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Goede vrienden,

Ik kom bij jullie ‘binnenin’ gevallen met dit wonderlijke
gedicht, een van mijn absolute favorieten van Anton. Ik
verdenk er mij zelfs van, dit reeds in een vorige
nieuwsbrief te hebben opgenomen, ik liet er ook al een
wenskaart van maken en een kalligrafie is in de maak.
Ik blijf mij over dit gedicht verwonderen en het
bewonderen. ‘Het diepste lied zingt binnenin,
onaangerand van woorden’ zo klinkt het, maar toch is
het juist met woorden, en is het alleen maar mogelijk
met woorden, om deze puurheid over te brengen.
Lees en herlees dit kleine gedicht vrienden en mediteer
erbij, uw ziel zal u dankbaar zijn, ook al is ons begrip
maar fragmentarisch en stamelen wij voortdurend.

Binnenin
Het mooiste lied zingt binnenin
onaangerand van woorden:
daar ruisen aarde en hemel in
en zwelt de ziel ten boorde.
Maar alles wat de mond beging
voltooid en onvolkomen
is het begin dier dromen,
niets dan een stameling.
AvW

Tot zo ver mijn ontboezeming rond ‘Binnenin’.
Ik word ook poëtisch bij de mooie collage die onze voorpagina siert, ze werd gemaakt door
mijn kleindochter Annelies die haar inspiratie vond, zo vertelde ze mij, in mijn werking rond
onze vereniging. Mooi toch.
De jaarlijkse kaart van Ludwig Goris vanuit Portugal, zijn tweede verblijf, arriveerde weer
met een mooie tekening, deze keer echter zonder bijhorend gedicht. Ik plaatste er Antons
‘Het huis’ uit ’De vlinderboom’ bij met de mooie Portugese vertaling ’La casa’ door Ruy
Ventura.
Op 14 oktober grijpt het geplande poëtisch concert plaats in onze ambassade in Den Haag.
Ons programma vindt u op pagina 5 en in de volgende uitgave vindt u zoals gewoonlijk een
volledig verslag in woord en beeld.
Wij schrijven intussen ook weer september, september dat zoals u allen weet Antons meest
geliefde maand was en Christina Guirlande levert een meesterlijke bijdrage met ‘Zevenmaal
september’. Deze merkwaardige gedichten van Anton komen uit zijn bundel ‘Het oudste
geluk’.
En hierbij feliciteer ik tevens, en van ganser harte, Christina met haar nominatie voor de
Melopee poëzieprijs 2015, met haar gedicht ‘Verzwegen gedicht IV’ een groots gedicht! (Op
de lijst van de genomineerden, alleen maar grote namen zie pag. 9)
Van pagina 10 t/m 14 ‘Wandeling in een agrarisch cultuurlandschap’. Deze bijdrage danken
wij aan Wim Huijser: column - Aad Eerland: poëzie – Willem van Leuveren: foto’s. Het lezen
ervan is een waar genot en een verademing. Het wordt meewandelen langs de 50
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Klompenpaden door het cultuurlandschap van Gelderland en Utrecht. De tekst, de foto’s en
de gedichten van Aad, het loopt allemaal in en over elkaar, vult elkaar aan op een wijze die
blijft boeien. De schoonheid en de liefde voor de natuur is op elke bladzijde voelbaar.
Nog een interessante bijdrage werd ons bezorgd door onze medewerker Wim Persoon. Hij
leidde op 18/1 de tentoonstelling ‘Topgrafiek uit Zuid-Afrika’ in Antwerpen. Drie belangrijke
kunstenaars stonden in de kijker: Kim Berman, Heidi Mielke en Lisa Linossi. Ik had het geluk
deze tentoonstelling te kunnen bewonderen in ‘De Notelaer’ in Bornem. (Daar loopt ze nog
tot 31 oktober) Verdere uitleg ga ik hieromtrent niet geven, Wim doet dat uitvoerig op pag.
16,17 en 18.
Belangrijk om te vermelden is het gedicht van Anton ‘Taalfeest Paarl 10 oktober 1975’ (ZuidAfrika) waar Anton aanwezig was en waaruit dat gedicht vol nostalgie voortkwam. Wim
snorde dit op voor ons uit zijn archieven, wij zijn hem dankbaar.
Tenslotte publiceren wij op pagina 19 vier gedichten van ons lid. Rosita Baeyens, die ons al
een hele tijd geleden werden toegestuurd. Zoals het met veel beginnende dichters (niet
alleen beginnende) het geval is, vond ze geen uitgever. Ze publiceerde in eigen beheer een
kleine bundel kindergedichten, die ik lief en speels vond. Verder schreef ze een groot aantal
gedichten, ’omdat ik het niet laten kan’ zegt ze wat verlegen. Ze schrijft haar gevoelens van
vreugde en pijn neer (veelal in vrije verzen) vooral in verband met de liefde waar ‘de
weerspiegeling van emotie onbreekbaar wordt’.
Wij hopen mevrouw Baeyens met deze publicatie een hart onder de riem te steken en blijft
ze haar gevoelens verder uiten via het geschreven woord.
Even hilarisch meelijwekkend
Zoals dezelfde spin keer op keer
kan worden gelokt door het web
aan te trillen met een stemvork,
of de mot weer naar de vlam vliegt
waaraan zij zich al heeft verbrand,
laten wij ons om de haverklap
vangen aan de werkelijkheid.

Mark van Tongele
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De herfst spint zijn draden in de tuin en de spinnen
doen hetzelfde hier in mijn woonkamer ik moet de
laatste dagen voortdurend rag wegnemen en dat
brengt mij bij een gedicht van Mark van Tongele dat
precies mijn stemming van vandaag ondersteunt. Is
het niet zo vrienden dat we ons steeds weer laten
vangen in een of ander net, en om eerlijk te zijn
niet altijd met tegenzin, omdat we niet anders
kunnen? Wie zal het zeggen, het is inderdaad soms
‘even hilarisch meelijwekkend’.
Met genegen groeten van huis tot huis,
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ZEVENMAAL SEPTEMBER

Christina Guirlande

De septembergedichten
van Anton Van Wilderode
In de bundel Het oudste geluk van 1995 vergast
Anton Van Wilderode zijn lezers op zeven
merkwaardige gedichten over de maand september.
De gedichten, genummerd van September 1 tot
September 6, worden voorafgegaan door een
gedicht met als titel Morgen, gedicht dat aanvangt
met deze regels:

Foto genomen door fotografe Sabine Schrayen

‘Vroegmorgens in september wakker worden…/
de vogels horen die hun dag beginnen,
de woorden zoeken voor een nieuw gedicht.’
In dit gedicht beschrijft Van Wilderode niet zozeer de sfeer van deze maand op de wip tussen
zomer en herfst, maar vooral zijn eigen gemoedstoestand:

‘Nog even zonder zorgen blijven liggen…
en alles kunnen missen wat ik mis.…/…
De eerste zorgen komen aangevlogen
maar blijven voor de buitendrempel staan.
Ze mogen er niet in, worden gebannen
al slaat het zeven uur en kraait de haan.’
In de vierde en laatste strofe beschrijft de dichter zijn geworstel met de woorden die hij wil
verwerken tot een nieuw gedicht:

‘Misschien huwen de regels tot een strofe
die ik zeer langzaam als in trance zeg,
de woorden komen in gesloten orde
of dwarrelen onvatbaar van mij weg.’
Duidelijk een echt en oprecht belijdenisgedicht.
De zes genummerde gedichten zijn eerder natuurgedichten. Ze geven duidelijk de bijzondere
sfeer, de weemoed en de weelde van de maand september weer, waarvan de dagen heel stil,
bladstil, kunnen zijn, maar ook al de eerste tekenen van de naderende herfst vertonen.
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In September 1 ‘fladderen vlinders beweeglijk op de peren / wormstekig neergetuimeld in het
gras… Zo wordt mijn zomer uitgehold met kleine / hapjes van zoet, er blijft een leeg karkas /
van vruchten die verteren en verdwijnen…’ Behalve de vlinders zijn er ook de ‘goudvliegen
en de vuren kevers / die vonken of het altijd mesdag was’, en die zich te goed doen aan het
afgevallen fruit.
September 2 beschrijft de vreemde stilte als het avond wordt, ‘alsof alles wegzinkt in
gepeinzen’ en ‘alles wat nog kleuren had verkeert in grijzen.’ Wat later is alles zo goed als
eenvormig zwart, ook de vogel die zijn slaapplaats zoekt in het zwart geblaarte, ‘nog
nauwelijks te onderscheiden van de aarde.’ Hier volgt het volledige gedicht:

Soms als het deemster wordt wordt het heel stil
alsof hier alles wegzinkt in gepeinzen,
de canada’s bladstil zonder één ril
en wat nog kleuren had verkeert in grijzen.
Er zijn geen wagens meer voorbijgereden
over de keienstraat, de dag is om.
Eén zwarte vogel komt benee gegleden,
een lijster of een merel, maar blijft stom
en zoekt zijn slaapplek op in zwart geblaarte,
nauwelijks te onderscheiden van de aarde.
September 3 is een heerlijk kort gedicht over schitterende, zonnige septemberdagen, die de
dichter ‘dagen als likeuren’ noemt en waarvan hij traag en mateloos, ‘nippend’ geniet, terwijl
hij ‘welbewust’ probeert niet te denken aan wat onvermijdelijk zal volgen: de wind en de
stormen van oktober en november.

Nog eens september, dagen als likeuren
waaraan men traagzaam nippen moet, niet drinken,
genieten van de opgespaarde geuren
en in de zoete dons van slaap verzinken.
Nog eens september, dagen zonder einde
wanneer voorbij is wat men wilde weten,
en het vermoedelijk ophanden zijnde
voor het eraan komt welbewust vergeten.
In September 4 laat de wind zich gelden. Eerst ‘heeft hij nog geen stem’, daarna zwelt hij aan
‘als werd hij aangedreven / door een onzichtbare geheime kracht / die liefst tot leven komt
tijdens de nacht / als hij het huis ramt in een wolk van regen’, om daarna plots weer stil te
vallen. Dit gedicht is niet alleen zeer beeldrijk, maar geeft ook op uitzonderlijke wijze het
geluid en het gedrag van de wind weer:
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De wind komt al van ver, heeft nog geen stem,
maar voert de geuren aan van natte bossen,
de wierook van de weiden en de mossen
en het bladgouden bloeisel op het ven.
Dan wordt hij luid, als werd hij aangedreven
door een onzichtbare geheime kracht
die liefst tot leven komt tijdens de nacht
als hij het huis ramt in een wolk van regen.
Ik luister naar zijn wonderlijk beweeg
met uithalen en onverwachte gaten,
minutenlange pauzes en hiaten
alsof hij plotseling geen lucht meer kreeg.
In September 5 heeft de herfst duidelijk zijn intrede gedaan. Het is eind september, ‘de wind
stort zich op de roerloosheid der hagen’, en ‘in hun vlucht / hoor ik het overkomen in de lucht
/ van trekvogels die om de kim verdwijnen’. Maar de dichter ‘zit en kijkt en schrijft’, en, alsof
dit onbelangrijk was in vergelijking met het gebeuren in de natuur, voegt hij eraan toe ‘ach,
een gedicht maar… /… Tegen de tijd teweer, wat woorden rijmen / in een voorlopige bevolen
tucht’. Met deze versregels komen we opnieuw bij de laatste regels uit het gedicht Morgen,
waarin de woorden van het gedicht waarop de dichter zwoegde in gesloten orde op hem
afkwamen of onvatbaar van hem wegdwarrelden. Dichten, tegen de tijd teweer, zich plooiend
naar de regels van het metier.
September 6 telt vijf strofen van telkens vier regels en is daarmee het langste gedicht van de
reeks. De dichter komt op het einde van de zomer weer thuis na een reis, en alles ‘keert in zijn
vanoudse plooi’. Dat de zomer voorbij is merkt de dichter onmiddellijk op in zijn vertrouwde
omgeving: ‘De appels vallen en het gras werd hooi. Op het plankier ratelen de okkernoten…
Eén gele roos is nog in bloei geschoten, de spinnen weven webben, diafaan / en zacht
bewegend onder iele poten. De verten zijn verzegeld en gesloten / door grondmistvlaggen
voor het vergezicht, de traas der sparrenbossen gingen dicht, de laatste trekvogels zijn
langsgevlogen.’
En wat doet de dichter terwijl dit alles voor zijn ogen plaatsvindt? Hij schrijft. Hij leest:
‘Bedacht en ingetogen. Een tijd van lezen in het avondlicht, en drinken aan de melk van een
gedicht / dat room en portel wordt onder mijn ogen.’
Van Wilderode zou Van Wilderode niet zijn indien hij ook niet in deze cyclus gedichten
enkele vergeten klankrijke woorden zou gebruiken. Zo vinden we in September 1 het woord
‘mesdag’ (kerkelijke feestdag) en in September 6 de woorden ‘grondel’ ( riviervis,
karperachtige), ‘tra’ (brandgang in een bos of bospad langs waar gekapte bomen worden
afgevoerd) en ‘portel’ (vocht dat bij bereiding van kaas wordt uitgeperst).
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Deze hierboven aangehaalde en kort besproken gedichten zijn niet de enige die Anton Van
Wilderode over de maand september schreef. September was duidelijk een rijke inspiratiebron
voor de dichter. Volledigheidshalve volgt hier een lijstje met septembergedichten uit eerdere
of latere bundels:
Tielrode – September in Ik adem mijn eigen aarde (1974)
September in Daar is maar één land (1983)
September 1 en September 2 in De Vlinderboom (1985)
September in En het dorp zal duren (1986)
September in Buitengaats (1996)
Het loont meer dan de moeite om al deze gedichten te ontdekken of te herlezen. De maand
september leent er zich trouwens uitstekend toe!
Christina Guirlande genomineerd voor de Melopee prijs 2015
Het gedicht ‘Verzwegen gedichten
IV’ verschenen in Schoon Schip,
werd door de jury van de Melopee
Ze keken altijd over onze schouders mee, zaten
prijs opgenomen in de lijst van de 21
met ons aan tafel, waren volgzaam als een
genomineerden. Bart Vonck,
schaduw, lieten ons nooit alleen. Antwoorden
Christina Guirlande, Toon Van Laere,
deden ze niet. Daardoor hoopten vragen zich op
Tom Lannoye, Peter Ghijssaert,
tot elke hoek was gevuld, ieder hoofd te klein,
Anne Vegter, Astrid De Wancker,
elke nacht te lang. We waren zelfs in eigen
Fleur Bourgogne, Erik Kila, Aleidis
huis de richting kwijt. Zingen om ze af te schudden
Dierick, Patrick Cornillie, David
bleek een maat voor niets, de echo keerde altijd
Troch, Erna Schelstraete, Myrthe
smalend weer. Tot tijd zijn werk deed en wij
Leffing, Charlotte Van den Broecke,
ongezien achter hun rug en met het oog op later,
Runa Svetlikova, Maud
onder het kiezen tussen vasteland of water,
Vanhauwaert, Aloys Vonckx, Menno
de talen leerden om ze voorgoed te verjagen.
Wigman, Charles Ducal en Elvis
Maar toch kwamen ze af en toe, en meestal
Peeters.
ongevraagd terug, die oude kinderangsten.
Melopee is als poëzieprijs uniek in
zijn soort en bekroont het meest
Christina Guirlande
beklijvende, oorspronkelijk
Nederlandstalige gedicht dat in het voorafgaande jaar is verschenen in één van de Vlaamse
Literaire Tijdschriften. De poëzieprijs Melopee wordt jaarlijks uitgereikt en bekroont de
laureaat met een geldsom van € 2.500. De organisatoren hopen hiermee alvast een extra
stimulans te bieden aan de actuele Vlaamse poëzie.
Verzwegen gedicht IV
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Wandelen in agrarisch cultuurlandlandschap
Column: Wim Huijser, poëzie: Aad Eerland, foto’s: Willem van Leuveren

In de lente en de zomer van 2014 wandelde ons IVA- en redactielid Aad Eerland
over Klompenpaden in Nederland. Deze rondwandelingen door het oude
boerenland inspireerden hem tot het schrijven van poëzie. Zeventien gedichten
zijn opgenomen in het dit jaar verschenen boek ‘50 Klompenpaden. Door het
cultuurlandschap van Gelderland en Utrecht’.
De Nederlandse provincies Utrecht en Gelderland tellen op dit moment circa tachtig
Klompenpaden. Dit zijn rondwandelingen in het agrarische cultuurlandschap. Ze
voeren zoveel mogelijk over historische tracés en over onverharde paden via
boerenland en landgoederen. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en
natuur bepalen de sfeer en vertellen bewoners en wandelaars over de geschiedenis
van hun omgeving. Met deze wandelroutes hopen Landschap Erfgoed Utrecht en
Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij te dragen aan de beleefbaarheid van het
landschap en de cultuurhistorie.
Vijf bevlogen wandelaars
Columnist Wim Huijser heeft al verschillende Klompenpaden gelopen als hij
verneemt dat het vijftigste pad, het Doesburgermolenpad bij Ede, in ontwikkeling is.
Dat brengt hem op het idee om een boek te maken. Na zijn wandeling over het
Harscamperpad weet hij wat hem te doen staat. Hij zal alle Klompenpaden belopen
en daar evenzoveel stukjes over schrijven.
Elk pad vormt immers genoeg aanleiding om de geschiedenis van het landschap te
beschouwen en zowel oude als huidige bewoners tot leven te roepen. Maar ook om
wat te mijmeren bij de waan van de dag, de kleuren van de seizoenen en de
ontwikkelingen waaraan ook het cultuurlandschap niet ontkomt. Omdat de uitbreiding
van Klompenpaden voorlopig geen halt houdt – steeds weer worden er nieuwe
paden gerealiseerd – trekt hij de streep bij vijftig. Huijser besluit vier andere bevlogen
wandelaars bij het boek te betrekken.
Ongedwongen ontdekkingsreis
Zo komt hij op fotograaf Willem van Leuveren die al jaren aan de Klompenpaden is
verknocht. Altijd heeft hij de camera bij de hand om de reflectie van het moment vast
te leggen. Het is vooral zijn eigen streek, de Gelderse Vallei, die hem het meest
fascineert. Als de natuur ontwaakt, is hij op pad.
Om diepere gelaagdheid in het boek aan te brengen nodigt Huijser dichter Aad
Eerland uit aan de hand van een aantal wandelingen poëzie te schrijven. Als in veel
van zijn andere werk zijn het landschap en de cyclus van de seizoenen voelbaar in
zijn verzen.
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Beeldend kunstenaar Jan Hiensch doet iets vergelijkbaars, maar dan op zijn manier.
Voor hem vormen de wandelingen vooral de uitdaging om een heel persoonlijke
ervaring in één beeld te pakken. In iconen in lood vinden die hun uiteindelijke vorm.
De sporen van het landschap vindt fooddesigner Christian Weij vooral in de
ingrediënten voor zijn recepten. Het mes van de zogenaamde Foodwalks snijdt
immers aan twee kanten: wandelen en wildplukken.
Daarmee is dit boek ook een ongedwongen ontdekkingsreis door het landschap van
de literatuur, de kunst en het culinaire genot.
Informatie
www.klompenpaden.nl.

De vijf auteurs van het boek.
V.l.n.r. Wim Huijser, Aad Eerland, Christian Weij, Willem van Leuveren en Jan Hiensch.
Foto: Wim van Hof

Oldenallerpad: Beter kijken
Terwijl we onder het afdak van De Zoete Inval wachten tot het laatste buitje is
overgetrokken, raak ik in gesprek met een wandelaar over waar we vandaan komen
en welke Klompenpaden favoriet zijn. Ook hebben we het over paden die wat
tegenvielen. Dat doet de vraag rijzen of lokale ommetjes in je eigen woonomgeving
nog verrassend kunnen zijn. Ik denk van wel. Ik huldig nu eenmaal het standpunt dat
K. Schippers ooit verwoordde in zijn gedicht ‘Bij Loosdrecht’: ‘Als dit Ierland was /
zou ik beter kijken.’ Ik ben het dan ook niet eens met mijn gesprekspartner, die de
karakteristieke kanten van het Klompenpad dicht bij zijn huis niet meer ziet. En zet er
tegenover dat ik dankzij het recente pad over de Wageningse Eng heel anders naar
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het bekend veronderstelde ben gaan kijken. We wensen elkaar een mooie
wandeling, doen de rugzak op en gaan.
Het is een fantastische
middag. Je kunt het nog niet
zien, maar je voelt aan alles
dat de zomer over zijn
hoogtepunt heen is. Het
zonlicht is gedempter, de
lucht zoals Thomas Verbogt
schrijft ‘ouder blauw’. Zo had
ik het nog nooit bekeken; wat
zouden we toch zijn zonder
literatuur! Al in de aanloop
naar kasteel Oldenaller zien
we een overweldigende
rijkdom aan rijpe, zwarte bramen. Ze mogen hier groeien voor wie het zien en
proeven wil. Misschien is de braam wel de meest publieke vrucht, stel ik vast. Langs
welke wegrand vind je ze niet? Een paar dagen eerder hebben we onze eerste twee
kilo van het jaar geoogst en juist die morgen daarvan de jam geproefd. Het is elk jaar
weer een ervaring om in het wild fruit te plukken en er zelf jam van te koken – met
een beetje hulp van de firma Van Gilse. Toch gaat het geheim van de eigenheid altijd
schuil in een laatste, persoonlijke toevoeging. Misschien is dat wel de reden dat we
een tafeltje langs de weg met huisgemaakte jam moeilijk kunnen weerstaan.
Vandaag gaat er een potje vijgenjam met stukjes appel in de rugzak. ‘Biologisch
teelt’, vermeldt het eigen label.
Het pad beantwoordt aan alle kanten aan onze verwachtingen. Het landschap
verandert voortdurend, de doorkijkjes zijn gevarieerd en de wisselende ondergrond
verveelt geen moment. We genieten van de elzensingels en hakhoutwallen. Langs
de oevers van de vergraven
Veldbeek is de overgang van
nat naar droog goed voelbaar.
Waar we ons door de varens
slingeren, wanen we ons in de
Engelse countryside. Dat we
nog geen vijftig kilometer van
huis zijn is even verwonderlijk
als vanzelfsprekend. Dit is het
vertrouwde kampenlandschap
waar ik als kind al doorheen
fietste.
Bij de schaapskooi van Natuurmonumenten laten we de rugzak van de schouders
glijden. Hoewel de lucht de scherpe contouren van stapelwolken aftekent en de zon
daartussen in vlagen over de velden strijkt, drinken we de koffie toch binnen. Ook de
geur van een rieten kap prikkelt de zintuigen. Ik blader door het gastenboek waarin
12

veel wandelaars hun vreugde kenbaar hebben gemaakt. ‘Wij hebben nog nooit zo’n
mooi Klompenpad gelopen’, schrijft wandelclub Het Losse Vetertje uit Nijkerk. Ook
Henk, Reinier, Wiesje en Meindert uit Brabant laten weten dat ze hier waren: ‘Een
mooie plek om even te zijn.’ ‘Nooit geweten dat dit er was’, schrijven weer anderen.
Het meest nuchter is een zekere S. Johnson uit Perth, Australië. ‘Nice place, good
coffee!’ Er is geen woord te veel mee gezegd. Even voorbij de heide van Heihoef
halen we onze plastic zak tevoorschijn; er moet nog even geplukt worden.
‘Bramenjam Oldenaller’ zal er op het etiket komen te staan. Een halfuur later delen
we onze ervaringen met de wandelaars die we bij aanvang ontmoetten. We zijn het
volkomen eens: dit pad smaakt naar meer.
Oldenaller
Een sluier van vroege ochtendmist hangt hardnekkig in
de Oldenallerallee waar twee meisjes op kleine witte
paarden heen en weer rijden. Achter de greppel liggen
ingesloten door boomgroepen en dichte houtwallen
verstilde bouwkampjes – binnenkamers van ‘t boerenland.
Verder loopt de allee tussen de oude hekpijlers tot
het kantige kasteel. Na de tijdstilstand, landerijen met
rollen gemaaid gras overal. In een weide wachtend vee
tegen een wand van mais. Als de boer van zijn fiets stapt,
komt het in beweging – de trein die voorbijstuift onttovert.

Speciaal voor de lezers van de IVA Nieuwsbrief selecteerde Aad Eerland
onderstaande vijf gedichten uit het Klompenpadenboek.

Bij het Beek- en Bultpad. Wandeling door het afwisselende landschap van Wekerom.
Langs oude landbouwgronden, door bos en over de Wekeromse Bult met prachtig
vergezicht over de Gelderse Vallei.
De zaaier
In het kleurig mozaïek op de gevel van het Wekeromse
Kulturhus loopt de laatste zaaier met kalme stappen over
de akker om het zaaizaad in wijde bogen uit te strooien,
standvastig vertrouwend op wat volgen zal – stralend graan
tot aan de akkerranden. Onderweg, langs de klare beek, midden
in het geurend dennenbos, over de adembenemende bult en
door intieme maislanen, laat de zaaier de wandelaar niet los.
Hij kijkt naar de velden vol gewassen die zienderogen zijn
gegroeid – op regelmatige afstand en in constante diepte
heeft een twaalfrijige zaaimachine missers voorkomen.
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Bij het Breeschoterpad. Wandeling in het fraaie buitengebied van Scherpenzeel.
Door het agrarische gebied, over landgoederen, langs boerenerven en delen van de
Grebbelinie.
Breeschoten
Tegen de weiden aan ligt het bos. Over het landschap
is de kalmte van de grazende koeien neergedaald.
In een houtwal langs het zandpad zijn bloeiende braam en
kamperfoelie door draaigroei hartstochtelijk verstrengeld
en in het ronde ven horen twee kuifeendjes bij elkaar –
een idylle is ingeademd. Een langzame wandeling volgt
langs de werkeloze waakhond die op zijn sterke poten
aan de erfrand van de boerenhoeve staat en aanslaat.
De wandelaar hoort het blaffen nog wanneer hij zelf
aandachtig door een toevluchtsoord voor vogels loopt.

Bij het Doesburgermolenpad. Wandeling in de Doesburgerbuurt ten noorden van
Ede.
Over boerenland en over de eng, langs de oude wildwal en de Doesburgermolen.
Doesburgerbuurt
Dwars door de velden naderend, ziet de wandelaar
de Doesburgermolen uit het piramidevormige schuurtje
hoog boven de buurtschap rijzen – in korte ruststand
de wieken. Adembenemend lang geleden vingen
de eerste molenzeilen de wind die over de woeste
gronden waaide. Bij de maalstenen, onder het kraken
en zuchten van raderen en assen, zagen generaties
witbestoven molenaars door twee beslagen ruitjes vrachten
mest de vruchtbare akkers verhogen, de goudgloed van
het graan en een zachtblauwe valleitrein komen en gaan.

Bij het Netelenburchpad. Wandeling door het open polderlandschap van Eemland.
Door weilanden, over kavelpaden en langs de Eem.
Polder Zeldert
Hoor het klagend roepen van de kieviten. Uitgelokt
door de wandelaar die balanceert op een balk met
wiebelleuning over een sloot midden in de polder.
Terwijl de kievitwolk opstijgt en in de lucht flikkerend
uiteen valt, worden weiden met drijfmest volgereden.
De huiszwaluwentil omhooggetild op een paal pal
naast het oude gemaal. Thuisgekomen zijn de zwaluwen.
Heen en weer schieten ze en wenden en duiken
door een muggenzwerm voor het voortbestaan –
langs de Eem grazen schapen tussen gespleten wilgen.
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Bij het Paradijspad. Wandeling in het buitengebied van Barneveld. Over
verschillende landgoederen en akkers. Langs en over beken. Rust en
kleinschaligheid bepalen hier de sfeer.
Paradijs
Wanneer liep de zwart-witte koeienstoet naar de open
stal terug? Hevig geurt nog het weidegras naar uren
lang grazen. Grijze klei is bemest en omgeploegd in
opeenvolgende golven. Mussen kissebissen in
hakhoutbosjes en vinken vieren voorjaar in de lanen.
De blinkende beek stroomt schuimend over de overloop
en slingert door haar paradijselijke oevers met mossen,
varens, kruiden en zichtbaar vastgeklampte boomwortels.
Een overwinterd stoppelveld ligt geduldig voor gesloten
schuurdeuren. Duiven zijn erop neergedaald – vanwaar?

50 klompenpaden. Door het cultuurlandschap van Gelderland en Utrecht.
Uitgeverij Blauwdruk in Wageningen, 320 pagina’s, rijk geïllustreerd met fc foto’s.
Prijs € 15.
Informatie: www.uitgeverijblauwdruk.nl
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Topgrafiek uit Zuid-Afrika

Willem Persoon

Het is geen reusachtige tentoonstelling geworden, overdonderend met honderden werken,
zoals wij deze een paar jaar geleden meemaakten in het Museum Johannesburg naar
aanleiding van 21 jaar ARTIST PROOF STUDIO, het levenswerk van Kim Berman. Dit is –
wat we zouden kunnen noemen: een extraxt van wat daar zoal gecreëerd wordt. Wat dit
bovendien zo bijzonder maakt is het feit dat een goed deel van deze werken hier bedacht en
ontstaan zijn in het atelier van Veerle Rooms en ook in atelier Blauwhof in Kessel.
Het is dus allemaal recent, dus nieuw werk. Zowel Kim Berman, als Heidi Mielke en Lisa
Linossi waren Artists in Residence in de Zetel van onze Foundation. De eersten, en er zullen
er nog volgen.
Het is bijzonder jammer dat Heidi Mielke als curator van het tweede deel van deze
tentoonstelling hier niet kon zijn. Zij had dat heel graag gewild. Wellicht zou zij de aandacht
hebben gevestigd op de tweeledigheid ervan. Maar dat hebben jullie zelf al kunnen
vaststellen.

Kim Berman : Borrewed Landscape (mix techniek)

Eerst en vooral:
De werken van Kim Berman ademen
helemaal de sfeer van deze Lady of
Grafic Art. Dit zijn Zuid-Afrikaanse
landschappen. Maar zij zijn veel
minder kleurrijk dan hetgeen we een
paar jaar geleden gezien hebben in
Galerij Gorus, waar zij toen een
tentoonstelling bracht die afweek van
wat wij vroeger van haar hebben
gezien. Zij gebruikt hier ook
tweemaal figuren in die
landschappen. Ook dat is
opmerkelijk.

Dit is terug de Kim Berman van vroeger die niet zo’n optimistische beelden bracht van haar
land. Verbrandde velden, prikkeldraad, niet zo’n vrolijke prenten. En dat in een land met een
overvloedig zonlicht en prachtige vergezichten, wildparken, duizelingwekkende canyons en
een zwarte bevolking die altijd blijft lachen, hoe uitzichtloos hun toestand vaak ook is. Toch
brengt zij nu hier en daar wat bescheiden kleur en gebruikt zij mix techniek. Zonder twijfel
onder invloed van Veerle.
Er zit nogal wat symboliek in deze drie werken. Zij weet dat haar land nog altijd geen paradijs
is na méér dan twintig jaar zonder de gehate Apartheid. Berman werkt al zo lang met jonge
mensen uit Soweto, die zij de passie voor de kunst - en voor grafiek in het bijzonder bijbrengt. Haar onderwerpen haalt zij nog altijd daar waar zij de problemen kent. De was
hangt nog altijd aan prikkeldraad, er is een figuur die vragend naar de verte tuurt en zich
afvraagt: hoe moet het nu verder? Ergens is een figuurtje die een houtvuurtje stookt. Het
bestaat nog allemaal. In Soweto, in Cross Roads, in de kilometerlange Townships rond
Kaapstad en rond alle steden in Zuid-Afrika.
Maar bij dit alles blijft zij de kunstenares met haar eigen taal en techniek, die nu ook mee
evolueert.
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Misschien komt dat ook wel onder invloed van haar meest-talentrijke studenten. En dat zijn
Lisa Linossi en Heidi Mielke zeker. Niet voor niets stuurde Kim Berman hen uit naar het
atelier van Veerle als Artists in Residence. Het zijn zelfbewuste, ambitieuze, blanke jonge
kunstenaars. Maar jaren geleden waren hier ook zwarte grafici te gast. Denk maar aan Lucas
en de betreurde Gaby Nkosi, de auteurs: Gabeba Baderoon, kleurlinge en moslima, Mavis
Smallberg bibliothecaris van Robben Island en de onvergetelijke Vonani Bila – ‘please show
me everything, but dont bring me to the Zoo’. Zij waren volwaardige topspelers in de
projecten E-POS I en E-POSII.
Het zijn allemaal Zuid-Afrikaanse kunstenaars voor wie ras, religie, taal of afkomst geen
belang heeft. Kunst is universeel en vergt vooral talent, inzet en passie. Het klinkt zo actueel
dezer dagen. Door hen weten we dat Kunst ook Vriendschap kan betekenen. Al is dat soms
een andere zaak…

Lisa Linossi: Victoriana Connubialus (Heliogravure)

Heidi Mielke: Zelfportret ( Fotopolymeer)

Maar goed: wat we nu zien van die twee jonge vrouwen, verschilt inderdaad zo veel van wat
we voorheen in de ateliers van Kim Berman hebben gezien. Hier zijn kunstenaars bezig met
hedendaagse technieken en geheel andere onderwerpen dan wat we gewoon zijn in ZuidAfrika. Lisa Linossi brengt een jonge vrouw (zijzelf?) in vervoering, of is het pijn? Maar ze
omgeeft ze met flarden kwetsbare kant. Ze toont een jonge vrouw die zich afkeert of zich
vragen stelt. Eveneens in een gordijn van kant. Het zijn heliogravures met chine-collé. Het is
duidelijk dat deze prenten hier in het Antwerpse bedacht en ontworpen zijn. Maar ze werden
in Johannesburg gecreëerd. Kijk vooral ook naar haar photopolymer nr 22 in de reeks van
Artist Proof Studio. Een juweel.
Heidi Mielke is een lieve, mooie, jonge dame. Maar achter al die charme gisten al de
frustraties die zij hiervan ondervindt. Haar zelfportret – hier aanwezig – toont een gewond
gezicht met beschuldigende blik. Seksueel geweld, misbruik van mens en dier – zie de
kippenkoppen aan de wasdraad. We zagen haar portfolio met karkassen van varkens in
slachthuizen. Hier zien we skeletten van dieren. Dat zijn haar onderwerpen. Heidi is geen
katje om zonder handschoenen aan te pakken.
Ook zij heeft naar nieuwe technieken gegrepen: photopolymer. Veerle Rooms heeft dit méér
dan tien jaar geleden in Artists Proof Studio geïntroduceerd. Heidi heeft het hier en in
Blauwhof Kessel toegepast. Hou deze namen in de gaten. Krijgen we jonge uitgaven van
Marlène Dumas? Het kan.
Zij kennen hun vak en hebben de mogelijkheden.
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De grote verrassing van deze tentoonstelling is de selectie die curator Heidi Mielke gemaakt
heeft met werken van medestudenten uit Artist Proof Studio. Kim Berman heeft haar daarvoor
alle vrijheid gegeven. Wat zien we: Geen enkele houtsnede. En het is precies daarin waar de
zwarte studenten-kunstenaars zo bedreven waren. William Kentridge en ook Kim Berman
waren hun grote voorbeelden. Jarenlang hebben zij hiermee hun eigenste zijn vol expressie
botgevierd. Met deze werken zien we hoe dat zwart expressionisme stilaan opschuift om
plaats te maken voor de andere klassieke technieken en zelfs de hedendaagse grafische
middelen.
Diepdruk met ets en aquatint, droge naald, zeefdruk, kleurets en photopolymer. Dat vinden
we ook terug in de portfolio van de Universiteit Johannesburg – waar Kim Berman overigens
ook doceert -. Er zit zelfs een blinddruk bij. De toekomst is ook hier begonnen.
Dit alles is het resultaat van jarenlang geloven in de toekomst. Kim Berman en Artist Proof
Studio hebben soms moeilijke tijden gekend. Vaak was er eerder tegenwerking dan sympathie
voor wat zij met deze studenten wilde bereiken.
Deze misschien beperkte tentoonstelling in deze overheerlijke ruimte van Karin en haar
medewerkers is uniek en ook een beetje historisch. Dit brengt het bewijs kunstenaars nog
altijd op hun manier, met hun talenten en in hun tijdsbeeld, met hun middelen een bijdrage
kunnen brengen aan een harmonieuzer wereld. Dat is een antwoord op al het negatieve dat
ons overspoelt.
En daar kunnen wij alleen maar een goed gevoel aan overhouden.
Willem Persoon

Taalfeest Paarl 10 oktober 1975
De dag die groot was is voorbij. Wij rijden
nog nàgenietend naar de verre stad;
het zachte donker is een huis van zijde
waarboven sterren glinsteren en verglijden
gelijk saffieren op een reuzerad.
De witte taalzuil op de berg blijft achter
maar staat voorgoed in mijn herinnering:
granieten kogel, geestelijke wachter
die voor de stoet der komende geslachten
het teken wordt van de bevestiging.
De teerste lente die ik mocht beleven
waait met een adem van doorgeurde wind
mij Boland toe, zo schielijk liefgekregen.
De witte lichtjes van de stad bewegen
en heel de hemel is ons goedgezind.
Anton van Wilderode
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Moed
Laatste lente
Geen tijd
tijd voor hun
dromen
hopen
geen plaats voor hen
geen haat voor hen
geen hart voor hen
hopen
durven zweven
uitgaan, een kaars
raakt hun wereld
vingertippen verdergaan
branden als sterren
samen

Emotie
Alleen, je lacht
een ster die wacht
hoog donker heelal
om te stijgen, vorm krijgen.

Harmonie
een kus
liefdevol, teder
op haar huid.
Jonge bruid
transparant
geen wit
immer kleurloos.
Haar bruidegom
lovergroen
kleedt de lente
laatste lente
lente die zomer wordt.
Altijd volmaakt
verder groeien
de laatste lente
onverstoord.

De tijd sluit traag
zo vermoeid
na ’t lange wachten
de mist als gezel.
Een schim,
vaag, dichter,
iets dat je wakker maakt
bevrijdend gerinkel.
Bel van kristal
de klepel veel te zwaar
onbreekbare
weerspiegeling van emotie

Klein
Nog eens
altijd
ongelooflijke
herinneringen
en alles vergeten.
Open ogen
vertellen, smeken
niet doen alsof
samen zijn.
Zo verlegen
zien en blind
neem van mij delen,
neen helemaal

Gedichten Rosita Baeyens
‘Omhelzing’ (gemengde techniek) Beatrijs van Craenenbroeck
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