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26 MEIERIJ

Uit de kunst

‘Kleurbeeld na
lezen gedichten’
door Noor Reigersman

L

icht- en schilderkunst ineengevlochten tot een
prachtig geïllustreerde
dichtbundel. Plus een boeiende
expositie op het gemeentehuis
van Boxtel. Het begon allemaal
ongeveer twee jaar geleden, toen
dichter Victor Vroomkoning –
pseudoniem van de in Boxtel
geboren Walter van de Laar – bij
Ton Verstraten op de stoep stond.
„Hij vroeg of ik prenten wilde maken bij zijn gedichten over zijn
ouders. Ze gaan over de periode
van zijn verwekking totdat ze
stierven.” Verstraten liet er zijn
gedachten over gaan, las en herlas
alle gedichten vele malen om ze
te doorgronden. „De dichtbundel
is natuurlijk een monument voor
de ouders van Walter, maar sommige prenten heb ik gemaakt met
mijn eigen ouders in gedachten.”
Verstraten nam de titel als eerste
uitgangspunt. Die verwerkte hij
in spiegelbeeld in zijn schilderijen, die qua kleuren precies overeenkomen met de gedichten.
„Ik maakte niet zomaar wat prenten”, legt Verstraten uit. „Ze moesten natuurlijk een lading hebben.
Na het lezen van de gedichten
kreeg ik elke keer een soort kleurbeeld in gedachten.”
De boodschap van de gedichten
wist Verstraten elke keer feilloos
over te brengen, ook volgens
Vroomkoning. „Walter was echt

getroffen toen hij de prenten
zag.” Hij maakte de prenten
door middel van monotype en
gemengde technieken. „Je legt
papier op een glasplaat met
natte verf of inkt. Dan ga je
tekenen of krassen op de achterkant van het papier. Daarna
kun je op de voorkant met
gemengde technieken aan de
gang.” Het effect past wonderlijk goed bij de gedichten. Zoals het gedicht Vuilniszakken dat
begint met: ‘Zoals ze daar ’s
morgens, op de stoep tegen
elkaar aan, geleund warmte
zoekend, in hun plastic jassen...’
Behalve een schilderij maakte
Verstraten bij dit bekende gedicht ook twee driedimensionale vuilniszakken in was,
leunend tegen elkaar. Hij paste
het spiegelbeeld eveneens toe
op twee objecten, waarvan het
ene is gewijd aan de vader van
Victor Vroomkoning. „Zijn vader was brood- en banketbakker en ik vroeg me af hoeveel
broden hij in zijn werkzame
leven heeft gebakken.” Om een
suggestie te geven van het aantal broden bevestigde Verstraten vier spiegels in een open
sokkel. Het in het midden liggende broodje wordt daardoor
eindeloos weerspiegeld. Datzelfde deed hij met kleine
dichtbundeltjes in een sokkel
die hij wijdde aan Victor
Vroomkoning zelf. „In het
oude Egypte werden perkamenten rollen zodanig bewerkt dat ze de tand des tijds
konden doorstaan. Ik heb deze
ook gemummificeerd.”

De expositie Zag je onderweg het
koren staan? duurt tot en met 31 december. Bezichtiging op afspraak,
06-22654936 (Kunststichting Boxtel). De dichtbundel is in herdruk.

" Ton Verstraten maakte prenten en objecten bij de gedichten van Victor

Vroomkoning over diens ouders. foto Noor Reigersman
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BIODIVERSITEIT IN SCH

Fraaie e
De gemeente
Schijndel ziet
graag meer
biodiversiteit
in kern én in
buitengebied.
door Renso van Nuland
SCHIJNDEL – Meer biodiversiteit in

de bebouwde kom en verfraaiing
en authenticiteit van erven in het
buitengebied.
De
gemeente
Schijndel geeft haar inwoners de
mogelijkheid om deel te nemen
aan twee natuurprojecten: ‘Samen naar een biodivers Schijndel’
en ‘Erven met uitstraling’. En dat
geheel kosteloos.
Beide projecten zijn een uitvloeisel van het landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Schijndel uit 2005. Vanuit de gemeente
is Luuk Kreule aangesteld als aanspreekpunt. Het project ‘Erven
met uitstraling’ is inmiddels aan
een tweede ronde begonnen. „De
eerste ronde was een groot succes; 21 inwoners die in het buitengebied wonen, meldden zich
aan”, constateerde Kreule na de
eerste introductie begin 2014.
In november is gestart met een
nieuwe inschrijfronde. In totaal
stelt de gemeente zo’n 25.000 euro beschikbaar aan haar inwoners
voor ‘Erven met uitstraling’. Het
project komt deels voort uit een
romantische gedachte. „Tientallen jaren geleden zag je aan erven
waar je was in de regio. Een erf bepaalde het gezicht in de streek. In
de loop van de decennia zijn erven sterk op elkaar gaan lijken.
Schijndel kenmerkt zich bijvoorbeeld door erven en tuinen met
populieren, knotwilgen en beplantingen als boerenjasmijnen, seringen en sneeuwballen. Die zien
wij graag weer terug.”
Met het geld van de gemeente

hangen inwo
nestkasten op
vleermuizen,
ders in met na
planting. Volg
het mes aan
zijds zorgen
een aantrekkel
derzijds is het
biodiversiteit.
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