
Beste leerlingen, 

 
Vandaag is de zesde week ingegaan, weken van onzekerheid, dagen van onrust en 
verbazing, dagen die op elkaar lijken, feestdagen zonder familie, kleinkinderen 
vanachter het hek zien, winkelbediende met masker, oud brood, curves en statistieken. 
Het voelt niet als vakantie. Het begint te pieken. 

Ik kreeg flink wat reacties op mijn laatste schrijven naar deze omvangrijke groep. Er zijn 
leerlingen die thuis werken en goed bezig zijn en soms foto’s meesturen of advies 
vragen. ik probeer deze mails persoonlijk te beantwoorden. Het doet mij veel deugd om 
af en toe iets te vernemen van jullie. 

Sommigen zijn niet in de sfeer om tot creatief werk te komen en ook dat begrijp ik. Dit 
is ook een bom die op ons neervalt en thuis een werkplekje maken is ook niet voor 
iedereen een evidentie en vereist toch wel wat discipline. 

Anderen hoor ik helemaal niet en ik vraag mezelf dan af of ik me daar zorgen over moet 
maken of dat dit een overbodige inspanning is. 

Ikzelf sluit me op en ben in een kuis- en opruimfurie. ik stel het wel en werk de hele 
dag in mijn huis, eerder verf - dan schilderwerk. Dit is mijn manier om deze crisis te lijf 
te gaan, ik gun me geen rust en zo verdrijf ik enig gepieker. 

Ik ben bijna rond en dan ga ik tekenen en grafiek maken en schilderen en… je ziet, ik 
beloof mezelf veel, nu doen. Opruimen is het begin van een nieuwe reeks werken. 

De vooruitzichten voor het eind van dit schooljaar ? ? ? 

Wat voor mij het belangrijkste is dat we samen iets opgebouwd hebben, noem het een 
aparte band in ons eigenzinnig atelier. Dat gevoel en die beleving hebben we al en dat 
zit diep in ons geheugen en dat nemen ze ons al niet af. 

Ikzelf besef nu dat het begrip academie en de mensen die daar het beste van zichzelf 
tonen  nog meer betekenen dan wat ik al wist. Zelfs van thuis uit werken of via deze 
weg digitaal contact houden heeft zijn waarde maar zal nooit de sprankel van het 
atelier en de lijfelijke aanwezigheid kunnen benaderen. 

Hou jullie goed en aarzel niet om iets te delen, ik blijf hier op post. 

Groet,  
Herman 

 


