


Eelco Schaap en Karin Sligting. uisden zeven jaar geleden met hun toen driejarige zoontje
Storm naar Portugal. Slechts luttele,weken gingen vooraf aan hun besluit om zich te vestigen op
een groot landgoed met onder meer zes boerderijen, een kaasmakerii, schapen, weidegronden en
olijfgaarden. Uit Nederland brachten ze een rijkdom aan Ievens- en werkervaring mee - hij op het
gebied van de bd-landbouw, zij op het vlak van grootschalige toneel- en theaterprojecten. Hun
olijfolie is inmiddels Demeter (dus biologisch-dynamisch) gecertificeerd en te koop in Nederland.
De Motiefredactie hielp plukken, kreeg olijfzachte zwarte handen en schreef daarmee onder-
staande reportage.

De maansikl<el staat scherp afgetel<end boven de heuvels in het
Portugese natuurpark Serra da Estrela, de gouden rand van de
ronding licht op en Venus lijkt recht op de maanschaal af te ste-
venen. Een graalstemming boven het landgoed Dominio Vale do
Mondego. "Dit is een plek waar je de kosmische krachten kunt
ervaren aan de sterrenhemel en aan de aarde," zegt eigenaar
Eelco Schaap (6o). "Hier ben ik op mijn plaats, maar daarboven
is mijn thuisgebiedl'
Dat is niets teveel gezegd. Schaaps hartstocht voor deze plek
blijkt uit hoe hij vertelt over de botanische gevarieerdheid van
essen, elzen, populieren, l<urkeil<, pijnbomen, fruitbomen, wal-
notenbomen en de door de Romeinen aangeplante olijfbomen
en hoe hij verhaalt van bijzondere vogels, vlinders, vissen, rivier-
kreeftjes en de otter. Grote granieten steenhopen in het land-
schap getuigen van de lJstijd, er ligt een oude Romeinse weg en
er zijn Romaanse bruggen, burchten van Tempelieren, maar ook
overblijfselen van het vroege christendom, de Reconquista en
de l<omst van Sefardische Joden. Met de historie van dit land-
schap heeft Eelco een nauwe band, net als met de Portugezen in
deze omgeving. "Hier zijn de mensen nog intens verbonden met
de aarde, zijzorgen goed voor de aarde i'zegt hij. "Ze hebben er
nog gevoel voor en dat sluit precies aan bij wat l(arin en il< hier
willen doenl'
Geboren in een familie waarin de antroposofie leefde (zijn
grootmoeder schonl< in ry23 3oo florijnen aan de Antroposo-
fische Vereniging voor de herbouw van het Goetheanum en
kreeg een persoonlijl< dankbriefje van Rudolf Steiner terug, zijn

twee ooms zijn nauw betrokken bij de Christengemeenschap
en zijn tante Truus Geraerts is in Zuid-Afrika en Amerika een
bel<ende euritmiste), besloot hij in het voetspoor van zijn vader
(die uit de landbouwwereld kwam), de landbouwopleiding aan
de Warmonderhof te doen met als doel mens en aarde te die-
nen. Dertig jaar lang reisde Eelco Schaap als bd-voorlichter en
-adviseur door het hele land en ook daarbuiten en gaf hij vele
cursussen. Toen hij in het begin van dit millennium Karin Slig-
ting ontmoette, vond hij de tijd rijp zijn droom te verwezenlij-
l<en: een eigen bedrijf,
Karin Sligting (54) is uit ander hout gesneden. Zij komt uit een
theaterfamilie, studeerde Engelse literatuur en letterl<unde en
was als onder meer directeur van Slot Loevestein gewend aan
het organiseren van grootschalige projecten, vooral op het
gebied van kunst en theater. Het laat zich raden dat de verbinte-
nis tussen deze twee tot wel iets heel bijzonders moest leiden.
Dat begon al met hun eerste toezegging aan ell<aar: zij beloofde
hem een zoon en hij haar een landgoed. Beiden hielden woord.

BusrNrsspLnN
Van zooo tot 2oo7 waren zij nauw betrokken bij de oprichting
van een ecologisch cultureel dorp bij Almere met als doel vijf-
tig wooneenheden waarvan de bewoners samen zouden wonen,
werken en met kunst bezig zijn. Het businessplan was volledig
uitgeschreven, maar leel< niet te lul<l<en. "Als je geen gemeen-
schappelijke noemer hebt om vanuit te starten, is het lastig
samenwerken," verklaren ze terugblikl<end. Maar toen deed zich
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Het landgoed Dominio Vale do Mondego in Portugal, dat Ee co Schaap en Karin Sligting s nds zeven jaar runnen, draalt om olijfgaarden, schapen, kunst en theater

de l<ans voor een landgoed in Portugal over te nemen, waar ze
hun busi nessplan rechtstreel<s l<onden i nschuiven.
Het was Karin, die via internet ontdel<te dat het landgoed in
Portugal te koop was, inclusief zes zogeheten quintas oftewel
historische boerderijen, een mell<stal, een l<aasmakerij, een
schaapsl<udde, olijfgaarden, een nieuwe tractor en wat al niet.
"Ga jij maar kijkeni'vond Eelco. "ll< ga af op jouw oordeel."
Karin: "lk kwam hier in juni en ik l<eel< door zijn ogen. Tijdens
eerdere zoel<tochten in Spanje hadden we gemerkt hoe cruci-
aal water is. Dus ik l<eek: is er water? Ook in de verschillende
seizoenen? Op dit terrein bleken allerlei bronnen te zijn én een
rivier én we hebben de bescherming van de Serra da Estrela als
bijzonder natuurgebied. Een ander pluspunt is dat de universi-
teitssteden Salamanca en Coimbra nabij zijn. En voor de rest
was alles er al. Er werd hier serieus geboerd. Enig achterstallig
onderhoud was er wel. De terrassen waren landbouwkundig
gezien niet goed bijgehouden en de olijfgaarden verwaarloosd,
maar daar stonden al die voordelen tegenover."
Binnen een maand was de koop rond en l(on de verwezenlijl<ing
van een droom beginnen.

.HET IS VAN MEET AF AAN DE BEDOELING
GEWEEST DAT DIT EEN PLEI( ZOU WORDEN DIE
OOK ANDERE MENSEN ZOU BEWEGEN'

Karin: "lk dacht: sinds mensenheugenis is hier veel gebeurd, dus
dat moet voelbaar zijn. Laat de plek zelf maar aangeven wat wel
en niet kan en wat er l<an ontstaan. En we wisten ook meteen
dat we er mensen zouden bijhalen, al wisten we nog niet pre-
cies hoe. We doen het namelijk niet voor onszelf alleen. Welis-

waar zijn we eigenaar, maar het is van meet af aan de bedoeling
geweest dat dit een plek zou worden die ook andere mensen
zou bewegen."
Die andere mensen kwamen en velen l<omen terug. Eelco en
Karin hebben de quintas mooi opgeknapt; een ervan is zelfs door
de antroposofisch architect Fritz Wessling verbouwd tot het eco-
logische artists-in-residence huis Maluca Art Ateliel en ze heb-
ben gezorgd voor goede accommodatie: studio's en appartemen-
ten en een kampeerterrein met uitgebreide voorzieningen. Van
maart tot september bruist het op Dominio Vale do Mondego
van de l<unstzinnige activiteiten met binnen- en buitenlandse
l<unstenaars, die worl<shops schilderen, wolvilten, autobiogra-
fisch schrijven, Portugese taal en l<oken, theater, een Parcival-
project, poëzie, zang of dans aanbieden. En midden in de zomer
genieten zo'n tweehonderd gasten van het Angel Festival. Dan
vinden er op allerlei locaties op het domein theaterworkshops
en performances plaats - in het rotstheater, in de Dóme, in het
amfitheater of in de vrije natuur. En iedere dag weer wordt alles
beschenen door de zon en iedere nacht weer staat een stralende
sterrenhemel als een koepel boven het landschap.

BovrnzonrutG EN oNDERZoNNtc
Alle gasten die zijn gekomen om mee te helpen met de olijven-
pluk, worden verwend met heerlijl<e streel<gerechten. De biolo-
gische maaltijden zijn oog- en tongstrelend. Aan het begin van
de maaltijd laat Eelco in de stilte een gedicht klinl<en, woorden
die hemzelf inspireren en die hij ter inspiratie aanbiedt aan de
disgenoten.
Waar Eelco zijn inspiratie en gedrevenheid vandaan haalt, is
merkbaar aan de boel<en en de namen die hij te berde brengt.
Rudolf Steiner, Aristoteles, Parcival, Lievegoed, Erasmus, om
maar een paar namen te noemen. Eens hoorde hij zichzelf zeg-
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Eelco Schaap Rond de olljvenberg: dan komen de verhalen pas los

gen: "Het goede doen, dat is niet de vraag. Maar wat dan wel?"
Die vraag bleef hem bezighouden.
"Lievegoed stelt in zijn boek Het oog van de naald dat Ahriman,
die zich in de eerste helft van de zre eeuw opnieuw wil incarne-
ren, daarvoor de kans moet krijgen. Daaraan moest il< denken
toen ik in Motief het interview las met Mathijs van Alstein, over
goed en kwaad en het christelijke. lemand die Steiner als een
partituur leest, het helemaal verwerkt en er inzichten aan ont-
leent en die weet en durft te verwoorden - van zo iemand word
ik enthousiast."
Naast zijn noeste landarbeid vindt Eelco, behalve in zijn lectuur,
ruimte voor filosofische overpeinzingen bij het hoeden van zijn
schaapskudde, tijdens wandelexcursies in de omgeving en tij-
dens de filosofische Convivium-dagen. ln navolging van Eras-
mus nodigt hij daarvoor gespreksgenoten uit om tijdens de dis
of een wandeling met elkaar van gedachten te wisselen over
een bepaald thema. Dit jaar zal hij zich met zijn gespreksgeno-
ten laten inspireren door de in deze omgeving nabije geschiede-
nis en achtergronden van de Tempeliers.
De talenten van Karin liggen op een ander vlal<. Leiden ze
samen een bedrijf met bd-landbouw en antroposofische inhou-

EN DAN KCMEN DE VERHALEN LOS _ OVER LIEF EN
LEED, OVER VERWACHTINGEN EN STEEDS MEER
OOK OVER PLANNEN

den, er is ook de kunst- en cultuurcomponent en dat is duide-
lijk het terrein van Dona Catharina, zoals de dorpelingen haar
noemen. Eelco legt uit: "Het zijn ideële componenten, maar het
moet wel zakelijk kloppen. Door mijn voorlichtingswerk was
ik altijd al bezig met de vraag wat de zal<elijke implicaties zijn
en hoe de financiering in elkaar zit. Van die manier van denken
houdt Karin absoluut niet en ik wel. Het'lange'geld zeg maar
past meer bijde flegmaticus die il< ben, en het sanguinische zit
bij haar. Karin l<an elk uur van de dag nog iets wilds besluiten.
Zij is de onderzonnige mens en ik de bovenzonnige. Karin is een

Karin Sligtíng

geweldige organisator. lk schilder de grote lijnen. Karin kan alle
consequenties in praktische zin vertalen."
Karin: "Eelco is rustiger dan ik; il< ben echt een theatermens.
Met de meeste mensen die hier komen gebeurt iets. Met hen-
zell en in de relatie met anderen hier. En dus ook met ons. Wij
zijn heel erg onderdeel van het geheel hier. Je kunt bijna niet
om ons heen, je krijgt ons erbij. En dat krijgen we terug. Mensen
komen iets brengen. Die betrokkenheid, de verhalen, het gevoel,
ja, daar ben ik onvoorstelbaar dankbaar voor. Dat is eigenlijk het
allerbelangrijl<ste. Mensen die hier met stralende ogen vandaan
gaan. Dat geldt ool< voor de mensen die mede-eigenaar van het
Maluca Art Atelier worden. Er ontstaat hier iets waarvan we
gehoopt hadden dat het zou groeien, maar dat we nooit exact
van tevoren hadden l<unnen bedenken en uitschrijven in een
volledig gedocumenteerd businessplan. Het gebeurt bij de gra-
tie van de mensen zelf. En dat is wat ons gegeven wordt: dat er
mensen zijn die dat zien en erbij willen horen en die het met
elkaar groter maken."

O lrlvrru er nc
Bij de olijvenpluk in december zijn de nachten koud en'beginnen
de dagen met rijp op bomen en planten. De Portugese plukkers
ontstel<en een vuur om zich tussendoor aan te warmen. Maar
zodra de zon boven de bergtoppen tevoorschijn komt, wordt
het aangenamer. De mannen slaan met stokl<en en een soort
trillende harken de olijven uit de bomen en de plakkerige zwarte
vruchtjes worden opgevangen op grote netten, toldes genaamd,
die onder de olijfbomen liggen. Dit keer hebben de Portugese
vrouwen hulp van een handvol Nederlanders, die zich voor een
weekje olijvenplukken op Dominio Vale do Mondego hadden
ingeschreven. Met elkaar slepen ze de toldes naar een zonnige
plek en zetten zich in een l<ring om de daarop verzamelde olij-
venberg. En terwijl de handen heen en weer gaan om grove tak-
ken en blad te verwijderen, komen dan pas goed de verhalen los
- over lief en leed, over verwachtingen en steeds meer ook over
plannen. Karin had het al gezegd: "Met de meeste mensen die
hier komen gebeurt iets."
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Olijfzachte zwarte handen

Aan het eind van de week zijn ieders kleren zwart en stijf
van het olijvenvet en worden er tientallen zakken, tot de
rand gevuld met olijven, afgevoerd naar de olijfpers die
ook weer biologisch-dynamisch is gecertificeerd. Daar
vindt een reiniging plaats waarbij de olijven tot een soort
tapenade worden vermalen en tot slot komt, onder stren_
ge controle van de temperatuur, koud geperst als vloei_
baar goud de olijfolie tevoorschijn.
"Ooh, een paradijs, zeggen de mensen die hier aankomen,"
lacht Karin, "maar het is hard werken in dit paradijs. We
komen elkaar ook wel tegen, hoor. Zo'n onderneming is
een gevecht dat je aangaat - met jezelf en met die enorme
weerbarstigheid van de natuur. De zon kan in de zomer
heet zijn, de winters zijn koud en de stenen zijn keihard.
Het is geen lieflijk, idyllisch wereldje hier, maar daardoor
voelen we wel dat we leven."
En hoe is het voor Storm, die nu negen jaar is en in het
naburige dorp naar school gaat? ,,Koml,, roept hij, als de
zon bezig is onder te gaan ',Ga je mee de schapen in de
stal brengen?" Hij dendert vooruit, klimt over een hek en
rent de wei in, om de schapen heen, die onmiddellijk vaart
maken en dan in één golvende beweging in de richting van
de stal verdwijnen. Storm neemt ook het paard mee. En de
ezel. Behoedzaam glijdt hij langs een ram, klopt wat scha_
pen op de rug en deelt hooi uit, eerst bij het schaap met
een pasgeboren lammetje. Storm is hier thuis.

Naast de weg langs de olijfgaard die in de zomer een
beschaduwde kampeerplaats is, en vlakbij het Maluca Art
Atelier, staat de reusachtige Engel, vervaardigd van cor_
ten-staal door kunstenaars Huub en Adelheid Kortekaas.
Het kunstwerk is een verbeelding van het geestwezen
dat zich met deze Dominio verbindt, maar ool< - zoals de
kunstenaars het zelf omschrijven en wat menige gast zal
kunnen beamen - als metafoor van een ontwakend nieuw
levensgevoel.
Voor meer info zie www.dominiovaledomondego.com

ITALIË - LOTSVERBON DEN H EID IN
KUNST EN LANDBOUW
Hoe een verbinding van het lot van twee mensen tot verras-
sende initiatieven kan leiden is te ervaren in het heuvelach-
tige wijnlandschap van de Azienda Agricola in Noord_ltalië.
Florian Oelssner, ex-vrijescholier en ex-choreograaf aan het
Stuttgarter ballet, en Gia van den Akker, euritmist, choreo_
graaf, master of arts, uitvoerend kunstenaar en gastdocent
aan kunstopleidingen in binnen- en buitenland, laten op deze
plek hun dromen in vervulling gaan. Florian heeft veertien jaar
geleden de stap gezet om met drie partners als wijnboer aan
de slag te gaan. lnmiddels is de azienda uitgegroeid tot een
bedrijf dat hoogwaardige biologische en biologisch-dynami-
sche wijnen produceert. Gia vond in zooT in het buurdorp een
oude fabrieksetage, die prachtig verbouwd werd tot ,la fab-
brical een euritmieatelier waar cursussen, masterclasses eurit-
mie en viool en andere culturele activiteiten plaatsvinden.
Florian met zijn wijn en Gia met haar euritmie , ze zijn helemaal
geïntegreerd in de dorpsgemeenschap van lnicisa Scapaccino
en Cortoglione en worden regelmatig gevraagd om bij te dra_
gen aan festiviteiten. Dit jaar leidt Gia er de productie ,la nostra
madre terra', een project voor mens en natuur, met professio-
nele kunstenaars, amateurs en scholieren.
De azienda verhuurt vakantieappartementen en een gasten_
huis. Een initiatief dat uitzicht biedt op verdere verrassende
combinaties, nu er een nieuwe partner wordt gezocht.
www.giavandenakker.com; www.incisiana.com

IERLAN D . ANTROPOSOFIE
HANGT IN DE LUCHT
Op het eiland lnis Meéin, een van de lerse Aran-eilanden, hangt
antroposofie als het ware in de lucht.,,lk kan hier gewoon din_
gen zeggen die meteen worden opgepikt, zonder dat mensen
iets van antroposofie weten,', vertelt Elisabeth Koopmans. Na
in Nederland werkzaam te zijn geweest in de heilpedagogiel<,
verhuisde ze naar lerland met haar praktijk en gaf die dà niam
Anamchara, wat in het rers'ziersvriend' betekent. Zower indivi-
duen als kleine groepen kunnen bij haar terecht voor retraites,
biografische gesprekken en cursussen. Wie met haar begelei_
ding aan zichzelf wil werken, kan op lnis Meóin overnachten en
gebruikmaken van voedzame biologische maaltijden. ,,Het fijne
aan deze plek is dat de natuur meewerkt met wat ik doe," vertelt
Elisabeth. "De zee, de golven, de kliffen - dat ongerepte stimu_
leert het stellen en beantwoorden van levensvragen. Het is de
kunst om de ziel open te maken voor wat er in de natuur is, en
daar dan iets menselijks tegenover te stellen." Elisabeth is van
huis uit antroposoof en daarom is het werken vanuit het antro-
posofische mensbeeld voor haar een vanzelfsprekendheid. ,ilk
werk intuitief en probeer maatwerk te leveren. Antroposofie is
voor mij daarbij een mantel. Het geeft me vertrouwen om van-
uit dit gedachtegoed te werken. Er is voor mij geen andere weg."
Tel. (oo35) 387'17 z6ro; ek@anamchara.eu; www.anamchara.eu


