
29 mei 2022

Kunst van Cock en Frans de Vilder
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Van harte welkom! 
De bijeenkomst en kunstverkoop is georganiseerd voor iedereen die Frans en Cock 
hebben gekend en de bredere kring van kunstliefhebbers eromheen. Op een kunstzin-
nige, mooie plek, in Alphen a/d Rijn temidden van hun quilts, schilderijen en tekeningen 
halen we nog even wat herinneringen aan hen op. De opbrengst van de verkoop van 
hun kunst is bestemd voor preventie van zelfdoding bij jongeren. Het aankopen van 
een kunstwerk is zeker niet verplicht. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld!  . 

Het programma: 
1330 – 1430 uur
Inloop met een drankje, gezelligheid en het bekijken van de kunstwerken. 
Dit is het moment waarop u uw eventuele interesse in quilts, schilderijen en 
tekeningen kenbaar maakt dus kom op tijd. Kunstwerken waar meerdere
geïnteresseerden voor zijn, worden geveild. 

1430 – 1515 uur
• Welkom namens de familie – door Stephan de Vilder
• Bestemming van opbrengsten – door Didy van der Ven, Ashram College
• Het verhaal achter de quilts van Cock - door Riekje Mullers van de Quiltstars
• Beeldhouwen, tekenen, schilderen en de nozelen – door Chris Nobels 

1515 – 1600 uur 
Veiling van quilts, schilderijen en tekeningen waar meerdere geïnteresseerden 
voor zijn – onder leiding van Chris Nobels

1600 – 1700 uur
Voor wie wil een borreltje. 
U bent welkom een losse donatie te doen voor het goede doel. 
Als u een kunstwerk heeft gekocht, zorg er graag voor dat u het ook mee kunt nemen.

Als u niet kunt komen op 29 mei en wel graag wilt doneren aan het goede doel, 
dan kunt u ook geld overmaken. Kijk voor meer informatie op pagina 9.

29 mei bijeenkomst Parkvilla 

Parkvilla
Cornelis Geellaan 2
2406 JG  Alphen a/d Rijn
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Bij een kerstdiner enkele jaren geleden legden mijn ouders deze fotolijst ingepakt 
in papier op mijn bureau in de werkkamer. Het is een foto van mijn zus Sonia uit de 
tijd toen wij nog in Haarlem woonden, een paar jaar voordat ze - 18 jaar oud - een 
eind aan haar leven maakte. 

Bij de uitnodiging voor het diner had ik mijn ouders gevraagd of ze een foto van So-
nia mee wilden nemen, met het idee dat ze er ook een beetje ‘ bij zou zijn’. Ik wilde 
dat  het leven van Sonia zichtbaarder zou worden. 

Door de fotolijst ingepakt in een andere kamer neer te leggen, omzeilden mijn 
ouders deze confrontatie. Tegelijk respecteerden ze door de foto mee te nemen 
mijn wens. Hoe Frans en Cock zelf hun grote verlies verwerkten, weten mijn zus 
Frances en ik niet goed. Binnen het gezin hebben we al die jaren niet over Sonia 
gesproken. Het was te moeilijk.  

In de korte ziekteperiode voor hun overlijden in 2020 vroeg ik mijn vader of het 
schilderen, tekenen en quilten voor hen naast een passie ook een vorm van thera-
pie was geweest. Heeft het geholpen om hun verdriet dragelijker te maken? Met 
enkele woorden bevestigde hij dat. 

Toen ontstond bij mij het idee en vroeg ik mijn vader:… 

“Wat zou je ervan vinden als we een bijeenkomst organiseren waarbij wij jullie 
kunst gaan verkopen voor een goed doel op het gebied van preventie van zelfdo-
ding? Sonia’s leven kan zo indirect van betekenis zijn voor jongeren die last van 
depressie hebben.”

Stephan de Vilder

Sonia
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“Leerlingen kunnen zich in deze tijd eenzaam voelen, gepest worden - 
vooral via sociale media - geen fijne thuissituatie ervaren, zich onveilig 

voelen of als gevolg van een beperking geen aansluiting vinden bij 
leeftijdgenoten. Met de lock-downs en het online les volgen is 

het mentale welzijn van jongeren in de afgelopen twee jaar 
meer onder druk komen te staan. 

Soms blijven leerlingen met mentale problemen onzichtbaar door 
stilletjes in de klas te zitten, zich ziek te melden of zelfs langdurig thuis 

te blijven. Andere leerlingen uiten hun onvrede door luidruchtig te 
zijn of onaangepast gedrag te vertonen. Wanneer een jongere geen 

uitweg ziet of zich heel eenzaam voelt, kan dat leiden tot 
zelfdestructief of suïcidaal gedrag.”

Didy van der Ven – zorg coördinator
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“In 2021 zocht ik contact met het Ashram College, de school waar Sonia en ik 
leerling waren geweest. Het leek mij een mooie gedachte om juist op deze school 

bij te dragen aan het zorgbeleid. Op de plek waar wij als tieners rondliepen.”
Stephan de Vilder

Algemeen
Op het Ashram College in Alphen aan den Rijn volgen leerlingen een opleiding 
mavo, havo, atheneum of gymnasium. Het is een levendige school waar leerlingen 
veel kunnen ondernemen. De school stimuleert met persoonlijk en creatief onder-
wijs leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Voor alles geldt: goed en persoon-
lijk onderwijs is de basis. 

Het ondersteuningsteam
Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan het docententeam kan 
bieden, wordt de zorgcoördinator ingeschakeld. Die kan binnen de school een 
beroep doen op extra ondersteuning. Het ondersteuningsteam bestaat uit Nienke 
Broekhuizen, Didy van der Ven, Erica Dijkstra en Marla Langeveld. Binnen het team 
coachen zij dagelijks leerlingen met mentale problemen, vaak worden ze door 
mentoren/coaches en vakdocenten attent gemaakt op een leerling die niet lekker 
in zijn/haar vel zit. Vanzelfsprekend kunnen ook ouders contact opnemen met het 
zorgteam. 

Opbrengsten quilts, schilderijen en tekeningen voor Ashram College
Het Ashram gaat de opbrengsten uit de bijeenkomst op 29 mei gebruiken voor 
oa. het opleiden van schoolmedewerkers door Stichting 113 Zelfmoordpreventie. 
Het aanbod van 113 is gericht op het beter signaleren, bespreekbaar maken en ook 
doorverwijzen naar eventuele professionele hulp. Ook is het een aanzet tot een 113 
suïcide protocol op school. Mogelijk zal een deel van het bedrag worden besteed 
aan (les)programma’s waar leerlingen zelf aan kunnen deelnemen. 

Op 29 mei zijn alle kunstwerken te zien in de voyer van ParkVilla. U kunt ze vanaf 
13.30 uur komen bekijken. Als u binnenkomt, schrijven wij u in en krijgt u van ons 
enkele stickertjes mee die u kunt gebruiken om bij de kunstwerken van uw interes-
se op een A4-tje te plakken. Daarop staat ook de prijs vermeld. 

Voor kunstwerken waar meerdere geïnteresseerden voor zijn, doen we vanaf 15.15 
uur een korte veiling waarbij u kunt bieden. 

Wilt u het goede doel ondersteunen maar geen kunstwerk kopen, dan kunt u in de 
voyer een formuliertje invullen met het bedrag dat u wilt doneren. U doet dat in de 
donatiebox en u ontvangt in de dagen na de bijeenkomst een betaalverzoek. U mag 
ook gewoon anoniem doneren in de box. 

Kunt u niet naar de bijeenkomst komen en wilt u wel doneren, dan kunt 
u onder vermelding van ‘Ashram College’ uw gift overmaken op rekening 
NL94INGB0006136585 ten name van S. de Vilder. Dank!

Nogmaals benadrukken we dat uw komst niet betekent dat u een kunstwerk hoeft 
aan te schaffen. Wij hopen dat u samen met ons en alle bekenden van Cock en 
Frans nog eens wat waardevolle herinneringen op kunt komen halen. 

Heeft u vooraf vragen, stuurt u dan een bericht naar Stephan de Vilder 
via vilder@xs4all.nl of bel 06 244 780 88

Ashram College [locatie Alphen aan den Rijn] Hoe aankopen of doneren?



Quilts
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Nr.2
Titel Bloembed (2004)
Afmetingen 200x130cm richtprijs  € 220,-

Nr. 1 
Titel Metriek (2012)
Afmetingen 220x160cm richtprijs  € 400,-



Quilts
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Nr. 4 
Titel In de pas (2011)
Afmetingen 170x100cm richtprijs  € 200,-

Nr. 3 
Titel Lente (1993)
Afmetingen 230x230cm richtprijs  € 500,-



Quilts
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Nr. 6 
Titel Netwerk (2005)
Afmetingen 200 x 140 cm richtprijs  € 400,-

Nr. 5 
Titel Confetti (2009)
Afmetingen 160 x 160 cm richtprijs  € 300,-



Quilts
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Nr. 8
Titel Mallemolen (2010)
Afmetingen 200 x 140 cm richtprijs  € 300,-

Nr. 7 
Titel Perk (2003)
Afmetingen 190 x 150 cm richtprijs  € 350,-



Quilts
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Nr. 10
Titel Carré (2006)
Afmetingen 175 x 110 cm richtprijs  € 300,-

Nr. 9 
Titel Melkweg (2014)
Afmetingen 225 x 160 cm richtprijs  € 600,-



Quilts
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Nr.12 
Titel Rosé (2007)
Afmetingen 200 x 200 cm richtprijs  € 500,-

Nr. 11 
Titel Zomer (1988-1990)
Afmetingen 230 x 230 cm richtprijs  € 500,-



Quilts
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Nr. 14 
Titel Stofstalen (2006)
Afmetingen 155 x 87 cm richtprijs  € 200,-

Nr. 13
Titel Log Cabin (1988, een van Cock’s eerste quilts))
Afmetingen 73 x 73 cm richtprijs  € 25,-



Quilts
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Nr. 16 
Titel Kantklusje (2015)
Afmetingen 200 x 130 cm richtprijs  € 600,-

Nr. 15
Titel Witje (2007)
Afmetingen 160 x 80 cm richtprijs  € 300,-



Quilts
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Nr. 18
Titel Pastels (1988)
Afmetingen 110 x 85 cm richtprijs  € 50,-

Nr. 17 
Titel Kleurrijk (2018, haar laatste quilt) 
Afmetingen 190 x 150 cm richtprijs  € 500,-
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Dames gaan voor! Na de quilts volgen de tekeningen en schilderijen van Frans. Net 
als bij Cock gaat het om werken die in de periode vanaf de 80-er jaren zijn ge-
maakt. Misschien herkent u sommige modellen en uiteraard zijn zelfportretten. 
Wij zouden het heel leuk vinden als deze werken nog her en der verspreid aan de 
muur komen te hangen. 
Hier volgen de richtprijzen: portretten en modellen € 75,- en landschappen 
en abstractere werken € 150,-

Tekeningen en schilderijen
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Tekeningen en schilderijen



3332

Tekeningen en schilderijen
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Tekeningen en schilderijen
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Tekeningen en schilderijen
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Tekeningen en schilderijen
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Tekeningen en schilderijen
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Tekeningen en schilderijen
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Tekeningen en schilderijen
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Tekeningen en schilderijen



48 49

Tekeningen en schilderijen
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Tekeningen en schilderijen



52 53

Tekeningen en schilderijen
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Tekeningen en schilderijen
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Tekeningen en schilderijen
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Graag wil ik de volgende mensen bedanken voor hun bijdrage aan deze bijeen-
komst en de aanloop er naartoe. 

In de eerste plaats aan Angenelle Thijssen, Vera Jonkheer en Hans Vrijmoed voor 
het maken van een selectie van schilderijen en tekeningen voor de verkoop en 
dus ook voor datgene dat weg kon…  Bijzondere dank aan Hans Vrijmoed voor zijn 
steun en bijdrage in deze hele voorbereidingsperiode!  

Dank aan Riekje Mullers voor de opslag van alle kunstwerken in de studio in Nieuw-
koop. Dank aan Riekje, Hilde en de andere Quiltstars voor het uitwerken van een 
compleet quiltoverzicht inclusief inschattingen van prijzen. En voor jullie bereidheid 
om op 29 mei een rol te spelen. Fantastisch! 

Heel veel dank aan Maarten Pieterse voor de fotografie van alle kunstwerken en 
aan Ivar Hamelink voor het ontwerpen van deze brochure. Prachtig en waardevol 
om alles zo bij elkaar te hebben.

Chris Nobels, bedankt voor je adviezen over het programma van deze bijeenkomst 
en je bereidheid om alles aan elkaar te praten en de veiling te begeleiden. 

Dank aan Didy van der Ven, zorg coördinator van het Ashram College voor je tijd 
en inzet om een goede bestemming te organiseren voor onze financiële bijdrage 
ten behoeve van de leerlingen! Esther van Rietschoten, medecursist van mijn vader, 
dank voor je tijd en inzet in 2021 om een goed doel te zoeken! 

Frances en Runaldo, dank voor jullie hulp bij het verpakken, versjouwen en ver-
voeren van alle kunstwerken. Inge, dank voor je steun, adviezen en hulp bij deze 
brochure. Sietse en Elsa, alvast dank voor jullie hulp op 29 mei. We gaan jullie hard 
nodig hebben en we gaan er met elkaar ook een waardevolle afsluiting van maken.  

Stephan de Vilder

Dank!


