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D
e boerderijgeiten bij het
Overijsselse gehucht
Belt-Schutsloot kijken
verbaasd naar het
schouwspel van moppe-

rende grijze dametjes aan de an-
dere kant van het gaas.
Dametje 1: ,,Nee, stilzitten nu.

Sodeju, nou draait ie z’n kop
weer.’’
Dametje 2: ,,Hé, hier komen.

Och, nee… Tsja, het zijn levende
beesten hè.’’
Dametje 3 (droogjes): ,,Joh, ik

dacht dat we hier voor het deter-
minatiebedrijf zaten te schetsen.’’
Dametje 1: ,,De mijne lijkt nu

meer op een wolf.’’
Dametje 2: ,,Nee, op een koe.’’
Dametje 3 (cynisch): ,,Oh heer-

lijk, hè dames. En dan zo’n lekker
sfeervol geluidje op de achter-
grond van die industriële gras-
maaier.’’
Dametje 1: ,,Sodeju, nou lopen

ze wéér weg.’’

Waarom een fototoestel meezeulen als de vakantie ook
prachtig met verf op een doek is vast te leggen. Alleen die
beesten hè, die zitten maar niet stil.
Tekst: Matthijs Meeuwsen Foto: Cor de Kock

ZOMER-
SERIE (4)
Waarom je 
hersencellen
op de nulstand
zetten? Een 
vakantie leent
zich prima om
kennis te ver-
garen of om 
jezelf nieuwe
vaardigheden
aan te leren.

Voor de vierde
aflevering van
de serie 
Een leerzame
zomer ging
Reiswereld 
een dag op 
schildervakan-
tie.

Toch liever
naar het
buitenland?
MUZIEK EN DANS
Van accordeon
tot leadgitaar
Geen treffender vakantiegevoel
dan dat moment waarop je na
een lange stranddag met z’n
allen plaatsneemt rond een

dansend vuur-
tje. De een
graait een gi-
taar uit de
achterbak,
de ander
trommelt
op een lege
fles cola en

de
rest
zingt

mee met
kampvuur-
classic Kum-
baya. Maar
wat als je
nog geen bes

van een fis kunt onderschei-
den, trommelt met twee linker-
handen of zingt als een bezo-
pen kaketoe? Een muziekva-
kantie boeken natuurlijk! In
het Franse Ingrandes (300 km
onder Parijs) strijkt elke zomer
een kluitje Nederlandse mu-
ziek- en dansdocenten neer. En
of je nou aan het begin staat
van je muzikale ontwikkeling
of regelmatig de buurtkroeg
plat speelt: ga hier een weekje
op les en je zingt na afloop hoe
dan ook een paar toontjes
hoger. muziekindevakantie.nl

POTTENBAKKEN
Professionele
draaischijf
Je kunt op het strand nog
zulke prachtige zandkastelen
bouwen, uiteindelijk is je
kunstwerk overgeleverd aan de
nukken van de zee. Wie ook na
thuiskomst nog wil pronken
met de vruchten van zijn crea-
tieve zomeringevingen doet er
beter aan een pottenbakvakan-
tie te boeken. In en om het ate-
lier van De Kleischool nabij
het noord-Franse Vannecourt
leren deelnemers de fijne
kneepjes op een professionele
draaischijf. In de ochtend
wordt er lesgegeven en in de
middaguren kun je op eigen
houtje wandelen door de
groene boomgaarden of een
uitstapje maken naar Nancy.
Overnachten kan in een tent
tussen de schilderachtige vel-
den, of in de eenvoudige slaap-
vertrekken in de hooizolder en
stallen. dekleischool.nl

Dametje 4: ,,Ik klim er over-
heen, ik ga ze terugjagen.’’
Dametje 3: ,,Ja, dan hang je zo

met je doos in het prikkeldraad.’’
Kunstschilder en cursusleider

Robin Shillcock heeft deze derde
dag van de schildervakantie nabij
Giethoorn zojuist nog met zó veel
enthousiasme geopend. ,,Kom op
dames, even een warming-up.
Lekker het bloed door het li-
chaam laten pompen; daarna valt
alles mee.’’
Maar de cursisten weten inmid-

dels ook wel dat hij die eerste ra-
zendsnelle schetsles van elke dag
niet voor niets ‘20 minuten frus-
tratie’ noemt. Vooral Ans (82) zit
te mokken aan het hek. ,,Het heet
zo omdat je dingen moet tekenen,
die je helemaal niet wílt tekenen,’’
mompelt ze terwijl ze feilloos de
gebogen rug van een geit op pa-
pier krabbelt. Ans is autodidact.
Ze heeft zich thuis aan de keuken-
tafel ontwikkeld tot een begena-

digd bloemschilderes. Maar bloe-
men hebben de eigenschap stil te
staan en geiten helaas niet. En
omdat ze door een onfortuinlijke
speling van het lot vorige week
was verhinderd voor het thema
‘Bloemen in tuin en atelier’ is ze
nu in de ‘dierenweek’ beland.
Zuchtend: ,,Ik vind het gezegend.
Ik ga bij de konijntjes zitten.’’

,,Aan het begin ben ik tamelijk
streng,’’ legt Shillcock later uit
vanachter het stuur, op weg naar
de volgende schilderlocatie van de
dag. ,,Maar gaandeweg laat ik de
cursisten meer en meer vrij, want
uiteindelijk gaat het erom ze zelf-
verzekerdheid te geven in hun
manier van observeren en weer-
geven. Het gaat niet om kunst of
eigen creativiteit, maar om zien
en doorzien. De werkelijkheid, dat
is het uitgangspunt.’’
Hij parkeert zijn auto in de

berm als er links van de weg plot-

‘Aquarelleren         
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Wijze raad: Bij het
tekenen van een dier
leert Robin Shillcock
de cursisten dat het
bij schetsen niet gaat
om het afmaken van
een tekening. ‘Als ie
zich beweegt, begin
je gewoon aan een
nieuwe en keert ie
terug naar zijn oude
positie, dan pak je de
eerste tekening weer
op.’

SCHRIJVEN
Doorbreek je
writer’s block
Talloze Nederlanders dromen
ervan ooit een boek te schrijven,
maar wie er wel eens goed voor
is gaan zitten, weet dat het
thuis simpelweg onbegonnen
werk is. Je partner loopt te
mopperen, de kinderen staan
weer op standje adhd en die
natte plek op je broekspijp be-
wijst dat Rex al een uur geleden
uit had gemoeten. Gelukkig zijn
er reis organisaties die zich vol-
ledig toeleggen op de vakantie-
ganger met een writer’s block.
Schrijf retraite bijvoorbeeld.
Onder leiding van schrijfcoach
Rinske Verberg leer je in een
historische vakantievilla in de
Duitse Eifel om dat langgekoes-
terde verhaalidee nou ein-de-lijk
eens op papier te zetten. De in-
richting van de kamers is geba-
seerd op literaire klassiekers die
ook nog eens klaarliggen op het
nachtkastje. Een inspiration
break nodig? Het terrein is
voorzien van een bioscoop, voet-
baltafel, zwembad, infrarood-
sauna, jacuzzi en zonovergoten
tuin. schrijfretraite.nl 

FOTOGRAFIE
Gegarandeerde
raamplek
Wie tot in de donkere winter-
maanden wil nagenieten van
die onbezorgde zomerweken
kan niet aankomen met on-
scherpe zonsondergangen,
overbelichte strandkiekjes en
dat fantastische tapasbarretje
met een dikke vette vinger
voor de lens. Logisch dan ook
dat het inmiddels wemelt van
fotografiereizen, waarbij de va-
kantiegeneugten worden ge-
combineerd met de lessen van
een professionele fotograaf.
SNP Reizen biedt negen the-
matische reizen waarbij alle fa-
cetten van de digitale fotogra-
fie aan bod komen. De topper
is de 12-daagse trektocht door
Tanzania in het spoor van 1,5
miljoen migrerende gnoes.
Geen gedrang in een overvolle
jeep, maar een gegarandeerde
raamplek en deskundige bege-
leiding van natuurfotograaf
Martin van Lokven.
snp.nl/reis/tanzania/
gnoetrek

seling een modderpoeltje op-
doemt waarin drie flinke biggen
ravotten. ,,Oké dames, even snel
een sessie varkens tekenen. Goed
blijven kijken. Die lange snuit, dat
opstaande neusje. En schetsen
gaat niet om het afmaken van je
tekening, hè. Als ie beweegt, begin
je gewoon aan een nieuwe en
keert ie terug naar zijn oude posi-
tie, dan pak je de eerste tekening
weer op.’’
De twaalf cursisten – zonder

uitzondering vrouw en tussen de
13 (Marthe) en 83 (Martha) jaar
jong – nemen met hun schets-

blokken keuvelend plaats in het
gras. Marian: ,,Als ik een varken
wil tekenen, kijk ik wel in de spie-
gel.’’ Vooroverbuigend richting de
grootste big: ,,Ja jongen, jij gaat
lekker de pan in.’’
Niet veel later hangen de cursis-

ten op een sfeerloos parkeerter-
rein in hun opklapbare kunste-
naarskrukjes boven een thermos-
kan thee. Shillcock is nieuw in de

omgeving, en hij is de route naar
het nabijgelegen natuurgebied De
Wieden kwijtgeraakt.
,,Het is toch bespottelijk,’’ klinkt

Ans. ,,Een stop van tien minuten
en je wordt alweer naar de vol-
gende plek gesjeesd. En nu zijn
we weer verdwaald. Het is wel
een rare, hoor.’’
Zelfverklaard beginner Anne-

loes: ,,Het is een kunstenaar. Je
mag allang blij zijn dat hij praat.
De meeste van die kunstzinnige
types zijn hartstikke autistisch.’’
Deelneemster Deva (lachend):

,,Maar dit is helemaal geen schil-

dercursus. Dit is de cursus frus-
tratietolerantie.’’
De Grote Roerganger houdt

zich met wijze oneliners en vileine
plaagstootjes ondertussen moeite-
loos staande in het kakelende kip-
penhok. ,,Ans, je wilde toch dik-
ker papier? Hier, dit is van de
diepvriesmaaltijd van mijn moe-
der.’’ En dan: ,,Dames, hebben jul-
lie de kleine lettertjes niet gele-

zen? Aquarelleren is als het leven.
Je sukkelt van catastrofe naar ca-
tastrofe en hoopt er onderweg
nog wat van te maken.’’

,,Mooi, maar houd het wat lich-
ter… Die arcering allemaal de-
zelfde kant op, hè… Niet vegen,
maar deppen… Kijk, geel is de
kleur die andere kleuren weg-
drukt… Maak je geen zorgen; het
begin van een aquarel oogt altijd
een beetje lullig…’’
Shillcock maakt een ronde

langs de cursisten die – opvallend
stil – zijn neergestreken aan de
waterkant in De Wieden. De ver-
weerde tafels in het gras zijn be-
zaaid met een mikadohoop aan
penselen, doosjes aquarelverf,
jampotjes vol water en hier en
daar een rol toiletpapier. De cur-
susleider deelt praktische advie-
zen uit, die door de deelneemsters
dankbaar in ontvangst worden
genomen. Ans: ,,Je kunt lang of
kort over hem tuttebellen, maar
inhoudelijk geeft hij perfecte
handvatten om beter te schilde-
ren, hoor.’’ Snel buigt ze zich weer
over haar aquarel. Twee appeltjes
aan een tak, omring door een
paar prachtige donkergroene
blaadjes. Ans zucht. Eindelijk, een
stilleven. �

SCHILDER-
VAKANTIES
Kunstenaars -
echtpaar Jan
Velthuis en Riny
Bus organiseert
tussen mei en 
oktober thema -
tische cursus -
vakanties voor
beginnende en
gevorderde 
schilderliefheb-
bers in groeps-
huis De Kragge-
hof in Belt-Schut -
sloot. Voor één
week, inclusief
prima maaltijden
en vier overnach-
tingen, betaal je
€500. Voor €650
neem je deel aan
cursussen (zes
overnachtingen)
op hun zeilschip
op de Wadden-
zee. Jan en Riny
geven zelf les of
schakelen een
gastdocent in.
schildercursus.eu

cursiste Anneloes

‘Robin is een kunstenaar. Je mag
allang blij zijn dat hij praat’

      is als ’t leven’


