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Woord vooraf

Op een mooie zomerdag lig je languit op je rug in het gras. Loom en ontspannen kijk
je naar de witte wolken die voorbijdrijven, je ziet er de meest fantastische dingen in.
Een schaap, een oliebol, een kameel, een angstaanjagende draak. Lijkt die wolk niet op
een van de Waddeneilanden of moet ik het toch ergens anders zoeken?
Goed kijken is een hele kunst. In onze moderne, prestatiegerichte wereld zijn we het
verleerd om goed naar dingen te kijken. Dat is jammer, want er is zo ontzettend veel
moois om te aanschouwen. ‘De wereld is vol wonderen om ons heen’. De mysticus
Eckhart verdiept zich in de kunst van het zien. Hij meent dat ieder ding is doortrokken
van het bijzondere, het goddelijke. Het o zo gewone is doordrenkt van de Eeuwige.
Je moet het alleen kunnen en willen zien.
Dit ‘getijdenboek’ wil helpen het bijzondere in het gewone te zien. Door de foto’s
van alledaagse dingen wordt je uitgedaagd om je te verwonderen over het modale.
De woorden die de foto’s begeleiden willen daarbij helpen. Een appel aan een tak, de
fiets van de buurvrouw en de steen in het gras worden zo het opmerken waard.
Jeroen Jeroense
Carel van Gestel
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1 Bast

De bast van de boom is als de huid van het gelaat. Het buiten vertelt over het binnen.
De onzichtbare ziel wordt blootgelegd door de barsten en scheuren die ons oog waarnemen. Rimpels vertellen verhalen vol liefde, leed en pijn.
Een mens wordt met een gave huid geboren. Het weefsel is nog elastisch en zonder
geschiedenis. De frisheid van de jeugd gaat gepaard met een onbeschadigde bast. Strak
en glanzend van enthousiasme staat de huid om het lichaam gespannen. De huid van
de jeugd verraadt nog niet veel van het binnen. Ze is nog vol verwachting.
De scheuren in de bast ontstaan in de loop van het leven. Met de jaren wordt de huid
van haar onberispelijke gladheid ontdaan. Het verdriet om niet uitgekomen dromen slaat
zo zijn voren in de groene bast. Een innige relatie die is gesprongen, trekt diepe groeven
in het gelaat. Een leven begint zijn sporen na te laten in de tekenen op de huid.
Het buiten laat zich gaandeweg het leven steeds meer lezen als een afspiegeling
van het innerlijk. In de gescheurde en gehavende bast legt de boom zijn ziel op tafel.
Wel zo mooi. Eindelijk, na jaren, begint de boom het lef te krijgen zijn ik te laten zien.
Hij is een open boek geworden.
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2 Kant

Een sluier van Brugs kant is over het landschap getrokken. Harde contouren worden
verzacht door witte draden. Voren van vette klei worden verborgen achter een voile van
sneeuwwitte rijp. Het bevroren vocht doet het landschap mystiek ademen. Een andere
wereld licht op. Alsof de Eeuwige zijn adem heeft uitgeblazen. Het land is zuiver en puur.
Wit als hemels pigment.
De verschillen zijn voor even toegedekt met een witte mantel van liefde. Een kristallen
hoes van tederheid. De scherpe kantjes in het beeld zijn toegedekt. Harde lijnen verborgen onder een kantwerk van geborgenheid. Zelfs het prikkeldraad brengt geen scheiding
meer aan. Alle bomen hebben dezelfde bladeren. Niemand wenst zich te onderscheiden.
Eindelijk eens één voor allen en allen voor één. In de geest van de Ene is iedereen gelijk.
De pelgrim blaast zijn longen leeg. Zijn adem verspreidt zich als een transparante
deken over het schilderij. Hij heeft geen behoefte zijn stem te laten horen. Het is de stilte
die vandaag het duidelijkst spreekt. Ieder geluid wordt gedempt door het ragfijne weefsel
dat van boven is neergedaald. Zelfs het gefluit van de vogels klinkt iel. Uit respect voor
de kwetsbare zuiverheid van dit ogenblik.
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3 Zwerm

Een zwerm kwetterende vogels vult plotseling het beeld. Zwart uitgelijnde stippen
tegen een pastelroze achtergrond. Alsof een reus een handvol hagelslag de lucht in heeft
gegooid. De chocoladevlokken verstoren het verstilde landschap.
Onder luid geklapwiek verlaten ze het barre land. De tijd om op te breken is aangebroken. Voedsel is immers schaars in dit seizoen. Het visioen van een volle zomer is
verdwenen achter de horizon. De droom van een rijke oogst vervlogen. Het land is kaal
geplukt en zonder mooie woorden. Beloftes zijn ingeslikt. Vooruitzichten zijn schraal. In dit
jaargetijde is het land niet om te bewonen. Braak ligt het onder een kille zon te wachten
op een inspirerend vergezicht.
Je kunt ze geen ongelijk geven. De vreemde vogels die verdwijnen. Nu de grond bitter
en koud is geworden, vliegen ze over grenzen naar een wereld waar de grond zwanger is
van ontkiemend zaad. Een land dat uitziet naar een nieuwe oogst. Waar het goed toeven
is voor iedereen die door de ruimte zweven wil.
Nu de vogels gevlogen zijn, is de lucht naakt en leeg. Alleen onze gedachten vullen de
oneindige ruimte. Herinneringen aan een vruchtbaar seizoen fladderen door ons brein.
Als een zwerm letters die steeds weer het verlangen spellen naar een nieuw broedseizoen.
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4 Bollen

Om over hun bol geaaid te worden. Zo onschuldig liggen ze naast elkaar. Zich van geen
kwaad bewust. Gereed om zich bloot te geven. Geduldig wachtend op hun bestemming.
Benieuwd naar een nieuwe toekomst. Het kan nog alle kanten op.
Een dikke sjaal om rond de nek te knopen? Beschermend tegen de gure wind. Of een
stoere trui, versierd met kabels? Onmisbaar voor een lange winterwandeling. Misschien
een muts om blonde lokken te laten schuilen? Vrolijk gekleurd en afgewerkt met een pluizig
bolletje. Of wordt het uiteindelijk toch de beroemde sok om spaargeld in op te bergen?
De maker kiest de kleuren en bepaalt de vorm. Vingers bewegen met de snelheid
van een goochelaar. Insteken, omslaan, doorhalen en af laten glijden.Tikkende breinaalden
vertellen dat er iets nieuws wordt gemaakt. Ritme van gezelligheid. Een werk wordt opgezet. Draden worden aan elkaar verbonden. Tot eenheid geknoopt.
Ieder mens heeft zo zijn eigen patroon. God heeft het DNA bepaald. Om er een
mooi schepsel van te breien, verweven met verschillende generaties. Een mens als breiwerk van verhalen. Niet alle draden worden door de Eeuwige aan elkaar geknoopt. De
laatste steken mogen we zelf afkanten. Om tenslotte het leven te kunnen ontrafelen.
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