In opdracht van Interim Places - een bedrijf dat zorgt voor tijdelijke bewoners van
leegstaande panden - interviewde ik een reeks antikraakbewoners. De bedoeling was de
bewoners een gezicht te geven. Hieronder een greep uit de interviews: meestervervalser
Geert Jan Jansen, levensgenieter Monique en het echtpaar Peggy en Jules.

tekst Esther Derks beeld Joep Oomen

Het dertiende-eeuwse kasteel
Beverweerd is ruim zeventien jaar het
atelier van de Nederlandse kunstschilder
en meestervervalser, Geert Jan Jansen
(74). Samen met zijn vriendin Ellen,
woont en werkt hij op dit rustieke
landgoed.
'Zoals het concertgebouworkest de partituur
van Bach ten gehore kan brengen, zo
ontdekte ik eind jaren zestig dat ik de

partituur van kunstschilders als Matisse en
Appel zichtbaar kon maken. Experts bleken
het verschil niet te zien tussen mijn
schilderijen en de Grote Meesters. Wat als
een experiment op een veiling begon, bleek
voor mij de oplossing van mijn geldzorgen.
Mijn kunstgalerie leed fors verlies.
Ik maakte geen kopieën, maar creëerde iets
binnen de stijl van een bekende schilder, dat
nog niet bestond. Jarenlang produceerde ik
op die manier schilderijen, gesigneerd met de
handtekening van de schilder in wiens huid

ik was gekropen. Jansen vond ik een naam
van niks. Het bracht meer geld op om bij
beroemde namen aan te haken.
De zaken gingen goed en Ellen en ik
verhuisden naar Frankrijk, waar we een
kasteel konden huren. Ik herinner me dat
Picasso een door mij geschilderd doek
bekeek. Gespannen wachtte ik zijn reactie af.
Hij vroeg de kunsthandelaar wat hij ervoor
had betaald.
'Oh zoveel,' zei Picasso. 'Dan moet het wel
een echte Picasso zijn.'
Alles liep op rolletjes, totdat ik in 1994 een
spelfout maakte in een certificaat bij een
schilderij van Chagall. Na een zoektocht
kwam de Franse politie me op het spoor.
Uiteindelijk hebben ze me toch, nadat ik een
half jaar in het huis van bewaring had
gezeten, laten gaan. De echte schilderijen,
die ik bezat, en mijn vervalsingen waren op
het politiebureau door elkaar geraakt. Ze
hadden geen bewijs meer tegen mij. Er was
geen expert die echt van vals kon
onderscheiden. Door mijn arrestatie stond
mijn naam in één klap bekend als: Geert Jan
Jansen, de meestervervalser van de eeuw.
Ellen en ik woonden inmiddels weer in
Nederland, toen de beheerder van landgoed
Beverweerd begin 2000 vroeg of ik in het
kasteel wilde exposeren. Twee vrachtwagens
brachten een groot deel van mijn schilderijen
naar het kasteel. Bij aankomst wachtte ons
een horde journalisten. De media vroegen
mij van alle kanten mijn verhaal te doen. Dat
voelde als een bevrijding. Ik hoefde me niet
langer te verschuilen achter het masker van
een andere schilder.

In Frankrijk hadden we op drie verschillende
kastelen gewoond. Landgoed Beverweerd
voelde daarom vertrouwd. Na mijn expositie
in het kasteel, gaf de beheerder ons
toestemming om in een stafwoning op het
landgoed te wonen. Het kasteel werd mijn
atelier en expositieruimte. Voor een

kunstenaar de ultieme plek om te werken,
met zoveel verschillende ruimten, hoge
plafonds en prachtige grote, lichte ramen.
Twee jaar later kwam het landgoed onder
toezicht van Interim Places. Ellen en ik
konden er gelukkig blijven.
Doordat er inmiddels nog vijftien andere
mensen op het landgoed wonen, komt de
beheerder van Interim bijna wekelijks kijken
of hij iets kan doen. We hebben een prettig
contact met hem. Als er iets moet worden
gerepareerd is hij snel ter plaatse en af en toe
drinken we een kop koffie als ik even pauze
neem van mijn schilderwerk.
Naast mijn eigen stijl, die is geïnspireerd op
prehistorische rotstekeningen, werk ik nog
steeds in de stijl van andere schilders. Met
het verschil dat ik het nu met mijn eigen
naam signeer. Voor iedere stijl heb ik een

eigen atelier ingericht, want soms werk ik
aan tien schilderijen simultaan. Terwijl ik aan
het éne doek werk, kan het andere drogen en
weer een ander moet ik even laten bezinken.
Het is fijn dat ik niet steeds mijn hele atelier
om hoef te bouwen. Ik trek de deur van het
éne atelier achter me dicht en loop
vervolgens de wereld van een ander
schilderij binnen. Op die manier benut ik alle
ruimten van het kasteel.

drinken er herten uit de gracht, die wordt
gevoed door de Kromme Rijn die langs het
kasteel stroomt. Op de akkers rond het
landgoed graasden vroeger vaak grote
groepen ganzen. Dat vond ik een prachtig
gezicht, maar de boer was er minder blij
mee. Hij besloot zelfs om ze allemaal af te
schieten. Toen heb ik ze, met hulp van
anderen, met blote handen gevangen en
ergens anders weer vrij gelaten.

Ellen is ook kunstenares en heeft haar atelier
in een ander pand op het landgoed. Ze wil
niet worden afgeleid door bezoekers en
journalisten die mij in het kasteel bezoeken.
Ellen is opgegroeid in een landelijke
omgeving en wil het liefst geen enkele auto
horen. Dat is hier bijna het geval. Ze heeft
haar eigen domein gecreëerd met een weids
uitzicht over bos en weilanden.

Aan onze stafwoning hebben we niet veel
hoeven doen. Het is een licht huis met twee
verdiepingen. Vanwege slechte isolatie
stoken we ons wel iedere winter rot.
Gelukkig is de woning niet zo groot. Als het
me lukt om een paar schilderijen te
verkopen, reizen Ellen en ik in de winter
graag naar het warme zuiden. De ganzen
achterna.'

We genieten enorm van deze bijzondere
plek. 's Nachts horen we een uil en overdag

Monique (41) gooide drie jaar geleden
haar leven 180 graden om. Een
wereldreis leerde wat ze echt belangrijk
vond in het leven. Sinds begin 2013 voelt
zij zich helemaal thuis in een
kantoorpand dat onder toezicht valt van
Interim Places.
'Mijn vader zei vroeger: 'Een huis is een last
Monique.' We woonden in een groot
koophuis met een enorme lap grond dat
allemaal moest worden onderhouden. Ik
begreep hem toen niet zo goed. We
woonden toch heerlijk. Maar nu zie ik dat
mijn vader altijd bezig was. Dan weer de
tuin, dan weer nieuwe dakpannen. Hij had
daar eigenlijk helemaal geen tijd voor naast
zijn werk.

Drie jaar geleden nam ik een rigoureus
besluit. Mijn man Peter en ik waren veertien
jaar bij elkaar. Hij was een schat. Gevoelig,
intelligent, zorgzaam. We woonden in een
mooi huis en hadden genoeg geld om van
alles te ondernemen. Peter had een goede
baan. Toch maakte deze manier van leven
mij niet gelukkig. Ik had nooit geleerd op
eigen benen te staan en ik kreeg steeds meer
de behoefte mezelf los te maken uit mijn
veilige leventje.
‘Ik ga op reis,’ zei ik tegen Peter. Hij wist dat
ik rusteloos was. ‘Mag ik met je mee?’ vroeg
hij. Dat vond ik fijn, want ik was gewend dat
hij alles regelde en me beschermde. Toch
besloot ik in Australië te blijven, toen Peter
na drie maanden reizen weer naar Nederland

ging. Hij gaf me de ruimte. Voor het eerst in
mijn leven was ik helemaal alleen. Zo eng als
ik dacht om helemaal alleen te zijn, zo fijn
bleek ik het te vinden. Het gaf me kracht en
energie om dingen zelf te regelen. Ik kwam
erachter dat ik het hartstikke leuk vond met
mezelf. Ik was niet afhankelijk van iemand
anders om gelukkig te zijn. Dat voelde als
een bevrijding.
Het alleen reizen veranderde mijn leven. Ik
leerde wat mij gelukkig maakt. Het gaat mij
niet om geld en materiële spullen, maar om
de weg die ik afleg en wat ik ondertussen
allemaal meemaak en leer. Zolang ik op die
manier mijn leven verrijk, ben ik gelukkig.
Dat inzicht veranderde mij in die tijd
dusdanig dat ik niet meer terug kon naar
mijn vertrouwde, beschermde wereldje. Ik
koos voor de onvoorspelbare, moeilijke weg.
Maar daarvoor moest ik helaas afscheid
nemen van Peter, hoe lief ik hem ook vond.
Peter wilde eigenlijk niet gaan scheiden.
Toch had hij begrip voor mijn beslissing.
Ik maakte een aantal lange reizen en
tussendoor paste ik in Nederland op huizen
van mensen die op vakantie waren, omdat ik
geen vast woonadres had.
Sommige mensen uit mijn omgeving
begrepen niets van mijn beslissingen.
Volgens hen gooide ik al mijn zekerheden
weg.
Mijn idee om via een vastgoedbeheerder
tijdelijk te gaan wonen in leegstaande
panden, begrepen die vrienden al helemaal
niet. ‘Anti-kraak wonen is toch hartstikke
onzeker!’ riepen ze uit. Toch liet ik me niet
door hen tegenhouden. Door het reizen had
ik geleerd naar mijn eigen gevoel te luisteren.

Ik wilde niet langer handelen vanuit angst en
me verantwoordelijk voelen voor de
verwachtingen die anderen van mij hadden.
Na mijn laatste reis door Azië en Amerika
vond ik een baan in Utrecht. Ik ging op zoek
naar een goedkope woning en ik vond op de
website Kamernet een kantoorpand waar
tijdelijke bewoners voor werden gezocht
door Interim Places. Samen met de
beheerder bekeek ik het kantoorpand, waar
ik een grote, lichte kamer kon huren. Ik
voelde me er meteen thuis. Ook de rest van
het pand was ruim opgezet. De open keuken
en de badkamer moest ik met vier andere
bewoners delen. Ik besloot mijn nieuwe
woonruimte niet vol te zetten met spullen.
Na drie jaar uit een backpack te hebben
geleefd, wist ik dat ik niet veel nodig had.
In mijn kamer staat nu: een bed, een bank,
een kast, een rek met kleding en in de
keuken wat keukenspullen. Nog heb ik soms
het gevoel dat ik spullen weg kan doen. Hoe
minder ik bezit, hoe rijker ik me voel.
Toch vind ik het heerlijk om nog steeds af
en toe op huizen van andere mensen te
passen. Het huis waar ik met de Kerst twee
weken zit heeft buiten een jacuzzi. Daar
verheug ik me nu al op. Juist doordat ik het
zelf niet heb, kan ik extra van dat soort
dingen genieten. Ik mag van de bewoners
zelfs vrienden uitnodigen om samen Kerst te
vieren in hun huis. Het vertrouwen dat die
mensen mij geven ontroert me. Dat ik
gebruik mag maken van hun luxe.
Daarna vind ik het heerlijk om terug te
komen in de eenvoud van mijn eigen
woning. Hier hoef ik niet uit veel te kiezen,

waardoor ik eerder ga schrijven of
mediteren. Het idee dat ik niet weet hoe lang
ik hier woon, vind ik leuk en spannend.

Peggy (70) woont samen met haar man
Jules (76) in een huisje midden in het
bos. Een lang gekoesterde wens. Peggy
vertelt hoe ze iedere dag genieten van
deze bijzondere plek.
'Ik moest vroeger altijd even stoppen en
kijken wanneer ik een huisje zag midden in
het bos. Die mensen boffen toch maar dat
ze hier kunnen wonen, dacht ik dan
dromerig. Dat mijn man Jules en ik nu zelf
in zo'n huisje wonen, voelt als een lot uit de
loterij.
Onze oudste zoon woont al jaren voor
Interim Places op hele leuke plekken.

Het is allemaal onderdeel van het
avontuurlijke pad waarvoor ik heb gekozen.'

Toen er een jaar geleden bij hem in de buurt
een boswachtershuisje vrij kwam, besloten
wij het avontuur via Interim ook aan te gaan.
Ik was op slag verliefd op het huis. 'Dit kan
niet waar zijn,' fluisterde ik tegen Jules.
Naast het huisje stond een boerderijtje waar
een vriendelijk stel woonde. Dat vond ik wel
fijn, want dan waren we toch niet helemaal
alleen.
We maakten ook kennis met de mensen die
verderop verspreid in het bos woonden.
Allemaal vriendelijke mensen die we in geval
van nood altijd konden bellen.

Het huisje was jaren zo goed als onbewoond
geweest. Het rook muf en er moest nodig
worden schoongemaakt.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik me toen wel
even afvroeg waar we aan begonnen. Maar
die angst verdween al snel. Door goed te
luchten en te stoken trok het vocht uit de
muren, waardoor de bedompte lucht
verdween.
Met hulp van familie en vrienden hebben we
schoongemaakt, geverfd en laminaat gelegd.
Onze
buren
leenden
ons
allerlei
tuingereedschap. En we schaften zelf ook
gereedschap en een grasmaaier aan.
Jules en ik gaven kruiwagens vol bladeren
terug aan het bos. Onder die bladeren bleek
zelfs een tuinpad verscholen te liggen.
Afgelopen voorjaar veranderde de diepe tuin
in
een
zee
van
krokusjes
en
pinksterbloemen. Terwijl ik daarvan genoot
voelde het alsof ik jaren opgesloten had
gezeten. Vanuit ons vorige huis hadden we
uitzicht op een appartementencomplex en
zaten we pal naast een weg waar veel auto's
voorbij kwamen. Hier loop ik de geurige tuin
in en als ik de tuin verlaat kom ik op een
bospad waar heel sporadisch iemand loopt.
Ik ruik de planten en hoor de wind.
Voorheen leefde ik meer gehaast en was ik
drukker in mijn hoofd. Hier in het bos ligt
het tempo lager. De dieren ontwaken als het
licht wordt. En met het vallen van de avond
wordt het stiller rond het huis.
's Nachts is het echt donker. Vanuit mijn
bed zie ik de silhouetten van de bomen die
het huis omarmen en ons lijken te
beschermen.

De pauw van de buren slaapt hoog in een
boom en bewaakt onze huizen. Wanneer er
wandelaars en fietsers langskomen, begint hij
hard te roepen. Overdag komt de pauw in
onze tuin om zijn verenpracht te showen.
Vanuit de keuken geniet ik van zijn enorme
waaierstaart, terwijl hij parmantig heen en
weer loopt. Onze ramen zijn ons
televisiescherm. Er is altijd wat te zien. Zijn
het niet de katten van de buren die door de
tuin sluipen en zich laten terroriseren door
onze kat, dan zijn het wel de kippen van de
buren die gezellig bij ons rond scharrelen. In
ruil daarvoor krijgen wij regelmatig verse
eieren.
Een van mijn favoriete plekken in huis is de
erker op de bovenverdieping. Daar ga ik
mijn schildersezel neerzetten, zodat ik weer
kan gaan schilderen. De erker kijkt uit op het
bos en een weiland waar vaak reigers,
zwanen en ganzen neerstrijken. De steeds
veranderende lucht en de koeien en paarden
die in het weiland grazen, inspireren me.
Regelmatig wandelt er een grappig hertje
door de wei. Soms ploft ze lui naast de
koeien in het gras. 'Dat is het gekke hertje,
ze denkt dat ze een koe is,' vertelde de
buurman laatst met een knipoog.
Jules en ik gaan regelmatig wandelen en 's
avonds nemen we uitgebreid tijd om te
koken en te eten. Een tv hebben we nog niet
aangeschaft. Ik heb het nog niet gemist. We
volgen het nieuws op de radio en ik sta af en
toe lekker in de woonkamer te swingen als er
een leuk nummer voorbij komt. 's Avonds
lezen we en spelen we een potje kaarten.

'Mijn gedachten worden geprikkeld door
alles wat ik buiten zie,' zegt Jules wel eens.
Hij vindt het fijn om mooie herinneringen
op te halen en te genieten van de plek waar
we nu samen leven.

tijdens een zware storm veel water
binnengekomen via de afzuigkap. Interim
heeft er toen voor gezorgd dat er meteen de
volgende dag iemand langskwam om het te
repareren.

Het contact met Interim Places is goed. Er
komt regelmatig iemand bij ons langs om te
kijken hoe het gaat. We krijgen dan eerst een
telefoontje of het uitkomt. Laatst was er

Het tijdelijk wonen ervaren we niet als een
probleem, daar hebben we ons op ingesteld.
Zo lang we hier zitten, genieten we met volle
teugen.'

