken gestuurd, 
die zij al gemaakt heeft, voorzien van haar motivatie voor het onderwerp. 
Miergeklier is gemaakt om haar frustratie van de mierenplaag te uiten. 
Yoera, een ‘snippertje’ genoemd, heeft ze gemaakt omdat haar hond papier 
en ballonnen had versnipperd, vermoedelijk uit tekort aan aandacht. Ze 
heeft de hond willen eren door met dit materiaal een werkstuk te maken.

De redactie
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Model kubistisch uitgewerkt, door Anne de Snoo



ONLINE LESSEN IN BEELDHOUWEN 
dinsdagmiddaggroep Beeldhouwen, Anita Nuñez Larraz

Ik heb elke week opdrachten verzonden naar de dinsdagmiddaggroep 
Beeldhouwen. Helaas is beeldhouwen in steen of hout, waar de meeste 
cursisten uit mijn groep mee bezig zijn, onmogelijk online te doen. Dus 
waren de opdrachten gericht op boetseren in klei of was naar foto’s van 
het model: zijn portret of zijn hele lichaam, of zijn grote handen, die een 
stenen bal vasthielden. De ene keer figuratief, de andere keer kubistisch 
uitgevoerd.

Ik heb een keer gevraagd een bestaand beeld uit te kiezen, dit als 
uitgangspunt te nemen en daar je eigen draai aan te geven. Ook was mijn 
hond in verschillende poses het model voor een boetseeropdracht.
De laatste opdracht was abstract, namelijk het uitbeelden wat corona voor 
je betekent.
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Handen, door Annette Houtman
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Rody, door Annette Houtman



Een aantal mensen vond de opdrachten leuk en ging vrijwel elke week aan 
de slag. De toegezonden foto’s van het werk werden naar de hele groep 
doorgemaild. Aan de hand van de foto’s probeerde ik aanwijzingen te 
geven.
Uiteraard was het geen verplichting om de opdrachten te maken. Sommige 
mensen uit mijn groep houden niet van boetseren, anderen waren druk met 
familie, tuin e.d.

Ik hoop dat het fysieke lesgegeven in beeldhouwen in steen en hout snel 
weer plaats kan vinden. Ik mis dit en mis mijn groep.
 
 
Anita Nuñez Larraz
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Hond gemaakt door Fred



DE CORONA-DUIVELS
donderdagmorgengroep, Peter Dammers

Wat is de lucht helder en rustig zeg, zonder die rotvliegtuigen, en wat 
hebben de ons (nog) omringende dieren even de ruimte voor twee 
maandjes, heerlijk om te zien. Dit ter - nu eens positieve - inleiding van dit 
stukje over de lessen tijdens de epidemie. Over mijn ‘lessen’ via internet 
kan ik minder positief zijn, daar ik de lijfelijke aanwezigheid van ‘mijn’ 
donderdagochtend groepje wel gemist heb. Afijn, je kan niet alles hebben.
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Betty Woons, acryl, 38x48 cm



De opdracht
De opdracht die ik hier presenteer was om zich te laten inspireren door 
een muziekstuk. In dit geval het jaren’60 popliedje “White Rabbit” van de 
Amerikaanse band Jefferson Airplaine. Ik denk dat de meeste van u dat 
wel kennen. Wij hebben alles via de mail gedaan, waarbij de meesten ieder 
bericht aan alle anderen stuurden. 

Over de resultaten
Waar ik bij mijn groep steeds mee geconfronteerd word, is de enorme 
verscheidenheid aan persoonlijkheden en teken/schilderstijlen. Ik hoop dat 
dit bij de voorliggende acht resultaten voor u ook zichtbaar is. Natuurlijk 
werden er witte konijnen geschilderd. In onze hedendaagse westerse 
samenleving is er, volgens mij, een neiging alles te benoemen. Omgekeerd 
(ik bedoel eerst het woord, dan het plaatje) is het dan moeilijk de titel 
van de muziek te negeren. Daar liep ik bij deze serie van zes opdrachten 
tegenaan, en ik heb de volgende weken gezocht naar muziek met minder 
dominante titels of teksten. Zoals waarschijnlijk velen van u heb ik de titel 
van dit popliedje overigens pas vele jaren later begrepen, en ik had bij de 
muziek, toen ik die leerde kennen en er verliefd op werd, zeker geen wit 
konijn in mijn hoofd, Lewis Caroll nog niet gelezen hebbend.
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Jan Hoogeveen, gemengde techniek, 42x59cm
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Anneke Armsdorf, acryl, 42x59cm

Wilma Zaaiman, soft pastel, 43x56cm
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Ed Bleekveld, chinees krijt, A4 formaat



Betty en Jan maken bijna altijd affiche-achtige beelden: egale kleurvlakken, 
duidelijke figuratie en een meer twee- dan driedimensionale voorstelling. 
(Nu is Jan grafisch vormgever, dus ..) Anneke, Ed en Wilma werken graag 
vanuit hun eigen fantasie: hier dus geen witte konijnen. Bij Anneke is de 
climax, die typerend is voor de muziek, verbeeld. Laurens heeft die ‘climax’ 
(Grieks voor ladder) zelfs letterlijk geschilderd. Margareth en Wil tenslotte 
komen qua stijl hier dicht bij elkaar, maar waar Wil heel duidelijk refereert 
naar niet alleen het konijn en de climax maar ook nog de dominante (snare) 
drum van de muziek, en de drie elementen in een verhalende context 
plaatst, heeft het schilderij van Margareth iets iconisch-bezwerends en is 
daarmee niet verhalend maar verwijzend naar een - voor ons - onzichtbare 
inhoud. En dat heeft deze muziek, inclusief tekst, voor mij nou precies ook.

Peter Dammers

28

Laurens de Wit, acryl, 50x65cm



Margareth Moed, gemengde techniek, 24x59cm
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Laurens de Wit, acryl, 50x65cm



BLIJF ZOVEEL MOGELIJK THUIS
donderdagmiddaggroep Stilleven, Nora Hooijer

Huiswerk tweede les online 
De opdracht sluit aan bij een les ter afscheid van de Gelderse Kade. Toen 
hebben we het uitzicht van het raam geschilderd, met een voorwerp in 
het raamkozijn. Er is een hoop veranderd sinds die tijd en ‘thuis’ is een 
belangrijke plek geworden. Dit keer willen we behalve het raam ook een 
deel van de kamer erbij betrekken. En met het raam ook de lichtinval. 
Het onderwerp is groot, dus waar ligt je focus. Niet alle details zijn nodig. 
Bedenk dus wat je onderwerp is en kies de middelen om daar dan ook de 
aandacht naar te laten gaan. Dat kan dus perspectief zijn, groot/klein of dat 
waar het licht op valt.
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Bep Steur, De lentezon in mijn kamer, gouache op canvas, 40x40



Nabespreking
Voor de groepsbespreking, zoals gebruikelijk in het atelier, hebben we 
een oplossing gevonden. Die bestaat uit een ordening van al het werk op 
karakteristieken en de verheldering daarvan in een korte bespreking van 
elk schilderij. Voor mij een hele klus, maar leuk om te doen. De groep 
waardeert het zeer de bespreking nu uitgeschreven te krijgen en steeds 
weer te kunnen herlezen, met alle afbeeldingen erbij. 
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Phil van Kappel, Mijn ontbijt, acrylverf, 30x40 cm
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Marijke Mollema-Bloem, Uitzicht, acrylverf,35x50 cm

Marjolijn Horn-Weber, geen titel
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Margot Pop, Lente, olieverf op papier, 35x50 cm
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Wies Bos, Lichtinval in huis, potlood, 16,5x12,5 cm
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Irene de Valk, Shadows, aquarel
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Anneke Zijp, Stoelendans, acrylverf, 40x50 cm



Een ware mini-expositie rolt er in de mailbox! Met leuke bijkomstigheid die 
zonnige inkijkjes in elkaars interieur. Graag laat ik jullie hier in een verkorte 
versie en even zonder commentaar een beeld zien van het enthousiasme 
waarmee in deze groep gewerkt wordt.

Nora Hooijer
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Ina Olivier, Witte hyacinten, acrylverf, 50x70 cm



THUIS WERKEN ZONDER HUISWERK
vrijdagmorgengroep miniatuur-/fijnschilderen, Henk Sassen

De groep
Bij het begin van de coronacrisis heb ik de leden van de vrijdagmorgen-
miniatuurgroep gebeld. Een aantal van hen schilderde vóór de crisis al 
thuis en ook de anderen wilden thuis aan het werk gaan. Nu schildert de 
hele groep thuis. Enkelen iedere dag, anderen wanneer het hun uitkomt en 
iemand die nog maar kort lid is heeft enthousiast een dagplanning gemaakt 
over de te schilderen uren. 
Het is een enthousiaste groep. Ze willen het werk waar ze mee bezig zijn 
afmaken, sommigen zijn ook al aan nieuw werk begonnen en iemand 
experimenteert ook met andere technieken. Onderling is er veel mailverkeer 
over waar ze mee bezig zijn. Ze vertellen elkaar over de boeken die ze lezen 
om ideeën op te doen en over de informatie die ze van internet halen. 
De mensen krijgen van mij geen speciale opdracht, omdat de interesse voor 
onderwerpen heel verschillend is.

Fijnschilderen
Het maken van een miniatuur vergt vaak enkele weken tot maanden. Een 
miniatuur kan heel klein zijn, zelfs wel 3x3 centimeter, op poppenhuis-
formaat. Maar een fijnschilder kan ook een groot werk maken, van wel 
1x1 meter. Je zou zo’n groot doek kunnen verdelen in vele vakjes die dan 
allemaal kleine miniatuurtjes blijken te zijn.
De mensen kiezen zelf hun onderwerp. Dat is van belang voor de tijd 
en aandacht die nodig is voor het fijnschilderen. Ook heeft ieder een 
eigen manier van schilderen. Enkelen in de groep maken ook wel losser 
geschilderd werk. Ik ben geen docent die de leden een bepaalde manier 
van werken kan of wil aanleren; ik kan alleen helpen als er vragen zijn. Het 
schilderwerk op een foto beoordelen is anders dan het echte werk. Ik bel 
daarom bij een vraag het liefst op. Dan kan ik dat waar ze een oplossing 
voor zoeken, met hen bespreken en gemakkelijker een eventuele wijziging, 
soms maar heel klein, uitleggen, zodat ze verder kunnen. 

Hopelijk is alles in september weer normaal en zie ik dan al mijn cursisten 
in goede gezondheid terug.

Henk Sassen
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Ruys, Vlindertuin, olieverf, 40x30 cm

Gertie Offermans, Miyu en Jonko in Noorwegen, olieverf, 24,5x19,5 cm
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Thea de Haan, Irissen uit eigen tuin, olieverf,21x30 cm
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Ben Wezenberg, Fragment van wintergezicht naar Hendrick Averkamp
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Carla de Haan, Nieuw leven, olieverf, 18x24 cm 



OVER ONLINE LESGEVEN
vrijdagmorgengroep portret/model, Jacob Siemons

Een cursiste liet mij weten dat zij een paar duizend uur aan teken- en 
schilderles op haar computer heeft staan. Maar ze doet er niets mee want 
ze mist de gezelligheid. Daarmee is meer gezegd dan je zou denken. Want 
wat is De Zondagsschilders? Echt geen gezelligheidsvereniging zonder 
meer. Naar mijn idee dekt het parool ‘centrum voor beeldende kunsten’ 
evenmin de lading. Dat vind ik veel te pretentieus. Het is een vereniging 
voor amateurschilders, tekenaars en beeldhouwers. Daarbij is het sociale 
aspect wel een enorm belangrijk onderdeel. Het beoefenen van creatieve 
technieken kan je in je eentje uitvoeren. Maar degene die als een Robinson 
Crusoë op een onbewoond eiland tot uitzonderlijke prestaties komt bestaat 
niet. Ook professionals verkeren in een netwerk. 
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Saskia



Het interesseert mij hoe mensen leren. Leren is een sociaal proces. Je leert 
van elkaar, bij elkaar zie je verschillen en overeenkomsten. Je ziet hoe 
anderen omgaan met krijtjes, het beeldvlak, de kleuren, het tijdsbestek 
waarin een tekening tot stand kan komen. Leren doe je vooral van een 
ander. Zelf het wiel uitvinden is niet bevorderlijk voor een efficiënte 
educatie. Natuurlijk kunnen er digitale pakketjes worden samengesteld 
om digitale informatie door te sturen. Maar creativiteit als zodanig is niet 
digitaal. Menselijk contact evenmin. 
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Ben



Toen was daar ineens die ommezwaai van les in levende lijve naar les 
online. Social distancing was het gebod. Van analoog naar digitaal. Ik mis 
de stemmen, het lachen, dat stilzwijgend zwoegen. Ik mis het atelier, de 
modellen. Ik mis het directe contact. We weten dat meer dan 90% van 
de communicatie analoog is. Stembuigingen, klanken. C’est le ton qui 
fait la musique, nietwaar? In levende lijve komt er veel meer informatie 
over. Online lesgeven, ik vind het maar behelpen. Maar we staan voor 
een voldongen feit. Een life-situatie met zoom of skype ligt mij niet. Ik 
heb korte opdrachten en uitgewerkte lessen per e-mail verstuurd. Daarbij 
ben ik niet louter bezig met portret- en modeltekenen. Een beetje ’out of 
the box’ mag zeker wel. Deze onderwerpen passeerden de revue: Teken 
bekende personages vanaf de televisie, let op de zogeheten gezichtshoek. 
Kleurverzadiging, en mengtechniek. Tronies, een les over gezichtsexpressie. 
Licht en belichting. Komt nog: het portret - kunstbeschouwing. 
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Narti



Verreweg de meeste reacties volgden op de les: gekkebekken: 
zelfportretten in korte expressieve schetsen aan de hand van de 
basisemoties (vreugde, woede, verbazing, verdriet, walging, angst). Of 
anders gewoon een gekke bek, of een glimlach, dat was misschien nog wel 
het mooiste. 

Jacob Siemons
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Jannetje
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Annette Bos, geen titel, hard plastic, kurk, schroeven en schuimrubber, 20x35 cm

Denise Fehres, Troy, gemaakt van lege bakjes kattenvoer, 40x45 cm



DE DIGITALE LES RUIMTELIJK
vrijdagmiddaggroep Ruimtelijk vormen, Ike van Cleeff

Natuurlijk was het even schrikken: digitaal lesgeven? Hoe doe ik dat? Via 
een groepsmail, een groepsapp, via zoom? Bij de cursus Ruimtelijk Vormen 
werd het zoom, dankzij de hulp van Denise (dankjewel voor je hulp, 
Denise!) en de foto’s via een groepsmail. Wie liever niet via zoom wilde 
werken kon toch meedoen via de mail.
Er is in deze periode een samenhorigheid ontstaan die ik erg leuk vond. En 
de resultaten waren vaak verrassend! Noodgedwongen keuzes voor andere 
materialen dan gebruikelijk leverden opeens erg interessante werken op. 
In die zin vond ik deze periode ook heel vruchtbaar. Het leverde allerlei 
nieuwe methoden op om ruimtelijk werk te maken en de cursisten werden 
ook geïnspireerd door elkaar. Ook het bekijken van het werk met elkaar, het 
reageren hierop via de mail of zoom, leverde boeiende gesprekken op. 

De onderwerpen
Ik ben begonnen met een thema rond maskers. Dit leek me een onderwerp 
wat te maken is aan de keukentafel. Een tweede project ging over schaduw. 
Zo leverde het overlijden van de poes van een van de cursisten een prachtig 
object op dat bestond uit de lege bakjes kattenvoer die over waren. Alsof de 
televisie op zwart stond. Geen uitzending meer. Of de schaduw van een man 
met hond die een vliegende schaduw opleverde, omgezet in kleine houten 
spietjes. Een laatste project is kort geleden van start gegaan: Het heelal. 
Met als onderdeel het ruimte-afval. Ook het maken van een ruimtescheepje 
is deel van het project. 

Alle projecten zijn begeleid door powerpoints om wat inspiratie op te doen. 
Digitaal lesgeven vereist een grote concentratie van de docent, en is in die 
zin vermoeiend. Ook vraagt het veel tijd. Maar ik heb het met veel plezier 
gedaan!

Ike van Cleeff
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Saskia Flens, Zittende man, houten wigjes en karton, 45x32 cm

Sophie Bos, Schaduwvanger, karton en ijzerdraad, 34x24 cm



GRAFIEKGROEP OP PAUZE
vrijdagavondgroep grafische technieken, Hermine Groenendaal

Zolang wij niet op onze persen in ons geliefde atelier kunnen drukken, is 
er even een pauze bij de vrijdagavond-grafiekgroep. Wij missen elkaar 
en vooral Hermine enorm. Behalve dat zij een wandelende encyclopedie 
is van grafische technieken, moedigt zij iedereen aan om vooral te 
experimenteren. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk. In de loop van de 
jaren hebben wij heel wat van de docent en van elkaar geleerd, kijk maar 
naar de kwaliteit en variatie van ons werk!
Door de speels verkregen sterke basis ontdekken wij steeds weer nieuwe 
mogelijkheden.
Wij gaan weer lekker hard werken zodra wij weer in het atelier mogen…

Nu houden wij elkaar onregelmatig op de hoogte van verrichtingen thuis 
door gefotografeerde werken rond te sturen binnen onze mail-groep ‘Druk 
Bezig’ met soms een ‘Druk Inkt’ bijdrage van Jan en Katrijn Klaassen.
Het gedeelde werk varieert van drukwerk en ander 2D- en 2,5D-technieken 
tot 3D-werk.

Debby Marchena
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Brigitte Amman, Botoxkapje

Mook van der Maas, De dikkies van Jet, sjabloon-druk

Berty Sieverding, Jan Klaasen en Katrijn, lino
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Debby Marchena, gemengde techniek
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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
zomer 2020

Zomerstop
De zomerstop is begonnen op maandag 1 juni en eindigt op zondag 30 
augustus. Op maandag 31 augustus beginnen de lessen weer. Dit onder 
voorbehoud van de dan geldende overheidsmaatregelen.

Secretariaat
Het secretariaat is op woensdag van 10:00-12:00 uur telefonisch 
bereikbaar: 020 6243933. 
U kunt tijdens de zomerstop wel e-mailberichten sturen naar

  info@dezondagsschilders.nl

In de maand juli is het secretariaat gesloten en alleen per e-mail 
bereikbaar.

2e Zomercursus Kunst aan ‘t IJ door Joost van der Krogt 
17 + 18 en 20 + 21 augustus van 10:00 – 15:00 uur
Locatie:         de Amsterdamse IJ-oevers
Kosten:         € 95,- voor leden - exclusief materiaal
Aanmelden:   info@dezondagsschilders.nl

Zomerateliers
beeldhouwen, schilderen en grafiek
Berichten over de zomerateliers worden via de Nieuwsflits doorgegeven. 
Deze zomer kan niemand zomaar naar het atelier gaan. U moet altijd 
reserveren voordat u dat kunt doen.

De schoonmaakdag
Tot nu toe werd er in de zomerstop altijd een schoonmaakdag gehouden 
vlak voordat de lessen van het najaar weer beginnen. Hierover wordt u ook 
per Nieuwsflits geïnformeerd.

Kijk voor meer informatie over cursussen en evenementen op onze website 
www.dezondagsschilders.nl
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AGENDA
juni
ma. 1

mei
di. 7 t/m 17 juli
ma. 27

aug
ma .17
ma. 31

Zomerstop t/m zondag 30 augustus

Werkweek Moergestel, Nora Hooijer
Start Zomercursus Kunst aan het IJ, Joost v/d Krogt

Start 2e Zomercursus Kunst aan het IJ, Joost v/d Krogt
Start jaargroepen

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


