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Die ene vakantiefoto...
... hoeft niet per se de mooiste te
zijn. Soms is ’ie niet eens scherp.
En toch word je warm vanbinnen
als je ernaar kijkt. Omdat de foto
je herinnert aan een ommekeer
in je leven, een liefdevol ogenblik of een compleet zorgeloze
vakantie. Als voorproefje op de
zomer vier verhalen achter zo’n
unieke foto in Nederland.

Tekst Louël de Jong Fotografie Wout Jan Balhuizen
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Na het overlijden van haar
opa bezocht Sharon Merkx
met haar ouders het eiland
Tiengemeten. De boerderij
van opa Schilleman stond
er nog. Maar het was vooral
het pad op de dijk, van de
aanlegsteiger naar het
huis, dat zo ontroerde.

S

haron: ‘Schilleman was mijn
opa’s vóórnaam. Bijzonder toch?
Het is een oude familienaam,
oorspronkelijk een meisjesnaam:
Schillemandje. Mijn opa en oma
hadden een grote boerderij op het
eilandje Tiengemeten in de Haringvliet.
Buitengewoon leuke mensen waren het.
Ik heb mooie herinneringen aan lange
logeerpartijen. “Kijk uit voor de Vuile
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Terug naar Tiengemeten

Gatkakkelobbes in het water!” waarschuwde opa altijd. Hierdoor kwamen
kinderen, en later ik als kleinkind,
zonder zwemdiploma nooit te dicht bij
de waterkant. Vlak na zijn overlijden in
1999 – mijn oma leefde al niet meer –
gingen we zeilen in Zeeland: mijn
ouders, mijn partner Sander en ik.
Als verrassing besloten we naar
Tiengemeten te varen. Ook voor mijn
moeder bijzonder, want zij was twaalf
en mijn vader vijftien toen ze verkering
kregen. Zij was daar kind aan huis
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geweest. Elk weekend kwam ze
vanuit Dordrecht met het pontje naar
het eiland. Dan liepen ze samen naar
de boerderij. Over de dijk, tussen de
koeien, precies zoals op deze foto.
Vroeger leefden ze daar met tien
gezinnen in tien boerderijen, het was
een soort vrijstaat waar je kon autorijden zonder rijbewijs en waar opa’s
huis telefoonnummer één had. Toen wij
die zomer in 1999 met onze boot
aanmeerden, was het eiland intussen
een natuurgebied geworden. De laatste

boer stond op het punt te vertrekken.
En wat bleek? Hij woonde in de
boerderij van mijn opa en oma.
We mochten alles zien, een
ontroerend moment. Deze foto van
mijn ouders vind ik veelzeggend,
hij herinnert aan dat bijzondere
uitstapje. We sliepen op de boot
vlakbij het eiland. ’s Morgens vroeg
was het water spiegelglad en zag je
alleen grauwe ganzen. “Zo was het
precies”, zei mijn vader een beetje
weemoedig.’ �
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Op een camping in NoordHolland, tussen weilanden en
water, viel bij Esther de Kort
het kwartje. In de blijmoedige
sfeer van een theaterfestival
kwam het besef dat ze haar
koers moest veranderen.

E

sther: ‘Een soort mini-Oerol
was het. Met muziek, dans,
theater, acrobatiek. Alles
kleinschalig, maar heel leuk.
Ik werkte als vrijwilliger op
de camping waar dit festivalletje plaatsvond, zo stond ik ineens te hoelahoepen.
Terwijl ik een paar maanden eerder niet
bepaald in een hoelahoepstemming was,
zal ik maar zeggen. Ik was overspannen
geraakt, had mijn baan in het bedrijfs
leven opgezegd en was halsoverkop naar
Frankrijk gegaan. Een moeilijke periode.
Lichtpuntje was de kapel waar een harpist
aan het spelen was – onder een lampje,
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Een nieuw begin

in de donkere, koele ruimte. Je kon geld
in zijn pet gooien. Een tijdje zat ik alleen
met hem in die kapel, fel zonlicht scheen
door de openstaande deuren naar binnen.
Het raakte mij enorm. Op de Nederlandse camping, tussen kippen, weilanden
en creatieve mensen in een speelse sfeer,
kwam dat beeld steeds weer boven. Wat ik
in die kapel had gehoord en gezien, wilde
ik delen. Terug in mijn woonplaats
Amersfoort heb ik de harpist uitgenodigd
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te komen. Via Skype ging dat, een beetje
onhandig, want ik spreek niet goed
Frans en hij sprak nauwelijks Engels.
Maar hij kwam, en zo zat “mijn” harpist
ineens in Nederland. Met vijfendertig
man publiek was het mijn eerste
ImprEssie: intieme soloconcertjes in de
kapel van een monumentaal hofje.
Nu, vier jaar later, zijn de concerten al
een maand vooraf uitverkocht voor
zestig personen. En afgelopen voorjaar

heb ik voor het eerst een “muzikale
pelgrimstocht” georganiseerd, een route
langs meerdere kapelletjes waar muzikanten spelen. Deze foto symboliseert
voor mij het begin van een nieuw leven.
Met meer ruimte voor vrijheid en
creativiteit. Het is belangrijk met elkaar
in verbinding te blijven, daar wil ik mijn
bijdrage aan leveren.’ �
Meer informatie: impressie.org
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Nooit gedacht dat een
vakantie in Nederland zo
leuk kon zijn. De week
Terschelling leek wel drie
weken te duren, aldus
Nicole de Haan. Terwijl
thuis de nodige stress
overheerste.

‘W

e zouden eigenlijk
niet op vakantie gaan.
Te druk waren we
met de bouw van ons
huis op het Amsterdamse Zeeburgereiland. De kinderen,
Kris (12) en Teun (9), waren nijdig:
“Omdat jullie zo nodig een huis moeten
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Vliegeren op Terschelling

bouwen, gaan wij niet op vakantie!”
We besloten toch een week weg te gaan,
naar Terschelling. Voor het eerst een
zomervakantie op een Waddeneiland,
hoewel Teun – toen nog zeven – door de
bootreis het gevoel had naar het buitenland te gaan. Beetje raar wel dat er
Nederlands gesproken werd, maar hij
was meteen in opperbeste stemming.
We sliepen op een Betere BoerenBedcamping, op een schapenboerderij, in een
tent met een houtkachel en bedstee,
zonder elektra en wifi. Lees ik normaal
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gesproken dagelijks een aantal kranten
op mijn iPad, nu kon dat niet. En na
de eerste onrustkriebels was dat heel
rustgevend. Het werd een heerlijke week.
Met prachtig weer, een huifkartocht over
het strand, een strandjutter die verhalen
vertelde en aandacht voor elkaar.
De bekende broer-zusruzies bleven uit,
de vlieger die mijn partner Arjan op het
laatste moment nog in de achterbak had
gegooid, bleek topvermaak. Wat heb je
weinig nodig om gelukkig te zijn.
Zelfs het konijn dat in een hok naast de

tent stond en aanvankelijk chagrijnig
oogde, bleek zwanger en kreeg op de
derde dag een nestje. Eigenlijk houd ik
niet van strandvakanties vanwege de
drukte, maar hier was alle ruimte.
Totaal onverwacht en ondanks de
bouwtekeningen die thuis op ons
wachtten, werd het een van de leukste
vakanties ooit. Deze foto hangt inmiddels in ons nieuwe huis.’ �
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De jaarlijkse pinkstervakantie op de Veluwe
was zo fijn omdat er tijd
was voor gekkigheid
en aandacht. Ilse
Krabbenborg-de Bruin
herkent zichzelf nog in dat
meisje van vroeger, dat is
misschien wel het meest
waardevolle aan deze foto.

I

lse: ‘Ik weet nog hoe ik mij voelde
toen deze foto gemaakt werd.
Vrolijk en vrij. En dan zo’n gek
brilletje opzetten, daarin herken ik
mijzelf nog steeds. Die speelsheid is
gebleven, gelukkig. Regelmatig app ik
dwaze foto’s naar vriendinnen of ik koop
een rare tuinkabouter voor iemands
verjaardag. Gekkigheid relativeert.
Het haalt de scherpe kantjes van de
dingen én kan verbinden. Bij ons thuis
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Onthaasten op de Veluwe

was het vroeger altijd druk. Mijn vader
had een eigen makelaarskantoor, mijn
moeder hielp volop achter de schermen
en deed het huishouden. Veel draaide om
werk, en altijd haastig eten, want ’s avonds
waren er weer afspraken. Daarom vond ik
deze jaarlijkse pinkstervakanties op de
Veluwe zo heerlijk. Hier waren mijn
ouders meer ontspannen. Met de hele
familie kwamen we bij elkaar op camping
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’t Hazendal in Ede – als opwarmertje voor
de zomervakantie aan het Gardameer.
Nichtjes en neefjes erbij, veel andere
kinderen om mee te spelen én aandacht
van mijn ouders. Bij regen deden we
spelletjes in de tent. De eerste jaren
sliepen mijn opa en oma zelfs in een
door mijn oma genaaide tent. Verder
waren we continu buiten. Ook daar word
ik nog steeds gelukkig van. Elke dag

wandel ik met de hond. Buiten lopen
geeft rust in mijn hoofd, en ik blijf fit.
Deze foto is dus een fijne herinnering,
maar ook bijzonder omdat ik mezelf nog
zo herken in dat kleine meisje. Dat is op
een bepaalde manier rustgevend. Een
gevoel van tijdloosheid, van geborgenheid. Er gaat ook een zekere veerkracht
vanuit. Daarvan heb ik in mijn latere
leven veel profijt gehad.’ �
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