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Ateliers in Nederland 
Net als in voorgaande jaren draaien in 
2017 op verschillende plekken, mede 
dankzij de Stichting Marline Fritzius, 
schildersteliers voor mensen met afasie. Er 
zijn twee nieuwe schildersgroepen 
begonnen in Haarlem, wat betekent dat er 
nu in 14 plaatsen buiten Amsterdam ook 
ateliers zijn. Het aantal dagdelen waarop 
groepen cursisten elke week per locatie 
schilderen of boetseren is toegenomen.  
Er zijn schilderateliers in: Almere, 
Amsterdam, Apeldoorn, Capelle aan den 
IJssel, Eindhoven, Groningen, Hoogeveen, 
Hoorn, Maassluis, Oud-Beijerland, Sittard, 
Spijkenisse en Utrecht en nu dus ook in 
Haarlem. Deze afasie-ateliers kunnen in 
samenwerking met de Stichting Marline 
Fritzius bestaan. Elk atelier wordt opgezet 
door plaatselijke afasiecentra of 
individuele kunstenaars. De kunstenaars 
die de cursisten begeleiden worden van 
buitenaf aangetrokken en werken op 
zelfstandige basis. Zij zijn geen creatief 
therapeuten, komen niet uit de zorg en 
hebben doorgaans geen ervaring met 
afasie. Het kunstenaarschap is hun 
kernactiviteit en vanuit dat uitgangspunt geven zij de liefde voor hun vak door aan hun 
cursisten met afasie. Deze opzet zorgt voor een erg plezierige en educatieve werkwijze 
waar steeds meer mensen met afasie wekelijks terecht kunnen.  
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Atelier Marline Fritzius in Amsterdam 
Het atelier in Amsterdam is het grootste afasie-atelier dat verbonden is aan de Stichting 
Marline Fritzius. Er worden elke week negen cursussen (één meer dan de voorgaande 
jaren) gegeven door vijf verschillende kunstenaars. In totaal begeleiden deze kunstenaars 
elke week ruim 55 cursisten.  Elke kunstenaar heeft haar/zijn eigen specialiteit, waardoor 
voor elke cursist een passende plek in een groep kan worden gevonden. Er wordt veel 
geschilderd, maar ook wordt er geboetseerd en worden er mozaïeken en linoleumsnedes 
et cetera gemaakt.  

Ook dit jaar hebben we weer veel nieuwe mensen mogen ontvangen aan de 
Brouwersgracht, maar helaas hebben we door verschillende omstandigheden ook van een 
aantal cursisten afscheid moeten nemen.  
Het team in Amsterdam bestaat naast de vijf kunstenaars uit een groep van 20 zeer 
toegewijde vrijwilligers, een coördinator en een kantoormedewerker. Er wordt volop 
gebruik gemaakt van de groeiende expertise van alle mensen die betrokken zijn bij het 
atelier. Als dank voor hun inzet wordt elk jaar een vrijwilligersuitje georganiseerd en na 
het teamoverleg wordt met de groep geborreld. 
 
 

Evenementen en exposities 
 
Museumuitje 
Elk jaar nemen we al onze cursisten mee naar het museum. Dit jaar viel de keuze op de 
Hermitage, waar we verschillende tentoonstellingen hebben kunnen bezoeken.  
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Exposities 
De kunstenaars organiseren exposities waarin het werk van de mensen die zij begeleiden 
aan vrienden en familie kan worden getoond. Dit jaar hebben vier groepen hun werk 
laten zien en was er een speciale expositie voor het werk van Ronald de Jong. Voor de 
naasten van de cursisten is dit elke keer weer een ideale gelegenheid om te zien wat er 
allemaal in het atelier gemaakt wordt. 
 
Alledrie de groepen van Janko hebben tegelijkertijd geëxposeerd, wat een heel drukke en 
levendige middag opleverde. De expositie van de groep van Hanneke is bezocht door veel 
vrienden en familie, waardoor ook toen het atelier weer helemaal vol stond.  
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Afasiefamiliedag 
Naast de cursussen en exposities probeert de Stichting Marline Fritzius ook op andere 
manieren bij te dragen. Martje van der Heijde - die de les op donderdagmiddag begeleidt 
- heeft bij het afasiecentrum op een afasiefamiliedag een schilderworkshop georganiseerd. 
Mensen met afasie en hun familieleden hebben zo kennis gemaakt met schilderen in een 
interactieve workshop. 
 
 

Archivering en tentoonstelling werken Marline Fritzius 
In 2018 wordt een grote tentoonstelling van het werk van Marline Fritzius gehouden. Om 
dit te kunnen doen is Lys Bouma al het werk van Marline Fritzius aan het opzoeken en 
archiveren. Inmiddels zijn er meer dan 800 kunstwerken verwerkt. De tentoonstelling zal 
worden geopend op 16 juni 2018. 
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Boek over Marline Fritzius 
Er wordt hard gewerkt aan een boek over het leven en werk van Marline Fritzius. Na 
ruim tien jaar sinds de oprichting van haar Stichting en tevens haar overlijden, wordt het 
tijd Marline te herdenken en te eren voor wat zij heeft achtergelaten. Het boek komt uit 
vlak voor de overzichtsexpositie van haar werk. 

 
Verbouwing 
Het atelier is zes weken gesloten geweest in verband met een grote verbouwing. Naast het 
nodige opknapwerk is de keuken in het atelier verplaatst en is het invalidentoilet 
aangepast. Het toilet is nu een stuk beter toegankelijk voor cursisten die in een rolstoel 
zitten. De woningen die boven het atelier verhuurd worden ondergingen een grote 
opknapbeurt. De inkomende huur stroomt direct de Stichting in. 
 

Bestuur 
De bezetting van het bestuur van de Stichting Marline Fritzius is in 2017 veranderd. 
Harry Moeskops heeft de positie van voorzitter overgenomen van Dirk Epke. Dirk Epke 
heeft eind 2017 het bestuur na vele jaren verlaten. Philo Bregstein is ook nog steeds 
betrokken bij de Stichting als adviseur van het bestuur. In 2017 kwam het bestuur vier 
keer bijeen 
 
Voorzitter: Harry Moeskops 
Secretaris: Jeanette Bos 
Penningmeester: Otto Beelaerts van Emmichoven 
Lid: Neel Struijk-van Bergen 
Lid: Roelien Bastiaanse 
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Verkorte staat van baten en lasten 2017 
 
 
Baten 
 
Waardeverandering effecten  315.378  
Niet-gerealiseerde waardeverandering onroerend goed  99.028 
Rentebaten  699  
Huurinkomsten  57.755 
Diverse baten  817  
  _______  
 
  473.677  
 
Lasten 
 
Donaties en schilderlessen  153.216  
Beheerkosten  214.620  
  _______  
 
  -367.836  
  _______  
 
Resultaat   105.841  
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