
Hoe Steenbeek ons toeviel
 
Het is nu zo 'n kleine twintig jaar
 
geleden dat we begonnen met de
 
tuinen achter het Beuningse
 
kloo ster. Vijvers graven, bomen plan

ten , muu rtjes stapelen , paden ,
 
hagen , gazons...
 
En er tentoonstellingen organiseren .
 
We w ilden een Beeldentuin .
 

In de zomer van 1984 bracht ik een
 
aantal weken schilderend door in
 
Frankrij k. Stromend water wilde ik
 
schilderen. Bij een verlaten watermo

len , een stroomversnelling in de
 
Loue . Ik kwam thuis met een stapel
 
aquarellen en twee plan

tjes, steenbreekvaren tjes;
 
moo i voor in d ie gestapel

de muurtjes in onze nieu

we tuin . O,.wat waren ze
 
prachtig, daar, in die oude
 
muur van de watermolen,
 
in de schad uw, in de nevel
 
van het spattende water!
 
0 , wat was het licht daar
 
mooi, in die natte scha

du w!
 
Ais ik plant was zou ik
 
daar willen wonen; mijn
 
naam veranderen in Varen.
 
Het is een wonder dat d ie
 
twee varentjes nog steeds
 
leven in de dr oge muur in
 
onze tu in . Ik zoek ze steeds tussen
 
het andere kru ipende en hangende
 
groen.
 

Zo 'n kle ine t ien jaar geleden, na een
 
kort dynam isch leven, ging het
 
grootste deel van de Beuningse
 
Beeldentuin op de schop om plaats
 
te ma ken voor een natuurtuin (let op
 
mijn hoofdletters) . Nieuwe mensen ,
 
een nieuwe tuin . Met heel veel meer
 
dan gewone belangstel ling volgde ik
 
alle s wat er gebeurde. Heel bijzon 

der en leerzaam om toe te kijken als
 
andere mensen het stuk grond gaan
 
bewerken waar je daarv oor zelf op
 
werkte. Voora l als ze het ande rs
 
doen . Heggen weg, geen gazons,
 
rechte paden worden golvend, graaf

machine als een huis zo groot,
 
maakt vijve r, sloot, of beek liever. En
 
bulten. Ik stond er bij en keek er
 
naar. Zonde r iets te hoeven doen. Ik
 
ben graag lu i. Tot... het kronkelpad
 

werd volgestort met vermalen puin. 
Temidden van het grijs van zand en 
klei, in het pad van puin glinstert 
iets groens . Blauw achtig groen. 
Bukken. Op rapen. Een stukje tege l is 
het. Uit een oude schoolgang, een 
zwembad of zooHet zal zeker zestig 
jaar oud zijn . lets verder nog een, en 
oo k een stu kje blauw. Ik steek ze in 
mi jn zak. Het duurt niet lang meer 
of ik ben ze aan het verzamelen. Ga 
ze zoe ken. Vind ze in aile kleuren. 
Elk steentje met zijn eigen geschie
denis. Geel van badkamers. Bruin en 
oranje, met decoraties; keukens uit 
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de jaren '70 . De roden zijn zeld
zaam . Paars zzz. En stukjes van 
wast afels, serviesgoed. Grijs en 
bru in van vloe ren, zwart ook. De 
witte laat ik liggen, dat zijn er te 
veel. 
In d ie tijd was ik nogal een stenen
zoeker. Een aquarellenserie met 
daarin tekeningen van kristalvormen 
waar ik toen aan werkte deed me 
zelfs aan de oevers van de Waal 
kri stallen vi nden. I<wartskristal ter 
d ikte van een potl ood. Daardoor 
kwam ik ook in het Teyler smuseum 
in Haarlem, voor de kristalvormen , 
en zag daar de heerlijk liefhebbende 
man ier van i Sde en 19de eeuws ver 
zamelen . Alles, hoe klein oo k, met 
roodomr ande handgeschreven eti
ketjes genummerd. 
Ik vond nog iets. In de hal van het 
klooster stond een rol papier, dagen 
lang . Had iemand vergeten, daar 
neergezet of niet weg willen gooien ; 

ik weet niet wie ofwaarom. Stond
 
daar maar te wachten. Op mij.
 
Het waren tw ee grote vellen aquarel

papier. Oud , met bruine vlekjes van
 
het weer. Met in de hoek een blind

d rukstem pel van de fabri kant:
 
Steinbach.
 
Dit was een teken!
 
Ik was als een soort arche ol oog op
 
zoek naar gekleurde steen tjes en
 
hierop moe st een archeologenteke

ning komen. Ik zag daarbij de aqua

rellen van 19de eeuwse archeologen
 
voor me . Ik zou een quasi-archeolo

gische aquarel maken. De vondsten
 

keurig geordend en 
genum merd . Ais een beek 
van steen t jes. Gesorteerd 
op kleur. Het hele spec
trum. Zo precies mogeli jk 
naschilderen ; ik doe dat 
nooit, een heerlijke oefe
nin g. 
Het zou Steenbee k gaan 
heten, het papier, de beek, 
het gebroken puin en... de 
steenbreekvaren memore
rend . 

"Za l ik, als het paviljoen 
klaar is, die tegeltjes er in 
de muur drukken?" 

In de zomer van 1999 is dat inder
daad gebeurd , zoal s ze lagen toen ik 
ze schilderde zitten ze nu in het 
leem van de muur. Ais fragmen t van 
een stro om . Compleet met de rood 
om rande eti ketjes. 

Tijdens de ontelbare wandelingen 
d ie ik inm iddels in de Natuurtuin 
van Stichting Oase (let op mijn 
hoofd letters) maakte en bijna dage
lijk s m aak zijn er alt ijd van die vaste 
aandach tspun ten. Daarbij zi jn 
steed s, in de gestapelde muur diep 
in de schaduw achter de vlinderheu
vel, de steenbreekvarens. Die zich 
daar vermeerderen! 

Henk Hage 
is schilder en woont en werki sinds 
7982 in het Klooster in Beuningen. 
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