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Adri Geelhoed in zijn atelier in Goes: ,,Ik voel me een beetje gespleten, als twee kunstenaars, zonder dat het dramatisch is.’’ FOTO’S MECHTELD JANSEN

De overall voelt stug aan
Jan van Damme

orige week viel de
stroom uit in de Goese
Evertsenstraat. De hele
wijk was vooraf gewaarschuwd. Alleen de huurders van
het oude pand van de Keuringsdienst van Waren niet. Kunstschilder Adri Geelhoed is tegenwoordig
één van de bewoners. Had ‘ie
opeens geen radio. Dat was wel
jammer: ,,Als ik aan het werk ben
heb ik altijd Radio 4 opstaan. Ik heb
een voorkeur voor modern klassiek.
Philip Glass, bijvoorbeeld, met veel
herhalingen, dat is heel meditatief.
Ik heb een serie schilderijen titels
gegeven van muziekstukken, die ik
erg graag beluister. Mooie titels
ook. Zoals ‘The Unanswered Question’ van Charles Ives.’’
We zitten in een ruimte op de

V

eerste verdieping van het pand,
waar nog enkele collega-kunstenaars en een taalbureau voor asielzoekers onderdak hebben gevonden. Adri Geelhoed (1957) heeft er
zijn atelier sinds een jaar of zes, zeven. Voor die tijd zat hij in het oude
schooltje van ’s-Heer Hendrikskinderen, pal naast zijn woonhuis. Dat
was ideaal, beaamt hij. Tot het pand
verkochtwerd. De werkruimte die
hij nu heeft, op vijf minuten fietsen
van zijn huis, is toch wel ‘bijna ideaal’: ,,Het is dichtbij. De ruimte had
groter mogen zijn. Aan de andere
kant, het is nu best huiselijk.’’
Het atelier doet ook dienst om
werk op te slaan: ,,Ik vind het prettig werken als ik mijn schilderijen
om me heen heb.’’ Momenteel
schildert Geelhoed aan een serie
met de Hedwigepolder als onderwerp. Dat werk is onderdeel van

In het atelier
Dit is een serie over
Zeeuwse kunstenaars en
hun werkplek.
Vandaag: Adri Geelhoed in
Goes.

‘Standplaats – Hedwige’, een project van meerdere kunstenaars die
een eigenzinnig afscheid van de
met onderwaterzetting bedreigde
polder voorbereiden. Maandelijks
neemt de schilder een kijkje op het
‘gedoemde’ land. Aan het vijftiende schilderij is hij bezig. Hij
schat dat er nog tien volgen. Op de
schildersezel staat een Hedwige-

zicht, waarop een vogelverschrikker vergeefs de dreiging afweert.
Bijna alle werken - groot en klein
formaat - laten Zeeuwse polders
zien. Er staan ook enkele abstracte
composities tussen, die gebaseerd
zijn op collages van vlechtwerken.
Vlechtwerken? Inderdaad, het
vlechten dat je vroeger op de kleuterschool deed. Geelhoed: ,,Ik voel
me een beetje gespleten, als twee
kunstenaars, zonder dat het dramatisch is. Met de landschappen ben
ik al vijftien jaar bezig. Het abstract
werk doe ik met tussenpozen.’’
Lisboa, zo heeft hij één van de
abstracte werken genoemd: ,,Lisboa, Lissabon, gewoon een mooie
naam. Ik had er naartoe gekund, en
heb het niet gedaan. Ik ben niet
zo’n reiziger. In 2008 deed ik mee
aan een groepsexpositie in Rusland
– Kemerovo, Siberië. De eerste keer

dat mijn landschappen buiten Zeeland te zien waren. Nee, ik ben er
zelf niet geweest. Ik ben wel
nieuwsgierig, maar ben ook graag
dezelfde avond thuis. Vergroeid
met Zeeland? Ik hou van het land.’’
In zijn atelier trekt Geelhoed een
overall aan. Daaraan kan hij zijn
kwasten en paletmessen afvegen.
De acrylverf, waarmee hij meestal
werkt, droogt snel. Zijn werktenue
voelt na jaren behoorlijk stug. Hij
draagt andere schoenen als hij aan
het werk is, want er wil nog wel
eens een kloddertje of spatje rondvliegen. ,,Ik ben een beetje een luie
schilder. Voor details heb ik geen
talent. Die boeien me niet zo. Als ik
per dag twee tot drie uur schilder,
heb ik het wel gehad.’’
De Hedwige-schilderijen zijn
te zien op atelier-hedwige.nl

