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Sneek | Ze zag het begin maart al aan-
komen. De lessen tekenen en schilde-
ren die beeldend kunstenaar Anneke
van der Werff in haar atelier aan huis
in Sneek geeft, zou ze voorlopig kun-
nen schudden. Daarvoor kwam het
coronavirus te dichtbij. ,,Ik werk ook
met gepensioneerden. Ik wist: acht
cursisten bij elkaar zetten, gaat ‘m
voorlopig niet worden.” Dat deed
pijn. ,,Ik geef zo ontzettend graag
les.”

Lang zat Van der Werff niet bij de
pakken neer. Ze bedacht dat ze haar
45 cursisten aan het werk kon zetten
door hen veertig dagen achtereen
een tekenopdracht te geven. Het ge-
tal van veertig koos ze min of meer
lukraak. ,,Het is een mooi vol en een
Bijbels getal.” Pas later ontdekte ze
dat aanmerende schepen ten tijde
van de pestepidemie veertig dagen in
quarantaine moesten als er een zieke
aan boord was. ,,Toepasselijker kan
niet.” 

Schoorvoetend stuurde ze een
mailing de deur uit: zou er behoefte
zijn aan zo’n tekenuitdaging? De re-
acties waren overweldigend. ,,Ieder-
een wilde zó graag meedoen.” Op 15
maart ging het los: teken een kop
thee met iets lekkers ernaast.

Zo volgde elke dag om negen uur
‘s morgens, behalve in het weekend,
een mail met persoonlijke woorden
van de Sneker kunstenaar én een

nieuwe tekenopdracht. Een lijnteke-
ning van een gezicht, een schoen,
een stoel met kleren of een boompor-
tret. Er werd gretig getekend en de re-
sultaten werden, via WhatsApp en
mail, met elkaar gedeeld waardoor
cursisten weer contact met elkaar
hadden. Opdrachten werden boven-
dien doorgestuurd naar familie,
kleinkinderen en vrienden. ,,De chal-
lenge verspreidde zich veel verder
dan ik kon overzien.” Ook haar oude
schoolvriendin die tegenwoordig in
Lombardije woont, haakte aan. ,,Ze
zat in volledige lockdown en had zo’n
behoefte om uit haar hoofd te kun-
nen zijn.” 

Taaie weken
Als Van der Werff in deze veertig da-
gen iets duidelijk is geworden, dan is
het wel de kracht van creativiteit.
,,Door te tekenen, écht te tekenen,
ben je van de wereld. Je belandt in
een ander soort tijd waarin je je niet
bewust bent van de klok. Je zit in een
soort meditatieve stand.” En dus ook
in een modus waarin je je zorgen en
angsten even vergeet. Dat was nodig,
merkte ze bij haar cursisten. ,,Vooral
die eerste dagen in maart voelde voor
hen alsof er een klapnet over hen
heen was geslagen.” Er volgden taaie
weken waarin ze op zichzelf waren
teruggeworpen, hun dagelijkse be-
zigheden niet konden doen en hun
kleinkinderen niet meer zagen. ,,Ge-
voelens van beklemming en angst
waren groot.”

De tekenopdrachten boden hierin

afleiding. ‘Elke dag een opdracht krij-
gen terwijl je binnen moet blijven.
Het heeft me door deze periode ge-
holpen’, meldt een cursist. ‘Het teke-
nen heeft mij losgemaakt uit de waan
van de dag’, schreef een ander. En: ‘Ik

heb de uitdagingen elke dag naar
mijn kleindochter gestuurd, zodat
we ondanks de afstand toch samen
aan de slag konden. Dat was goud
waard.’

Boekje
Omdat de challenge zoveel losmaakte,
heeft Van der Werff de opdrachten
gebundeld in een boekje dat vorige
week uitkwam. Een te mooi project
om niet te bewaren, vond ze. Boven-
dien merkt ze dat veel mensen graag
willen tekenen, maar niet weten wát.
,,Die drempel haal ik met dit boekje
weg.”

Met de gemaakte tekeningen wil
ze ook nog iets doen, om zo de diver-
siteit aan eindresultaten te tonen aan
de deelnemers. Al is het resultaat in
feite niet wat telt, vindt ze. Zeker niet

in deze tijd. ,,Het proces en de aflei-
ding die deze challenge bood is vele
malen belangrijker. Als je iets hebt
getekend, heb je iets écht gezíen. Je
gaat anders kijken naar je omge-
ving.”

In september volgt daarom een
nieuwe, online cursus met veertig
nieuwe tekenopdrachten. Dan tegen
een kleine vergoeding, waarbij de
deelnemers worden voorzien van
tips. ,,Als beeldend kunstenaar schil-
der ik, maar mijn hart ligt bij teke-
nen. In mijn ogen kun je niet leren
schilderen, zonder dat je de teken-
vaardigheid beheerst.”

Veertig dagen tekenen is voor 15
euro te bestellen via het contact-
formulier van www.annekevan-
derwerff.nl

40 dagen tekenen blijkt goud waard
Hoe houd je je teken- en schildercursisten
bezig als lesgeven er niet in zit? Geef ze
veertig dagen lang een tekenopdracht,
bedacht de Sneker kunstenaar Anneke van
der Werff. De uitdaging werd zo’n succes
dat ze een vervolg krijgt.

Door te tekenen,
écht te tekenen, ben
je van de wereld. Je
belandt in een ander
soort tijd 

Beeldend kunstenaar Anneke van der Werff in haar atelier waar ze sinds maart geen cursisten meer kan ont-
vangen. Daarom bedacht ze het project ‘Veertig dagen tekenen’. Foto: Niels de Vries
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Amsterdam | Diverse musea verko-
pen mondkapjes met kunst uit hun
eigen collectie erop. Zo biedt het
Mauritshuis in Den Haag onder meer
kapjes met het Meisje met de parel van
Johannes Vermeer aan en het Stede-
lijk Museum in Amsterdam met een
grote zwarte vlinder van de Mexi-
caanse kunstenaar Carlos Amorales,
die daar op dit moment een tentoon-
stelling heeft.

Maandag gingen 175 van de vier-
honderd leden van de Museumver-
eniging open. Een aantal kiest voor

een later openingstijdstip. Dat komt
bijvoorbeeld doordat ze tijdens de
sluiting met onderhoudsbeurten zijn
begonnen die eigenlijk voor later op
de planning stonden, maar daarmee
nog niet klaar zijn, of omdat ze op
maandagen altijd zijn gesloten. 

Het is volgens Mirjam Moll van de
Museumvereniging overigens niet
uitgesloten dat musea hun openings-
tijden zullen uitbreiden om meer
mensen per dag te kunnen toelaten.
Een en ander zal de financiële nood
niet lenigen, aldus Moll.

Heropening

Mondkapjes met eigen
kunst in musea te koop

Amsterdam | Geert Mak komt vol-
gende week met een (losse) aanvul-
ling op zijn boek Grote verwachtingen,
dat vorig jaar verscheen als opvolger
van zijn boek In Europa. In Epiloog bij
Grote verwachtingen, waarmee hij het
boek van 2019 nu in enkele weken
heeft uitgebreid, gaat hij in op de co-
ronacrisis.

Niemand in Europa dacht er vol-
gens hem tot voor kort aan zo’n grote
epidemie mee te maken. ‘Als een

donderslag bij heldere hemel waren
wij aan de beurt. Wij, de zondoor-
stoofde generaties van deze decen-
nia, werden in het voorjaar van 2020
plotseling uit onze roes wakker ge-
schopt en proefden voorzichtig het
vergeten woord ‘noodlot’ op onze
tong’, schrijft Mak.

In zijn afgelopen najaar uitgeko-
men Grote verwachtingen presenteert
Geert Mak een denkbeeldige geschie-
denisstudent die vanuit 2069 terug-
kijkt. 

Hij spreekt hem in de epiloog aan:
‘Wie had dat ooit kunnen bedenken,
dat ons rondtollende bestaan zo plot-
seling in het luchtledige zou belan-

den. Zo’n drie maanden geleden
dacht ik dat we klaar waren met deze
periode, dat jij en ik elkaar de hand
konden drukken en dat we elk ons
weegs konden gaan, ik naar mijn ei-
gen tijd, jij een halve eeuw verder’,
begint Mak de epiloog, die een kleine
honderd pagina’s telt.

Opbrengst
De opbrengst van het boek is voor de
boekhandel in Nederland en Vlaan-
deren. In Vlaanderen waren de boek-
handels lange tijd gesloten. Van Grote
verwachtingen zijn in Vlaanderen en
Nederland inmiddels 140.000 exem-
plaren verkocht.

Geert Mak vult boek aan

• Losse aanvulling over
coronacrisis

Den Haag | Vijftien musea doen mee
aan de komende editie van Art Rocks,
een competitie voor muzikanten om
muziek te maken gebaseerd op een
kunstwerk. Kandidaten kunnen zich
sinds gisteren oriënteren op circa
honderd door de musea uitgekozen
kunstwerken.

De beste inzendingen worden ge-
speeld in een van de musea en maken
kans op een finaleplek in de Amster-
damse poptempel Paradiso.

Aan de vijfde aflevering doen on-
der meer mee het Drents Museum
(Assen), Kröller-Müller (Otterlo), De
Lakenhal (Leiden), Bonnefanten
(Maastricht), Museum Prinsenhof
Delft (Delft), Het Noordbrabants Mu-
seum (Den Bosch), Panorama Mesdag
(Den Haag) en het Van Gogh Museum
(Amsterdam).

De kunstwerken die zijn uitgekozen
stammen uit verschillende periodes
van de kunstgeschiedenis. Ook erf-
goedstukken, video-installaties en fo-
tografie kunnen worden gekozen.
Schilderijen van Van Gogh en Monet
zijn erbij, maar ook fotografie van Er-
win Olaf en een danskostuum van
Mata Hari.

Tijdens de looptijd van de compe-
titie krijgen de deelnemers gratis
masterclasses van de zogenoemde
ambassadeurs van Art Rocks. Een van

de ambassadeurs is popmuzikant en
rapper Sef. Ook zangeres Kovacs ver-
vult een dergelijke functie.

Sef doet buiten mededinging ook
mee en koos daarvoor al de video-in-
stallatie BLKNWS van de Amerikaan-
se kunstenaar Kahlil Joseph in het
Bonnefanten in Maastricht. 

,,Het is een soort doorlopende en
steeds veranderende stroom over
hoe ‘zwart’ in de media en het nieuws
wordt behandeld”, verklaart hij zijn
keuze.

Musea laten musici los op kunstwerken
De kunstwerken die
zijn uitgekozen
stammen uit
verschillende
periodes van de
kunstgeschiedenis 

• Ook Drents Museum doet mee
aan competitie Art Rock


