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GAANDEWEG

Vrijheid  is een dochter van haar tijd.

Wanneer er te veel waarheden rondzwermen die het voor jou niet halen, vormt dat 
een voedingsbodem om zelf op ontdekkingsreis te gaan. Het is een levenslang 
individueel pad en eindeloos. Dat betekent laveren langs uitgezette boeien van 
leermeesters. 
Als een evenwichtskunstenaar betreed je de weg op je zoektocht naar geluk. 
Het pad vraagt om een verfijnd afstellen van wat werkelijk belangrijk is.  

Het ontdekken van je diepste zielenroerselen werkt bevrijdend en geeft een ongekende 
rijkdom.  Dit waardevolle “bezit” is een vrijheid die je steeds weer moet bevechten.  
Ze wordt richtinggevend op het levenspad; een weg vol hobbels en hindernissen. 
Ook van onbegrip en afwijzen. En altijd is er weer die twijfel.

De grootste en diepste waarheid ligt verscholen in de kunst, in welke verschijningsvorm 
dan ook. Het is een voorrecht om iets van deze beeldtaal te ervaren en te begrijpen. 
Bijzonder is het om geraakt te worden tot in het diepst van je hart. Als een spons 
absorbeer ik alles wat op mijn pad belandt. In een later stadium elimineer ik wat geen 
belang heeft. Zo is kunst de bron van schoonheid en troost.

Kunst geeft houvast, voldoening, rijping en soms erkenning. Al is het goed te relativeren  
slechts een zandkorrel te zijn in het grote wereldspel. Een ontnuchterende knipoog en 
zelfspot blijven onontbeerlijk. 

Ik wil de korte tijd die ons gegeven is zo waardevol mogelijk benutten naar eigen inzicht. 
Wellicht is dat wel de grootste kunst.

Vrijheid. Zeker nu, nu het kan.

Lei
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TITEL

RAKU KERAMIEK

Kunst is een leugen die het 
dichtst bij de waarheid komt.
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Alles van waarde is weerloos
er is niet meer bij weinig
noch is er minder
nog is onzeker wat er was
wat wordt wordt willoos
eerst als het is is het ernst
het herinnert zich heilloos
en blijft ijlings

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk

als het hart van de tijd
als het hart van de tijd

Lucebert
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Korreltjie sand 
 
Korreltjie korreltjie sand 
klippie gerol in my hand 
klippie gesteek in my sak 
word korreltjie klein en plat 
Sonnetjie groot in die blou 
ek maak net ‘n ogie van jou 
blink in my korreltjie klippie 
dit is genoeg vir die rukkie 
Kindjie wat skreeu uit die skoot 
niks in die wêreld is groot 
stilletjies lag nou en praat 
stilte in Doodloopstraat 
Wêreldjie rond en aardblou 
korreltjie maak ek van jou 
huisie met deur en twee skrefies 
tuintjie met blou madeliefies 
Pyltjie geveer in verskiet 
liefde verklein in die niet 
Timmerman bou aan ‘n kis 
Ek maak my gereed vir die Niks 
Korreltjie klein is my woord 
korreltjie niks is my dood  

Ingrid Jonker 
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Gevleugelde tijd
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Logica brengt je van A naar B, 
maar verbeelding brengt je overal.

Albert Einstein
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Bemint eer ge bezint
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Pegasus



32 33

SPRAWL KERAMIEK
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Totaal witte kamer

Laten wij nog eenmaal de kamer wit maken
nog eenmaal de totaal witte kamer, jij, ik

dit zal geen tijd sparen, maar nog eenmaal
de kamer wit maken, nu, nooit meer later

en dat wij dan bijna het volmaakte napraten
alsof het gedrukt staat, witter dan leesbaar

dus nog eenmaal die kamer, de voor altijd totale
zoals wij er lagen, liggen, liggen blijven
witter dan, samen 

Gerrit Kouwenaar34
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Evenwicht
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BRONS
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Verwonder



VII

Kunst leert ons niets, 
behalve de betekenis van het leven.

Henry Miller
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PORTRETTEN
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Weltschmertz
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Het eiland waar alles wordt opgehelderd. 
Hier kan men op vaste bewijsgrond staan.
Er zijn geen andere wegen dan de toegangsweg.
De struiken buigen door van alle antwoorden.
Hier groeit de boom van het Juiste Vermoeden
met eeuwig ontwarde takken. 
De verblindend simpele boom van het Begrijpen
bij de bron die Ah Dus Zo Zit Het heet.
Hoe dieper het bos in, des te breder
het Dal der Vanzelfsprekendheden.
Rijzen er twijfels, dan verjaagt de wind ze.
De Echo neemt ongeroepen het woord
en verheldert graag de geheimen van de werelden.
Rechts de grot waar de Betekenis ligt.
Links het meer van de Diepe Overtuiging.
De waarheid maakt zich los van de bodem 
en drijft zachtjes omhoog.
Boven het torent de Onwankelbare Zekerheid op.
Vanaf haar top strekt zich het Wezen der Dingen uit. 
Ondanks al deze verlokkingen is het eiland onbewoond
en de vage voetsporen die je op de kusten ziet
wijzen zonder uitzondering in de richting van de zee.
Alsof men hiervandaan alleen vertrekt
en onherroepelijk in het diepe onderzinkt.
In een leven dat niet te doorgronden is.

Wislawa Szymborska 
(vertaling Gerard Rasch)




