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Helene Wieringa: ,,Mensen moeten het waard vinden om te investeren in zichzelf en een weloverwogen keuze maken.’’

‘Leer over jezelf en de wereld’
Helene Wieringa start tekenschool in Barneveld

De kleurrijke ruimte
vol kunststukken en
mozaïeken getuigt van
veel creativiteit.
De 45-jarige Helene
Wieringa is ook een
denker én doener. „Ik
houd van dromen, maar
de realisatie van een
droom is mijn doel.” Een
tekenschool in Barneveld
is daar een voorbeeld
van. In september komt
die droom uit.
Annemarie van Vliet

B

ij de plannen voor een
tekenschool is het allemaal
niet begonnen. De voormalige onderwijzeres heeft altijd een bepaalde
liefde gehad voor verschillende kunstvormen: van een bezoek aan het poppentheater
tijdens een kinderfeestje tot het Rijksmuseum in Amsterdam. „Toen ik eenmaal als
pabo-student kennis maakte met diverse
schilder- en tekentechnieken, begon het echt
te bruisen van binnen. Ik wilde daar in de
toekomst meer mee gaan doen.”

HUPSAKEE Ze ontmoette haar man, stond
een aantal jaren voor de klas en kreeg drie
kinderen. ,,Ik had het goed naar mijn zin op
school, zeer zeker, maar ik besloot daarnaast schilder- en tekencursussen te gaan
doen. Puur voor mezelf. Sinds 2007 is Atelier
Hupsakee een feit.”
Het atelier aan de Groen van Prinstererlaan
in Barneveld krijgt allerlei bezoekers: jonge
en oudere cursisten, verjaardagspartijtjes
van kinderen, maar ook vrijgezellenfeestjes
worden met plezier en creativiteit ingevuld.
Er wordt verder geschilderd en getekend en
ook prachtige mozaïeken zien het licht.
Maar het bleef kriebelen… „Ik heb onlangs,
samen met mijn mede-docenten Edith Brink
en Esther Mennink, de opleiding Kunst en
Communicatie afgerond. We hebben daar
heel veel geleerd, ook over onszelf. En dat
wil ik graag doorgeven. Vandaar dat ik heb
besloten met een tekenschool te beginnen.”
GOLVEN Voor wie is de tekenschool en wat
moeten mensen zich daarbij voorstellen?
Helene gaat even verzitten: „Eigenlijk is de

tekenschool voor iedereen die graag creatief
bezig wil zijn en die zich diverse technieken
eigen wil maken. Maar ook voor mensen die
op hun eigen manier zichzelf beter willen
leren kennen, is de tekenschool uitermate
geschikt. Ze kunnen zich aanmelden voor
twintig dagen, iedere maandag om de week.
We steken dan af naar de diepte en pakken
diverse onderwerpen bij de kop. Je kunt bijvoorbeeld denken aan golven. Je ziet golven
in de natuur, in vormen, zelfs je ademhaling
heeft een bepaalde golfbeweging in zich.
Maar ook perspectieftekenen en portrettekenen komen aan bod. Allemaal aan de hand
van verschillende werkvormen.’’
AUTOBIOGRAFIE ,,Voor mensen die een
jaar te lang vinden, heb ik een alternatief
bedacht’’, vervolgt ze. ,,Zij kunnen in een
half jaar, iedere dinsdag om de week, hun
autobiografie tekenen. Je visualiseert als het
ware je leven en na zes maanden heb je een
uniek levensboek. Een prachtig geheel voor
jezelf, maar wat je ook prima kunt gebruiken
tijdens bijvoorbeeld een sollicitatie.”

De tekendagen starten ‘s morgens om 10.00
uur met een kop koffie of thee. Het huiswerk
wordt bekeken en daarna gaat de groep aan
de slag met de eerste werkvorm. Aan het
einde van de dag hebben de cursisten drie
werkvormen geleerd, veel gezelligheid met
elkaar beleefd en gaan ze met een huiswerkopdracht op pad. Ook schrijven zij bij iedere
werkvorm een reflectie. Op die manier ontstaat een portfolio van eigen werk.
„Aan het einde van het jaar wil ik met de
groep een expositie samenstellen. Al naar

gelang de grootte van de groep wordt de
tentoonstelling hier of elders gehouden.
Cursisten mogen daar uiteraard familie en
vrienden voor uitnodigen.”
Helene Wieringa werkt vanuit een christelijke visie. „Dat ligt er niet bovenop’’, benadrukt ze, ,,iedereen is welkom!” Lachend:
„Veel inspiratie doe ik overigens wel op in de
kerk. Op zondag schets ik heel wat af.”
De cursusdagen gaan, bij minimaal vijf aanmeldingen, in september van start. Aanmelden kan nu al via de website www.detekenschool.nl. Daar is ook meer informatie te
vinden over de verschillende technieken en
de docenten. Deelname kost 50 euro per dag.
„Mensen moeten het waard vinden om te
investeren in zichzelf en een weloverwogen
keuze maken. Leer meer over jezelf en over
de wereld om je heen”, besluit Helene.

