
?

D e  S c h u t s e
Tekeningen van 

14 bewoners

Wat hebben de 
deelnemers van 
de vr i jdaggroep 

met elkaar 
gemeen

Project 
‘ Ieder mens is  een 

kunstenaar’ 
dr ie jaar in 

De Schutse. 
Er valt  veel te 

vertel len!

Project ‘Ieder mens is een kunstenaar ’
p r e s e n t e e r t  k u n s t  u i t :

M e e r z i c h t

Herfst  2021 -  Amsterdam



Eva Gans is illustrator en 
initiatiefnemer van het project 
Ieder mens is een kunstenaar. 
Haar werk is internationaal te 
zien in o.a. boeken en merchandise 
artikelen. Naast haar werk als 
illustrator is Eva werkzaam in 
de zorg. Dit project is ontstaan 
door een combinatie van een passie 
en een overtuiging. Enerzijds de 
passie voor tekenen en om met 
beeld het alledaagse tot kunst 
te verheffen. Daarnaast de 
innerlijke overtuiging dat ieder 
mens zich kan ontwikkelen tot een 
kunstenaar.

Dit magazine laat de kunst en verhalen zien die zijn ontstaan 
tijdens de tekenlessen in De Schutse. De afgelopen drie jaar geef 
ik tekenlessen aan de deelnemers, tijdens mijn lessen en in dit 
magazine spreek ik liever over deelnemers dan bewoners. Met trots 
laat ik zien wat deze lessen voort gebracht hebben. Met dank aan 
Winnie van Broekhoven voor het maken van dit magazine.

Groet,
Eva Gans

Voorblad: opgenomen afbeeldingen zijn een willekeurige compilatie 
(van onderdelen) van tekeningen afgebeeld in dit magazine.
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In  de tekeningen komt een mooie beeldbeleving tot  u it ing.De 

tekening ‘Druk op de pen’  is  22.000 keer bekeken op social  media(! ! ! ) . 

Men is  zeer  enthousiast  over het  werk van meneer Van Hoeven. 

Naast de abstracte weergave zijn de gegeven t itels  de creatieve 

kracht van deze tekeningen.

‘Het is  mist ig’‘Giraffe in  symmetrie’

‘Molens’ ‘Pier  van Scheveningen’

Rob van Hoeven

‘Vis  die er  nog niet  is ’

‘Druk op de pen’

Rob van Hoeven



Kunstenaar Eva Gans is al ruim twintig jaar 
werkzaam in de ouderenzorg naast haar 
werk als zelfstandig illustrator. Eva werkt 
ongeveer tien jaar bij Amsta en sinds een 
jaar of vijf binnen De Schutse. 

Ongeveer drie jaar geleden kreeg Eva 
de mogelijkheid om haar achtergrond 
als kunstenaar en de passie voor de 
ouderenzorg met elkaar te combineren. 
Gedachten daarover speelden al langer 
door haar hoofd en binnen Amsta  kon 
zij deze ideeën tot uitvoering brengen. 
Toenmalig afdelingshoofd Rene Flart heeft 
Eva deze kans gegeven. Hij heeft goed 
ingeschat dat Eva een prima tekendocent 
is. Dit was het begin van tekenlessen aan 
bewoners met dementie. Al gauw bleek dit 
een groot succes te zijn!

Eva’s omgang met mensen onder het 
motto dat iedereen een kunstenaar is en 
daarbij mensen ten alle tijden als mens 
te behandelen, niet als patiënt, bewoner 
of leerling zorgt voor een setting waarin 
mensen durven te tekenen. 

Vanuit haar ervaring als illustrator helpt het 
mee dat zij van te voren goed kan inschatten 
wat een mooi beeld op kan leveren. Dit 
vermogen zorgt ervoor dat de tekeningen 
die worden gemaakt van een hoog niveau 
zijn.

Stapels tekeningen
De eerste serie tekenlessen binnen De 
Schutse (Meerzicht) leverde een stapel 
prachtig werk op! Om dit werk een podium 
te geven is er  een expositie en symposium 
in De Schutse georganiseerd. 
Tijdens deze expositie zijn alle tekeningen te 
koop aangeboden. Er zijn er veel verkocht. 
De opbrengst is gedoneerd aan Alzheimer 
Nederland. Deze feestelijke cheque uitreiking 
vond plaats in corona tijd. Bijzonder feit is 
dat twee deelnemers op afstand de cheque 
uitreiking hebben gedaan. Dhr. Van den 
Bongaard en  Mw. Wit (trouwe deelnemers 
vanaf het eerste uur) hebben dit gedaan via 
een live online verbinding!

D r i e  j a a r  t e k e n l e s s e n  i n  D e  S c h u t s e
Prachtige tekeningen, inspirerende gesprekken en mooie  momenten

Project:
 ‘Ieder mens is een kunstenaar’
De kracht van de tekeningen en de 
belangstelling die er voor bestaat (22.000 
likes op een social media post van een 
tekening b.v.) gaven Eva de inspiratie om 
de lessen meer als project neer te zetten. 
Dit gebeurt onder de noemer ‘Ieder mens is 
een kunstenaar’.  
Een van de uitgangspunten van het project 
is om ‘de kunst verder te brengen dan de 
tekentafel’. Kunst moet gezien worden! 

Eva werkt in het project vaak nauw samen 
met Winnie van Broekhoven die op de 
achtergrond betrokken is en onder andere 
de grafische vormgeving doet. Samen 
kwamen zij tot het idee om de kunst naar 
de mensen en publiek te brengen toen het 
andersom niet mogelijk was. Dit resulteerde 
in het idee om magazines te maken. 

Videocall met dhr. v.d.Bongaard en mw. Wit
uitreiking cheque aan Alzheimer Nederland -2 oktober 2020

Uit: De Echo - 13 november 2019

Eva Gans in gesprek met Rosalie Smit tijdens symposium in de Schutse - 15 november 2019

Uit: Buurtkrant West - november 2019

Dhr. Cohen, Alzheimer Amsterdam, neemt de
cheque in ontvangst - 2 oktober 20208
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Hermitage
Een ander hoogtepunt van het project is 
de expositie in de Hermitage (Outsider Art 
Galerie) in april/mei 2021 in Amsterdam.  
Wegens succes is de tentoonstelling met 
twee weken verlengd, er zijn 38 tekeningen 
verkocht, een deel van de opbrengst 
is wederom gedoneerd aan Alzheimer 
Nederland.

De meeste deelnemers hebben de 
tentoonstelling van hun eigen werk bezocht! 
De tekeningen zijn met enthousiasme en 
trots bekeken. 

Rubriek tijdschrift
Er is steeds meer belangstelling voor het 
project. Het tijdschrift Zin in Zorg (een tijdschrift 
voor zorg, ethiek en levensbeschouwing, van 
Reliëf) heeft een vaste rubriek waarin elke 
editie ruimte is om een van de werken te laten 
zien. Zo stond er in editie 2 van 2021 (thema 
Menslievende zorg) een tekening van de dhr.  
Van den Bongaard uit De Schutse!
Voor deze rubriek selecteert Eva een tekening 
en verzorgt Winnie van Broekhoven de tekst en 
uitwerking.

Deelnemers op bezoek bij eigen expositie
Hermitage - Outsider Gallerie, lente 2021

Deelnemers op bezoek bij eigen expositie
Hermitage - Outsider Gallerie, lente 2021

Tijdschrift Zin in Zorg - 2021, editie 2

De tekenlessen  zijn bijeenkomsten waar de deelnemers graag heen gaan en waarin zij een 
duidelijke beeldende ontwikkeling laten zien. Tijdens de lessen zegt 80 % van de deelnemers in 
het begin dat ze niet kunnen tekenen.

“ Ik kan misschien net
 één li jn zetten . ” 

Maar dat is juist de kracht en boodschap van de lessen, dat elke deelnemer een andere lijn 
maakt omdat ieder mens een eigen handschrift heeft. Je kan een lijn op miljoen verschillende 
manieren tekenen. Een afwijkende lijn met bijvoorbeeld een bibber erin kan het juist interessant 
maken. Tijdens de lessen worden opdrachten gegeven als richtlijn, dit helpt mensen op weg 
het wordt aangemoedigd als men een eigen invulling wilt geven. Dan komt een eigen stijl 
van mensen naar voren!  Niet worden er tekeningen gemaakt, het praten over kunst is ook 
meedoen. Er is bewust gekozen om tijdens de lessen gebruik te maken van zwarte fineliners 
op papier van 250 gram, dit omdat vorm en het lijnenspel zo optimaal tot hun recht komen. 



Gonnie Schippers

In het  proces naar een tekening komen veel 

ideeën en vindingrijkheid naar voren.  Uiteindelijk 

haalt  een enkel  van deze ideeën het papier.  

Zoals  het  versieren van vorm door horizontale of 

ver t icale strepen.   Vaak komen beelden ook 

vanuit  een wiskundig oogpunt tot  stand waarbij

gebruik wordt gemaakt van een l ineaal  of  ronde

vormen om over te trekken.  Haar werk is  helder,

scherp en or igineel .



L e s :  a b s t r a c t  t e k e n e n

Abstract betekent letterlijk ‘afstand nemen van de werkelijkheid’. Als je afstand neemt van de 
werkelijkheid dan wordt de verbeelding aangesproken. Elk mens heeft een andere verbeelding dus 
elk mens ‘ziet er iets anders in’. Drie stromingen uit de abstracte kunst worden besproken tijdens deze 
les.

De Cobrakunst
De Cobra kunstenaars komen uit COpenhagen, BRussel en AMsterdam.  Ze lieten zich inspireren door 
bijvoorbeeld kindertekeningen. Die spontaniteit probeerde zij toe te passen in de eigen werkwijze. 
Felle kleuren en fantasievoorstellingenspelen hier een grote rol in.`Kunst niet voor iedereen maar ook 
door iedereen´ was hun motto.

Geometrische abstractie
Geometrische abstractie is kunst met geometrische vormen. Deze vormen worden ook gebruikt in de 
meetkunde en zijn overal om ons heen terug te vinden. Kijk maar eens om je heen. De cirkel, driehoek 
en vierkant zijn de basis van veel objecten en te zien op diverse afbeeldingen. Het zijn gesloten vormen 
waar geen opening in zit. Er wordt in de beeldende kunst veel gebruik van gemaakt. Expliciet bij de 
geometrische abstractie waar deze vormen centraal staan. Ook wordt er gebruik gemaakt van een 
open vorm, een lijn. Kubisten maken landschappen met kubussen, kegels, en bollen. Bij geometrische 
abstractie wordt veel gebruik gemaakt van bijvoorbeeld het vierkant. Hier wordt het vierkant een 
kubus, de cirkel een bol en de driehoek een kegel. In tegenstelling tot de Cobrakunst was kleur 
niet zo belangrijk. Men gebruikte geen felle kleuren alleen bijvoorbeeld donkerbruin, donkergeel en 
grijsachtige tinten. De restvorm in een tekening van de kubisten speelt ook een belangrijke rol.  Dat is 
het wit van het papier dat overblijft op de tekening.

Neoplasticime of Nieuwebeelding
‘Abstraheren’ betekent letterlijk weglaten, afstand nemen van de werkelijkheid. Hier worden alle  
realistische beelden van de natuur wegelaten. Er wordt alleen gebruik gemaakt van vormen, rechte 
lijnen, rechthoeken en effen kleurvakken. En de primaire kleuren ,rood, geel,  blauw en wit, grijs en 
zwart.

De opdracht: Geometrische abstractie
Na het bespreken van deze drie 
stromingen bekijken de deelnemers 
voorbeelden. Kies een vorm en een 
plaatst op het papier. Naast elkaar, op 
elkaar, hoe je maar wilt.
Dan leg ik uit dat dat je een driehoek 
op verschillende manieren kan tekenen, 
zoals op zijn zijkant of op zijn kop. Een 
lijn op duizenden manieren: recht, krom, 
kort, lang, enz, Dit wordt allemaal op 
papier gezet wat resulteert in een 
abstract beeld.
Bij deze les wordt de optie van 
het gebruik van primaire kleuren 
aangeboden.

L e s :  A m s t e r d a m s e  S c h o o l  a r c h i t e c t u u r

Amsterdamse School architectuur is een specifieke stroming binnen de architectuur. 
Amsterdamse School architectuur wordt ook wel tekentafel architectuur genoemd. Het wordt zo 
genoemd omdat men op de tekentafel een heel mooi ontwerp gemaakt heeft. Bijvoorbeeld hele 
kleine raampjes die heel hoog zitten in het huis of in het gebouw. Raampjes die geen praktische 
functie hebben. Door een klein raampje komt maar weinig licht en als een raam zo hoog zit dan kan je 
er niet door naar buiten kijken. Deze ramen waren echt versiering. Kenmerkend voor de Amsterdamse 
School is ook het gebruik van veel baksteen, bol en fantasie vormen waardoor het sprookjesachtig 
lijkt. Sommige dingen zien er op de tekentafel ontzettend mooi uit. Sterker nog, als het gebouwd wordt, 
dan ziet het er prachtig uit. Onderstaande quote van een van de grondleggers van de Amsterdamse 
School geeft de kern goed weer:

“De verschijning der Fantasievolle, die argeloos spelen met de schatten van het rationalisme. Opofferend 
de praktische indeling en de belangstelling voor het constructieve element voor een ver doorgevoerd 
principe, namelijk het principe van de tevoren vastgestelde vorm.”
Hendrik Wijdeveld

De opdracht: Amsterdamse School
Ik laat tal van voorbeelden zien. Daar wijs ik op de typische 
kenmerken van de Amsterdamse School architectuur zoals de 
bolvormingen, versieringen  en kleine raampjes. 

De opzet van de tekening begint met het plaatsen van een 
rechthoek als basis van een gebouw. Hierna volgen er in 
verschillende hoogtes een aantal naar eigen inzicht. 
Daarna worden de deelnemers gevraagd om Amsterdamse 
School kenmerken naar eigen fantasie aan te brengen.

Net zoals bij elke les worden de tekeningen uitgebreid met elkaar 
bekeken en nabesproken.
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Mevrouw Wit

Hier  wordt gebruik gemaakt van s ier lijke lijnen.  Er  z it  een enorme ontwikkel ing 

in  het  werk van mevrouw Wit .  Haar eigen kenmerkende stij l  is  in  de loop van  

de tekenlessen ontwikkeld.  Mevrouw Wit  dur ft  echt  te tekenen!   Ze maakt 

geen gebruik van de stur ing van een opdracht.  Er  ontstaan abstracte lijnen. 

Regelmatig komen er  ook menselijke f iguur t jes voor die verschi l lende 

bezigheden aan het  u itvoeren zijn.  Op de taar t  h ieronder bijvoorbeeld z it  een 

vrouwt je te v issen.  De vrijheid van een kunstenaar is  h ier  van toepassing.



Hans van den Bongaard

De communicatie van de verbeelding is  in  dit 

werk goed benut,  het  is  knap hoe dat in  beeld 

tot  u it ing is  gebracht.  Er  z itten in  zijn werk veel 

komische elementen verborgen.  Een hele eigen 

stij l .  Zijn grappen en precis ie  komen over bij de 

toeschouwer.  De opdracht wordt niet  geheel 

u itgevoerd er  ontstaan verhalen vanuit  e igen 

inspirat ie. 
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 Mevrouw Hoek-van den Broek 

De composit ie  van deze tekening is  opval lend omdat er 

is  gekozen omhet beeld hoog te plaatsen.  Deze 

keus wordt niet  vaak gemaakt en geeft  de tekening

autheniciteit  en kracht.  Herkenbare f iguren ver tel len 

een eigen verhaal .  Na een lange aanloop is  dit  met 

zorg en een diepe concentrat ie weergegeven.
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Piet  Zondervan

Dhr.  Zondervan heeft  een scherpe manier  van 

kijken.  Kunst  begint  altijd met kijken om daarna

 het beeld in  je  op te nemen en vervolgens

 het  beeld naar eigen inz icht  weer te geven.  In 

vol le  concentrat ie tekent hij   het  voorbeeld na. 

Sommige tekeningen ontstaan uit  de vrije geest. 

Daardoor ontstaan weer andere beelden.  Zijn 

werk is  net jes en geordend. 
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Wim Latour

Meer met minder.  De tekeningen laten z ien dat er  op 

tijd gestopt is  met het  vul len van het  v lak.  Geheel  e igen 

bedachte vormen zijn te z ien.  Vormen die or igineel , 

speels ,  dynamisch en s ier lijk zijn.  Het laat  veel  aan 

de verbeelding over.  De plek/composit ie  waar de 

gemaakte vormen komen te staan zij  n iet  voor de hand 

l iggend waardoor het  een interessant eindbeeld wordt. 

De waarneming van de toeschouwer wordt getr iggerd.



 38

 39

 40
 41

 43

 44

 45

 46

 47

 48  49 42



Toon Wildeman

Meneer Wi ldenman beheerst  de kunst  van het

 tekenen.  Zijn werk komt voor t  u it  een vrije geest. 

Het wijkt  af  van de opdracht en de voorbeelden. 

Anekdotische tekeningen vormen een eigen 

gebeur tenis .  De afbeeldingen laten vaak het 

leven z ien van de stad Amsterdam. Voorbeelden 

hiervan zijn:  gezelschappen in  cafés,  het  leven 

op de Wal len,  schepen en scheepswerven, 

spelende kinderen op straat,  molens en 

pakhuizen.  Zijn tekentalent  en bescheidenheid 

maken hem tot  een gewaardeerd  kunstenaar.



Mevrouw Van Zagten

Spontaniteit  is  in  het  werk van mevrouw Van 

Zagten de goede benaming.  Spontaan en 

impuls ief  worden de meest prachtige vormen 

getekend. Rechtstreeks uit  het  har t ,  zonder

twijfel  en belemmering.  Het lijkt  op uit ingen van 

de naïeve kunst  van de Cobra.  De vormen staan

sterk in  het  v lak.  Ook het herhalen van een beeld 

maakt het  sterk.



 50

 54
 55

 56

 57

 58

 59

 51

 52

 53



Mevrouw Lusink

In haar tekeningen zijn twijfel  en onzekerheid 

geen zwakte maar worden ju ist  als  kracht benut. 

Door deze twijfel  komen rake,  herkenbare en 

sfeervol le  tekeningen tot  stand.  Het nodigt  u it 

tot  gesprek.  Bescheiden kunstwerken met veel 

volume.



De tekenkunst  van Meneer Kle in  ontstaat impuls ief.  Het  werk neigt  naar abstracte 

kunst .  Het  laat  veel  aan het  beeldend vermogen van de toeschouwer over.  Tijdens

de les wordt  een voorbeeld afbeelding gegeven ter  inspirat ie .  Al  gauw kijkt 

meneer Kle in  er  n iet  meer naar het  voorbeeld maar ontstaan er  een meerdere 

tekeningen.  Deze ontstaan met een enorme vaar t  en over tuiging in  dezelfde stij l . 

Zijn tekeningen doen denken aan het  werk van de i l lustrator  Quent in  Blake die 

o.a.  voor Roald Dahl  boeken heeft  geï l lustreerd. 

 Cees Klein Cees Klein



 Cees Klein Cees Klein



Wim Bonel

In  zijn werk staat het  huis  vaak centraal .  Dit  is  terug te z ien 

in  een raam, een dr iehoek vorm die de verbeelding laat 

spreken,  een (aardappel)  boerderij en een grachtenpand.

Zijn werk is  sfeervol .

Ook mooie abstracte vormen in  een goede composit ie  weet 

hij  raak op het  papier  te zetten. 



Er is in de lessen ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Per 

toeval bleek tijdens deze gesprekken dat alle deelnemers  van de 

vrijdaggroep iets in of met de scheepvaart hebben gedaan in hun 

leven.

M e n e e r  W i l d e m a n 

Wou al in de scheepvaart werken toen hij nog te jong was. 
“Ik was eerst te jong, je moest 21 
wezen om echt in de haven en op 
grote schepen te werken. Ik ben 
als negentien of twintigjarige toen 
begonnen met voorbereidende 
werkzaamheden. Je kon dan 
wagons laden, lichtertjes en 
dekschuiten, maar je mocht niet 
die grote schepen doen. Omdat 
ik een ijverige jongen was werd 
ik er snel uitgepikt en hebben ze 
mij bootsman gemaakt, eerst 
was ik toen kort assistent.

Dit waren ook wagons, auto’s, 
dekschuiten, lichters. Er was altijd 
werk, dag en nacht, zaterdag en 
zondags. Er werd nooit gekeken 
welke dag het was, als er een 
boot lag moest die weg! 

Vaak waren er Duitse schepen, je 
kwam dan aan boord bij de eerste 
of tweede stuurman want die zeiden 
meestal wat er dan gedaan moest 
worden. Er kwam dan ook wel eens 
een fles schnaps tevoorschijn, 
al was het in de ochtend, dan 
begonnen we met een borreltje. 
Natuurlijk niet dat we lam werden 
maar gewoon een gematigd 
borreltje voor we begonnen.

Ik had soms wel tachtig of zelfs 
honderd man onder mij werken.
Die verdeelde ik dan in 
ploegen en dan gingen we 
zo’n heel schip laaien en lossen. 
Het was prachtwerk, echt liefde 
werk!”

M e n e e r  v a n  d e n  B o n g a a r d
Meneer , kunt u vertellen wat heeft u gedaan op de schepen?
 “Ik heb helemaal niets gedaan op 
die schepen! Wel heb ik heb aan 
de motoren gewerkt en die erin 
gezet. Ik ging wel vaak mee om te 
controleren of het met die motoren 
goed ging. 

Het was wel hard werken in de 
scheepvaart, voor mij eigenlijk veel 
te grof werk. Ik zat daarnaast ook 
in de horloges. ík kon goed klokken 
maken, heel veel verschillende.”

 
“Ja dat klopt! Ik weet nog dat een 
klok hier op de gang heel lang stuk 
was en ineens deed hij het weer, u 
heeft hem toen gemaakt!”
       
               zorgmedewerker Meerzicht 

M e n e e r  v a n  d e r  V u u r s t : 
Heeft veel verschillende dingen gedaan in de scheepvaart.
Er is een verschil inhet bouwen van 
schepen voor de Koninklijke Marine 
of onder de scheepsbouw in die van 
de burger scheepvaart. Die schepen 
werden gebouwd in het algemeen 
met doel van ‘dat gaan we ermee 
doen’, en met de marine was dat 
anders. Dan werd er achteraf 
bedacht wat gaan we met dat schip 
doen? Gaan we het bewapenen of 
gebruiken voor lading ofzo.

Zelf heb ik bij de marine gezeten 
met een specialisatie voor het 
bepalen van de lading en wat je met 
de schepen deed. Ik heb 8,5 jaar 
bij de Marine gediend op schepen 
maar ook aan de wal. 

Als jongen heb ik in onderzeeboten 
gewerkt, daar zat een grotere 
gevaarzone in als in gewone 
boten. De Koninklijke Marine had 
toentertijd 18 onderzeeboten, die 
werden verdeeld over Nederland en 
Nederlands Indië. De basis voor de 
onderzee boten zat in Rotterdam, 
daar werden ze onderhouden en 
mensen die er op  moesten werken 
opgeleid. Een 

onderzeeboot moest natuurlijk 
zo goed mogelijk functioneren. Er 
moesten verschillende ruimtes aan 
boord zijn om te voldoen aan de 
eisen van bewapening van het schip, 
er moesten torpedo’s in worden 

Aan boord bij de Schutse. Prachtige verhalen!          

“Onder mijn leiding 
moesten alle 

schepen gelaaien 
en gelost worden.”

A. Wildeman
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opgeslagen, maar ook tanks met 
brandstof. 
Op die onderzeeboten was het 
mijn taak om op te schrijven wat de 
commandant zei. Ik verdiende extra 
veel als ik mee de zee op ging.

Toen ik de dienst ben uitgegaan 
ben ik bij de burgerscheepvaart 
terecht gekomen. Stoomvaart-
Maatschappij Nederland is toen 
mijn grootste baas geweest,is 
later gefuseerd met Rotterdamse 
Lloyd, Hollandsche scheepvaart 
etc.. Die hadden onderdelen en die 
vervoerde verschillende soorten 
goederen, zoals Indische waren 
vanuit Indië. 

Als je in Amsterdam woonde in een 
buurt waar de schepen werden 
geladen dan hoorde je s morgens 
om kwart voor 8 het laden van 

de schepen en mensen die daar 
gingen werken. En al de ladingen die 
werden aangeleverd, 10, 20, 30, 40 
ton, ging allemaal op het schip.

Maar op een gegeven moment 
is de scheepvaart veranderd, 
toen kwamen er containers. Die 
containers konden klanten huren 
en die werden geladen en zo 
aangeleverd. Daarvoor had een 
schip minimaal 18 tot 30 man 
personeel. Met die verandering 
van scheepvaart liep er minder 
bemanning rond en een hoop 
gebeurde al aan wal.”

M e n e e r  P l e n c ke r s
Van zeeman als jongensdroom naar 
een succesvolle sportschool in een 
havenstadje.
“Ik was heel jong toen ik al zei dat 
ik zeeman wilde worden. Ik zal nooit 
vergeten wat mijn moeder zei toen 
ik zei dat ik zeeman wilde worden;  
Ow mijn god met al die vrouwen.  Ik 
dacht waar heeft ze het nou over, 
die vrouwen hebben toch niks met 
de scheepsvaart te maken? Pas 
later begreep ik wat ze bedoelde 
met die opmerking, dat zeelui altijd 
naar de hoeren gaan.

Al vanaf heel jong heb ik veel 
gezeild. Ik had een zeilbootje en 
ging veel de Nieuwe Meer op. Ik had 
een vriend die zijn vader was een 
oud stuurman. Die had een vrij groot 
schip van een meter of tien en 
die was getuigd als een schoener. 
Dat zie je hier in Nederland onder 
zeilboten heel weinig. Bij een kits 
bijvoorbeeld is de voorste de grote 

mast, en de achterste de bezaan 
mast. Bij een schoener is het precies 
andersom, de voorste heet de 
fokkenmast en de achterste mast 
heet de grote mast. Dat heet 
dan een schoenertype, dat vond 

ik altijd zulke 
prachtige boten!

Na het gymnasium 4e klas ben ik 
naar de zeevaartschool gegaan 
omdat ik graag die opleiding 
wilde volgen. Ze stuurde mij terug 
met het advies om toch eerst het 
gymnasium af te ronden. Dat heb ik 
toen gedaan, de bètakant.

Daarna moest ik in militaire dienst. 
Helaas niet bij de marine, het bleek 
dat mijn ogen niet scherp genoeg 
waren. Ook om zeeman te worden 
heb ik toen achter me moeten 
laten. Ik ben toen sterrenkunde 
gaan studeren, dat heb ik tot 

en met mijn kandidaats gedaan. 
Maar toen kwam er een probleem. 
Ik kon geplaatst worden op een 
sterrenwacht in Amerika in Arizona, 
dat leek me wel wat. Ik ben toen 
met mijn vrouw naar een informatie 

“Op een schoener 
heb ik met een 

vriend veel op de 
Waddenzee gezeild. Ik 
heb daar hele goede 
herinneringen aan.”

      J.L. Plenckers   

“Navigare necesse est, 
vivere non est necesse.”              

H. van der Vuurst   



bijeenkomst gegaan. 
Daar zei die hoogleraar tegen mij: 
“kom straks even terug want we 
moeten wat dingen bespreken.” 
Toen zijn mijn vrouw en ik naar 
huis gegaan en later ben ik terug 
gegaan om met die mensen te 
spreken. Die hoogleraar vertelde 
toen: “we hebben een groot 
probleem, jouw vrouw komt uit de 
Antillen, van Curaçao, en kleurlingen 
worden niet toe gelaten in de staat 
Arizona.” Dat was zo in die tijd. 
Dus dat heb ik ook achter 
mij gelaten, wel heb ik mijn 
kandidaatsdiploma sterrenkunde 
gehaald. 

Omdat ik toentertijd wat geld 
verdiende met het geven van 
judoles ben ik daar een opleiding in 
gaan volgen. Ik heb toen mijn eigen 
sportschool geopend, met judo, 
karate, jiujitsu en later ook yoga. 

 

Ik kende iemand en die kwam uit 
IJmuiden en die vertelde dat er daar 
geen sportschool was maar daar 
juist wel veel behoefte aan was. 
Toen ben ik daar begonnen, eerst 
gewoon in een zaaltje les gegeven, 
dat liep zo goed dat ik dacht dat 
ik wel een eigen sportschool kon 
bouwen. 
Toen heb ik met de Rabobank een 
lening geregeld om een sportschool 
te bouwen. Die sportschool staat er 
nu nog. 

M e n e e r  K l e i n 
Voer op en neer naar New York.
“Bij de Holland Amerika Lijn, daar 
heb ik lang gewerkt op de ‘Nieuw 
Amsterdam’.  Verder hadden wij 
daar niet veel, het was hiervandaan 
naar Amerika, veel meer deden we 
niet echt. Ik werkte in het restaurant. 
Ik woonde in die tijd in Rotterdam. 

Ik vind het hartstikke mooi om hier 
al deze verhalen te horen. 
Want je werkte altijd maar in een 
gedeelte. Verder kregen we niet 

veel mee tijdens de reis want je zat 
eigenlijk alleen in het restaurant. 
Met steeds dezelfde mensen. 
Toentertijd had je eerste en tweede 
klas, ik werkte in de eerste klas. Dat 
is altijd heel leuk geweest. Ik kende 
ook wel mensen die in New York 
woonden. En als we dan daar waren 
bleven we in een hotel, vaak zo’n 
twee nachten. En dan belde ik op 
dat ik er was en sprak ik daar met 
mensen af.”

M e v r o u w  W i t :
Kwam per boot terug vanuit Nederlands-
Indië, een zware reis want ze wordt altijd 
ziek van varen. Toch heeft ook zij mooie 
herinneringen aan vroeger en is zij erg 
trots op de carrière van haar man in de 
scheepvaart!
“Mijn man is begonnen als stuurman 
vierde klasse. Toen ik hem leerde 
kennen was hij nog een jongeling,  
hij is toen opgeklommen naar 
stuurman tweede klas, daarna 
eerste klas. En uiteindelijk is 
hij officier geworden. Hij heeft 
verschillende banen gehad. Zowel 
op vracht als passagiersschepen. 
Ik mocht ook mee varen, naar 
Duitsland. Dat noemde ze de 
binnenvaart. Ik vond het heel leuk 
om mee te gaan, maar zodra ik op
dat schip was werd ik misselijk en 
ziek, niet lekker. 

Soms waren we wel 
een week weg, maar niet 
langer want het was de binnenvaart. 

Mijn  man was altijd veel weg. Zeker 
toen hij officier was, hij was toen 
hoofd van het schip.
Zelf werkte ik bij de KPM, dat 
is de Koninklijke Pakketvaart 
Maatschappij. De KPM verzorgde 
vrachtladingen met eigen 
schepen. Ik werkte daar met een 
typemachine. ”

“Ik had heel graag 
zeeman willen worden 
maar het is anders 
gelopen en ik heb 
met heel veel plezier 
altijd les gegeven in 
mijn sportschool.”
   J. Plenckers

Klappervracht, Mw. Wit

“Bij de KPM
werkte ik samen met 

mijn zuster. Wij
deden werk met de 

typemachine”

          Mw. Wit
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Henk van der Vuurst

Het werk van meneer Van der Vuurst  komt 

rechtstreeks uit  zijn verbeelding.  Stapsgewijs 

ontstaan steeds nieuwe vormen op het  papier. 

Dit  al les zonder voorbeeld.  De vorm en inhoud 

zijn per fect  in  balans.   De composit ie  van het 

eindbeeld is  zorgvuldig uitgekozen.  Het zijn 

gebeur tenissen,  r i tuelen of  plekken die zijn 

uitgebeeld.



 73

 72

 71

 70

 69

 68

 67



Jos Plenckers

Het handschri ft  van meneer Plenckers is 

geordend, doordacht en kieskeurig.  In  zijn werk 

wordt gebruik gemaakt van herkenbare beelden.

Meneer Plenckers geeft  vaak een t itel  aan zijn 

werk.  De verhoudingen en de composit ies die 

hij  neerzet  zijn kloppend met de werkelijkheid. 

Tijdens de lessen wordt getekend aan de hand 

van een aangeboden voorbeeld maar de tekeningen van 

meneer Plenckers ontstaan vaak los van het  voorbeeld. 

Dit  le idt  tot  een or igineel  en helder eindresultaat.  Dit 

al les met een kr it ische kijk.



Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van Amsta.
Met dank aan alle zorgmedewerkers, activiteitenbegeleiders, Sandra Ambika 

en Marcus Vrugt van afdeling Meerzicht voor de fijne samenwerking.

Alle tekeningen in het magazine zijn van de deelnemers van de 
tekenlessen die in De Schutse hebben plaats gevonden 2019/ 

2021. Voor het publiceren van deze tekeningen en teksten is vooraf 
schriftelijk om toestemming gevraagd aan de betrokkenen.

Concept en vormgeving magazine, Winnie van Broekhoven.
www.winnieswerk.nl - info@winnieswerk.nl

Initiatiefnemer project ‘Ieder mens is een kunstenaar ’ Eva Gans.
www.evagans.nl - contact@evagans.nl

Tekening achterzijde bovenaan: Hans van den Bongaard.

 Tekening: J. Plenckers, project ‘Ieder mens is een kunstenaar’ contact@evagans.nl
 Ontwerp kaart: info@winnieswerk.nl

 Tekening: Mw. v. Zagten, project ‘Ieder mens is een kunstenaar’ contact@evagans.nl
 Ontwerp kaart: info@winnieswerk.nl
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De genummerde tekeningen z i jn  gemaakt  door :

Wim Bonel :
9 .  14 .  15 .  26 .  35 .  44 . 
Hans van den Bongaard :
11 .  27.  34 .  58 .  66 .  68 .  69. 
Wim Latour :
24 .  64 . 
J .C .  Lus ink :
4 .  10.  25 .  45 .  65 . 
Jos  Plenckers
3 .  12 .  1 7.  30.  33 .  42 .  50.  56 .  7 1 .  73 . 
Gonnie  Schippers :
1 .  5 .  8 .  2 1 . 
Henk van der  Vuurst :
2 .  22 .  31 .  32 .  51 .  53 .  54 .  59. 
Toon Wi ldeman:
6 .  19.  36 .  37.  38 .  39.  48 .  52 .  60.  61 .  70. 
Mw.  Wi t :
13 .  20.  23 .  28 .  29.  43 .  46 .  47.  49.  55 .  62 .  63 .  67. 
T.  van Zagten :
7.  18 .  40.  41 . 
P ie t  Zonder van :
16 .  57.  72 . 




