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Woord vooraf

Zes dichters uit Leiden en Leiderdorp lieten zich in de zomer van 2017 inspireren door de beelden 
in de Leiderdorpse Heemtuin. Zij kozen een of meerdere werken die tentoongesteld staan in de 
Heemtuin en maakten daar een gedicht bij. Dit deden zij op uitnodiging van BplusC en Stichting 
Kunst in de Heemtuin als bijdrage aan het tienjarig jubileum van de beeldententoonstelling. 

Mieke van den Berg, Wilco van der Kamp, Joke Schrijvers, Egon Snelders, Erika de Stercke en 
Frans Terken schreven de gedichten en voegden zo nog een dimensie toe aan de tentoongestelde 
kunst in de Heemtuin. 

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier!

De gedichten zijn ook na te lezen op onze website, www.kunstindeheemtuin.nl
De foto's in dit boekje zijn gemaakt door Johan Kranenburg tijdens de presentatie van de gedichten 
op zondag 24 september 2017. 

BplusC
Stichting Kunst in de Heemtuin

  

http://www.kunstindeheemtuin.nl/


Paradise regained    

Tussen de witte waterlelies
die ik zo lief heb sta jij fier
op jouw dunne hoge poten 
in donker koele vijvergrond

Waterloten luchtig gebreid 
armen open om te ontvangen
roofvlieg, hommel of elk die
naar deze werkplaats komt

Hier trekken we elkaar aan 
ik sluip door riet en water
al het gezoem trotserend
om mij aan jou te warmen

De staak die jou torst ontbot
zijn twijgen gaan je kleuren
elk seizoen een andere tint 
vanaf tenen tot top geaard

In een flits de hof van ooit
waar gebladerte van vijgen
de mens met schorten tooide

Er is telkens een tuin om niet
in de tijd die was en komt

Mieke van den Berg, juli 2017

Bij het kunstwerk Aardtruien van Johan Sietzema

In de eerste strofe zijn woorden te herkennen uit het gedicht “De waterlelie” van Frederik van 
Eeden, uit: Van de passielooze lelie, Amsterdam 1901.



Meisje

Verwonderd, de tijd die opstaat
en het leven in gang draait.

Het kraakt bladeren onder een spel
van de wind.

De bomen glimlachen en schudden
glanzend van plezier de takken door
elkaar.

Het meisje kijkt omhoog. De wolken
slapen in een roes.

Ze giechelt naar de vogels die van tak
naar tak springen.

Uit een blok hout groeit schoonheid.

Bruine ogen volgen het proces. 

Niets gaat verloren.

Erika De Stercke
erikadestercke@hotmail.com

Bij het kunstwerk Stroming van Carla Rump 

mailto:erikadestercke@hotmail.com


Vervoering

Wensen uiten zich naar de richting waar
het licht danst op takken van geluk.

In dit spel geen plaats voor gemopper.

De vrijheid ligt op lippen die tuiten naar 
het mooie dat zweeft en landt wanneer 
de wind valt, zacht als dons.

Uit wortels die de grond doorwoelen,
haalt het leven kracht.

Boomstronken, door de jaren ingehaald, 
geven met liefde zuurstof af.

De wind wakkert dit aan en verbindt ons 
met de natuur.

Die momenten koesteren we.

Erika De Stercke 
erikadestercke@hotmail.com

Bij de kunstwerken van Lia Versteege 

mailto:erikadestercke@hotmail.com


hier ben ik, noem mij Knarff of noem mij Koosje

hier ben ik, noem mij Knarff of noem mij Koosje
naar uw grootmoeder van vaders kant
noem mij, bevestig mijn bestaan

ik weet zelf niet hoe ik heet
schaar mij onder de tak- en twijgachtigen
als u behoefte voelt mijn houtig lijf 

wetenschappelijk te duiden, ik ben
een nakomeling van moeder Heemtuin
en vader Hoedjes, ze lieten mij ontspruiten

uit een ontmoeting van aarde en brein
zij schiep mijn leden in haar geduldige grond
hij sprokkelde mijn lijf met verbeelding tezamen

hier ben ik, graag zou ik wat wroeten
in uw agenda, uw leven, mijn snuit de kost
geven in de spinsels van uw gedachten

daar het kind oprakelen of tenminste de vonk
van het tomeloos ontdekken hoe alles 
ongerijmd anders kan zijn, kostbaar, uniek

zoals ik, in alle bescheidenheid, zelf ben 
hier, deze zomer, met mijn warrig lijf
weerloos in de wind, u kunt mij redden

uit dit naamloos bestaan, noem mij
spreek mij aan, voor wie mij liefheeft wil ik heten
en doe de groeten aan Neeltje Maria Min

Wilco van de Kamp, juli 2017

Bij het kunstwerk Boomdier van Michael Hoedjes

Regel 3 uit en regels 4, 23, 24 vrij naar “Mijn
moeder is mijn naam vergeten” van Neeltje Maria
Min



Boom was het eerste woord in mijn schoolschrift

Boom was het eerste woord in mijn schoolschrift
lang voor Google Earth bestond, oog dat de wereld

in een wenk tevoorschijn tovert, inzoomt tot de huid
van de aarde vertelt over leven in het antropoceen

boom, schrijf ik vandaag opnieuw, zie de man
met grijze manen uit het land van de zingende bossen

hij sloeg je gade op zijn beeldscherm, zag een boom
in pixels, gevallen en geveld, door al zijn loof verlaten

koos jou voor zijn hommage, want elke boom geeft
adem aan alle talen, hij bracht bladgoud uit het noorden

om de jaren van je stam te eren, verguldde je bast
als was je een farao in deze omheinde tuin

waar de wind vrij spel heeft, hier lig je gehavend
in je wade van honingkleurig edelmetaal

grenzeloos stil in het licht van de dagen
voor wie de tijd neemt, je nabijheid zoekt

wie met een muisklik uitzoomt ziet
op het scherm het vervagend spoor

van een vallende ster op aarde
boom was het eerste woord

Wilco van de Kamp, juli 2017

Bij het kunstwerk Limits
Unlimited van Karl Chilcott



Liefde op het eerste gezicht

Ze dobberen tussen de waterlelies
botsen tegen het riet, bolle beesten
in gefilterd licht

hybride achtling, glanzend 
gevleugeld en deze maanden 
te gast hier in de sloot

dit nageslacht van mens en
slak, kever of teek, daar kon je 
een beet van krijgen, enge ziekte

wat willen deze mutatiebommen
met het water, de aarde, wat
als ze ontploffen in hartstocht

gaan paren met elkaar
met ons, met de kunst
zich grenzeloos voort te planten?

Joke Schrijvers, juli 2017

Bij het kunstwerk Mutatiebommen van Jeannette Ephraïm



liberté indissoluble

speels schikt het licht 
zich naar de dansende draden
trekt schaduwlijnen tussen 
jou en mij
kleurt de werkelijkheid
met dromen

ik dwaal mijn weg 
naar verre einders
waar de wind voorbij
de perken meandert 
zich niets gelegen laat
liggen van wat zich afspeelt
in het hardvochtig heden 

de draden dansen weliswaar
maar zijn gebonden 
aan hun maker
hun ritme bepaald
door denken

zoals ook ik gebonden ben
aan de reflectie van jouw ogen
gestold beeld van een verleden

ik laat in mijn gedachten
de draden los
zodat ze kunnen zweven
naar een nieuw begin
waar randen niet bestaan
er alleen maar leegte is

egon snelders

Bij het kunstwerk Where are the limits van Francine Garnier & Alain Engelaere



Fern leaf

Klein en opgerold in jezelf 
het begin van groei dat groter belooft
je vouwt je uit met de boog mee
volgt de sporen die vallen uit het blad 

hoe er spanning op staat
als je er met een vinger tegen duwt
dof zuigt geluid zich weg
tot diep onderin de kern 

ga er niet aan trekken 
het veert en krult onverkort verder
het geduld van luchthartig wachten
afwachten wat ontspruit

zoals een varen in vorm
en omvang verandert
vol in de bladen
toch zichzelf blijft

onbewogen ruimte neemt
in grenzeloze herhaling

© Frans Terken 2017

Bij het kunstwerk Fractal van Sally Ducrow 



In het vizier 

Draden gespannen op het netvlies 
ze knopen een panorama aan elkaar bouwen het
in stroken uit tot op de hoeken van je horizon

hoe je dan je vizier instelt
scherpte zoekt die van waarnemen zien maakt
dat er geen limiet is aan kijken

waait daar een struik een wirwar van twijgen 
schuilt daarachter misschien een krijger 
die de grens van het grondgebied wil bestrijden 

bewegen ze als takken in een loofboom 
de bladeren zijn het handen van een vriend die wuift 
de snaren langs de stam spelen zachte muziek

zie de lucht erboven
strepen getrokken door straaljagers
ze dobberen weg in een strakblauwe zee

het is hoe je je blikveld openvouwt
neem elk baken met het vertrouwen
dat het verten opent met het licht van thuis

© Frans Terken 2017

Bij het kunstwerk: Where are the limits van Francine Garnier & Alain Engelaere 


