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In het begin
Ik aarzelde om te beginnen met schetsen van mijn tuin. Planten en bomen zijn
al zo vaak nageschilderd en nagetekend. Is het mogelijk daar een nieuwe draai
aan te geven? Kan ik er een verrassend beeld mee oproepen? Wat kan ik er van
mezelf in kwijt? Maar op een gegeven moment moest ik het gewoon doen. Dit
was mijn tijdelijke tuin en ik wilde de plek vastleggen voor ik er ruim een jaar
later afscheid van nam. Met de iPad in mijn ene hand en een stylus in de andere
ging ik in mijn tuin zitten en begon ermee.
Ik voelde me soms als een Claude Monet, die een eeuw eerder flinke tijd
schilderend in zijn zelfontworpen paradijs doorbracht. Niet dat ik me ook
enigszins kan meten met zijn schilderkunst en zijn reputatie. De overeenkomst
is dat de bomen en planten een eeuwige bron van inspiratie vormen. De natuur
is overweldigend, zowel op grote schaal als in de kleine details. Als je de tijd
neemt zie je telkens weer nieuwe aspecten. De natuur levert oneindig veel
variatie.
Spannend om via mijn hand en een stylus te onderzoeken wat ik zag. Als je
schetst, ontdek je zoveel meer. Maar precies nadoen wat ik zag, was niet het
doel. Dat zou ook saai zijn. Het leek bovendien een onmogelijke opgave om
alles weer te geven. In de betekenis van het woord schets zit de beperking al
besloten: het is tegengesteld aan een volledige en minutieuze weergave. Je
komt voor de keuze welke elementen je gebruikt voor een schets, welke details
je weglaat en welke de nadruk krijgen. De tijd om te kijken en te handelen is
beperkt. Als je er te lang over doet, verval je in herhaling en verliest de schets
zijn kracht en spontaniteit. Mijn waarneming vertaalde ik in streepjes, streken,
kleuren en vlakken. Het was de vraag in hoeverre ik af zou wijken van mijn
waarneming en hoeveel ik van mijn eigen expressie toonde.
Elke aanraking op het iPadscherm was ook een afdruk van mijn
gemoedstoestand. Het was een keuze die door niemand precies zo is na
te doen. Net zoals elk blaadje van een tak aan een boom iets eigens heeft.
Soms identificeerde ik me met zo’n blaadje. Was ik niet net als dat ene
toch bijzondere blaadje, niet in het centrum van de wereld, waar anderen
gemakkelijk overheen keken? Of zou ik toch liever die bloeiende bloem zijn
tussen al het groen?
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