
Zijn belangstelling voor de natuur is
sterker geworden met het ouder wor-
den. "Veel van de belangrijke dingen in
het leven hebben tijd nodig om tot
wasdom te komen." Een interview met Kees Brusse dat 
twaalf jaar lang op ons wensenlijstje stond. Een gesprek over
de relatie mens-natuur en het genieten van de kleine dingen
van het leven. 
In ditzelfde nummer een eerbetoon aan de blauwe-bloemen-
wereld van de Groningse tuinfilosoof Rob Leopold. "Maar
wat is dat? Daar in het midden, tussen het lichtgroene gerst,
in dat ijle licht: een hele brede strook blauw. Korenbloemen!
In volle bloei! Meer dan ik in mijn hele leven bij elkaar heb
gezien. De tijd valt weg. Met wijd open ogen sta ik daar te
staren aan de bosrand."

“Een van de mooiste boeken
ooit gemaakt,” zei Kees Fens in
een Volkskrant-column over de
500 jaar oude zoektocht van een
Venetiaanse monnik naar de
vrouw van zijn dromen: De
Droom van Poliphilo. “Elke
bladzijde die ik ervan te zien krijg, maakt mij gelukkig, want
is in superieur evenwicht als een schilderij van Vermeer.”
Poliphilo’s Droom uit 1499 blijft een onuitputtelijke inspira-
tiebron voor kunstenaars, architecten, tuinliefhebbers en spi-
rituele zoekers. In dit nummer duikt VA-redactrice Veronica
Frenks acht pagina’s lang in de mysteries van een van de
grootste kunstwerken van het afgelopen millennium. Gevolgd
door een interview met de Rotterdamse stedenbouwkundige
Ashok Bhalotra die zich in de Amersfoortse wijk
Kattenbroek liet inspireren door Poliphilo’s reis. 

“Ik ken geen stad waar
het meer regent dan in
Salzburg. Toch heb ik
nooit een ansicht van
Salzburg in de regen
gezien.” De Luxemburgse filmmaakster Bady Minck kan het
weten, want ze verzamelde alles bij elkaar 15.000
Oostenrijkse ansichten en verwerkte haar indrukken tot een
film over natuur en kunst. Een gesprek over regen en zonne-
schijn, haar liefde voor de Alpen, eigengemaakte geitenkaas,
bergdorpen, Paul Cézanne, langzame en snelle bergland-
schappen en een meer harmonische manier van omgaan met
het landschap. En over haar samenwerking als kunstenaar
met wetenschappers van de universiteit van Wenen. “Ik vind
het interessant om als kunstenaar een poging te doen een
orginele kijk op de wereld door te geven." 

Voordat de paden uit het landschap verdwenen, aldus de
Tsjechische schrijver Milan Kundera, verdwenen ze uit de
menselijke ziel. En toch... is het pad nooit helemaal verdwe-
nen: niet uit het landschap en niet uit onze ziel. Milan-
Kundera-liefhebber Sim Visser organiseerde op het Baarnse
Kasteel Groeneveld een prachtige serie avonden rond het
thema paden en wegen. Op een van deze avonden droeg de
Servisch-Nederlandse econoom/verteller Zoran Zlatkovic
een paar wonderschone verhalen voor over snelle en langza-
me tijd, het geheim van een blauwe bloem, de schouderpijn
van oma en het leven in twee werelden. VA zocht Zlatkovic
thuis op voor een interview. 

OVER PADEN EN WEGEN LIEFDE VOOR BLAUW
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Het plastic verpakte kippetje uit de supermarkt komt al lang
niet meer van een boerderij. Tijdens ’s werelds grootste docu-
festival IDFA 2005 realiseren publiek en jury zich met schrik
hoe weinig we weten over de herkomst van ons voedsel. De
industriële verwerking van 50.000 kippen wekt afgrijzen. De
filmjury spreekt over "nachtmerrieachtige beelden" en een
"visioen van de hel". Een fascinerende ontmoeting tussen
stad en platteland in hartje Amsterdam. Speciale gast: farmer
John, hoofdpersoon uit een van de favoriete IDFA-docu's van
dit jaar. De Amerikaanse bio-boer die met de hulp van 
duizend stadse consumenten wist te ontsnappen aan de
wurggreep waarin de landbouw terecht is gekomen. Tien
pagina's commentaren en interviews. 

FARMER JOHNZOEKEN NAAR KWALITEIT

GEVOEL VOOR SCHOONHEID DROMEN VAN POLIPHILO DROMEN IN SALZBURG
Met een gloedvolle oproep nam een van de bekendste plan-
tenkenners van de vorige eeuw, Victor Westhoff, in 1981
afscheid als hoogleraar aan de universiteit van Nijmegen.
“We moeten studenten,” zei hij in 1998 in een interview met
dit blad, “niet alleen kennis bijbrengen, maar ook gevoel
voor schoonheid.” Een van die leerlingen van toen is de hui-
dige hoogleraar Plantensociologie, Joop Schaminée. Onlangs
in het radioprogramma Vroege Vogels te gast met een aanste-
kelijke les in de kunst van het kijken naar het Nederlandse
landschap. Zoveel hoop en optimisme doen ons goed, sprak
de Vroege-Vogels-presentator ter afsluiting van het radioge-
sprek. Wordt Nederland echt steeds mooier en mooier? Tijd
voor een uitgebreid interview. 
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Wetenschappers en kunstenaars zitten elkaar (al jaren) in de
haren over de vraag hoe je Rembrandt recht doet – kwalita-
tief of kwantitatief. Leveren röntgenfoto’s ons het definitieve
bewijs wat een echte Rembrandt is? Of vinden we de ware
Rembrandt juist in de warmte van zijn atelier, in het gezel-
schap van zijn leerlingen? Een voormalige Rembrandt, De
Man met de Gouden Helm, viel ondanks zijn raadselachtige
lichtweerkaatsing ineens van zijn voetstuk. Een uitstapje naar
de wereld der schone kunsten, met zijuitstapjes naar sport en
denksport en een fascinerende parallel met de kwaliteit van
biologische groenten en fruit. Want wat is kwaliteit?
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VAN SEANREDAM TOT JOHAN CRUIJFF

NUMMER 3/2005

NUMMER 4/2005

Vraag een willekeurige Nederlander om een horizon te teke-
nen, aldus de oud-directeur van het Stedelijk Museum Rudi
Fuchs, en hij tekent een rechte lijn. “Vraag iemand uit
Yorkshire of Toscane of ergens anders hetzelfde te doen, en er
zitten hobbels en heuvels in. Ieder land en iedere cultuur heb-
ben een eigen manier van kijken. De Nederlandse manier van
kijken is een rustig meten van de ruimte. Je ziet het in ons
voetbal, in onze architectuur, in onze schilderijen en in ons
landschap. Het gaat allemaal om het uiterst precies meten van
de ruimte. De Engelse schrijver David Winner sprak met een
reeks (tuin)architecten, kunstenaars en voetballers om het
Nederlandse ruimtegevoel te leren begrijpen.


