
 

                                Diverse intro’s/toonzetters (C): 
 

Blues  

Trekken, stampen, duwen 

Zweten, ploegen, zij aan zij 

Manen voor de ogen half 

Hoeven in de klei 
 

Luctor et emergo 

Van Den Helder tot aan Goes 

Zal het trekpaard blijven trekken 

Zingt de boerenknol zijn blues 
 

Zou het Belgische trekpaard kunnen zingen, dan weerklonk bovenstaande blues smartelijk 

over het weerbarstige landschap. De maand oktober staat in het teken van het herfstfeest 

op de 21e , dit jaar robuust gedomineerd door  het trekpaard met de karakteristieke korte 

benen, het kleine hoofd en het gedrongen, krachtige lichaam. Een spectaculaire 

demonstratie met twaalf boerenknollen in de hoofdrol… 

 

Reflectie van de ziel 

Met hamer en beitel onverschrokken aan een brok marmer ontworsteld of fijnzinnig met 

potlood aan het papier toevertrouwd. Zwierig op het canvas aangebracht of in existentiële 

woede op het doek gekwakt. Vakkundig en liefdevol aaneengelast of in het zweet des 

aanschijns tot perfectie geblazen. Kunst kent vele verschijningsvormen en komt onder alle 

denkbare gemoedstoestanden en omstandigheden aan de oppervlakte.  Het fenomeen 

kunst dankt zijn kwalificatie aan de ontroering die het teweegbrengt, de bewondering die 

ervoor wordt uitgesproken of de controverse die het juist oproept. Kunst als een reflectie 

van de ziel. De veelzijdigheid én ongrijpbaarheid van het begrip kunst komen fraai tot uiting 

in de Kunstmarkt die begin juli in en rondom het park wordt gehouden… 

 

De wolken voorbij 

Van toeten noch blazen 

Gewoon in de wei 

Gelukkig te grazen 

De wolken voorbij 

Niet veel meer te wensen 
De zon maakt me blij 
De tijd kent geen grenzen 
Het zomert in mei 

Lange ij of korte, de bloeimaand is daar. De zomer is er vroeg bij. De Italianen spreken van 

‘dolce far niente’, het zoete nietsdoen. Verleidelijk, geven wij van Kasteel Heeswijk toe. 

Eraan toegeven kunnen we echter nog niet. Althans niet deze maand, want die staat bol van 

de activiteiten. Zo is er op het kasteel bijvoorbeeld het zomerfeest Vurige Tongen.  U leest er 

- met een grasspriet tussen de tanden - alles over in deze nieuwsbrief… 

 

  

                                                         (teksten©Floris Sartorius) 


