
Met kunst in de koffer
Je kunt hem belopen of befietsen, hij is bezongen door

dichters en schrijvers, talloze keren geportretteerd, er zijn

liedjes over gemaakt, maar naar mijn weten kwam nog

nooit iemand op het idee dit 125 kilometer lange over-

blijfsel uit de ijstijd te voorzien van kunst. Een knapzak,

een kijkdoos, een bronzen beeld, handen, een tempel; als

het aan Het Gewest aan de Seine in Assen ligt, zal het

niet blijven bij een fata morgana boven het Olde

Landschap, maar werkelijkheid worden op de Hondsrug.

Het is een behoorlijk ambitieus plan van de organi-
satoren, allen kunstenaars in Drenthe en sinds een
aantal jaren verenigd in de Stichting Het Gewest
aan de Seine, die zich bezighoudt met kunstpresen-
taties. Het is nog maar de vraag of de oude stuwwal
ook ooit daadwerkelijk her en der de monumentale
beelden op zijn rug zal torsen, maar het begin van
het Hondsrugproject is er. En de start? Jawel, op de
Hondsrug.

'Te Koop' stond er met grote letters op de uitnodi-
ging van Het Gewest aan de Seine, dat zijn naam
ontleent aan het Seinepad in Assen waar de stich-
ting kantoor houdt. 'Te Koop. HONDSRUG.
ƒ 3.900 excl. display en transportkosten.' Dat
maakt een rasechte Noorderling natuurlijk behoor-
lijk nieuwsgierig en hebberig. Een kunstzinnig
stukje ijstijd voor op mijn werktafel?
Organisator/kunstenaar Gerth Wijlage moet
lachen. Nee, een stukje ijstijd kan hij me niet belo-
ven, wel een multiple, of liever gezegd elf multiples,

want daaruit bestaat het Hondsrugproject: vijf
objecten, twee grafiekbladen, een schilderij en drie
composities, waarvan twee op cassette en een uitge-
schreven als bladmuziek. Daarmee gaat Het Gewest
toeren tussen Groningen en Coevorden. De start
vond plaats begin februari, boven op de Hondsrug
in 't Atelier aan de Hereweg in Groningen. De
route gaat via Exloo, Borger, Annen en Emmen
naar Coevorden, waar in Het Kasteel begin juni de
slotmanifestatie zal worden gehouden. Het is nog
onzeker of Assen nog volgt, maar er is wel overleg
gaande met het Drents Museum en de provincie.
Het Gewest aan de Seine bestaat sinds september
1994 en wordt beheerd door de kunstenaars zelf.
Uit de statuten: Het Gewest heeft als doelstelling:
'het initiëren en uitvoeren van projecten en organise-
ren van tentoonstellingen van beeldende kunst ten
behoeve van beeldende kunst en beeldende kunstenaars
en voorts het organiseren van overige activiteiten die
niet in strijd zijn met de doelstellingen van de stich-
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ting'. Een ruim begrip. Het hoeft dan ook geen ver-
bazing te wekken dat diverse kunstenaars uit andere
disciplines hun medewerking verlenen aan het
Hondsrugproject. Zo las dichter Rutger Kopland
voor uit eigen werk tijdens de openingsmanifestatie,
wordt het project begeleid door een videoproject
dat de hele tournee zal vastleggen, zijn er speciale
composities gemaakt die ook tijdens de presentaties
live ten gehore worden gebracht en zullen er lezin-
gen houden worden door een filosoof, een bioloog,
een schrijver en een landschapsarchitect. En dat
alles over de Hondsrug.

Het idee voor het Hondsrugproject ontstond nadat
vorig jaar een project was gedaan over de zestiende-
eeuwse essayist Montaigne, waarbij een grafiekmap
werd samengesteld. Het nieuwe project zou een
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ie Hondsrug op
Drents thema moeten krijgen, omdat Het Gewest
gevormd wordt door Drentse kunstenaars, waarvan
er overigens maar een in Drenthe is geboren. Gerth
Wijlage: 'We dachten: laten we eens kijken wat voor
associaties we krijgen bij onze eigen achtergrond en iets
typisch Drents zoals de Hondsrug. Wel moest ervan
worden uitgegaan dat het object ook eventueel of de
Hondsrug gerealiseerd zou kunnen worden. Nu zijn er
diverse associaties mogelijk: de Hondsrug ah geografisch
gegeven, ah landschappelijk gegeven, ah beeldend gege-
ven, ah historisch gegeven, ah toeristisch gegeven, ah
mythisch gegeven of als biologisch gegeven. Daarbij
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wilden we niet alleen grafiek brengen, maar ook juist
ruimtelijke vormen en andere disciplines zoals muziek.
Muziek kan naar ons idee weer een heel andere bele-
vinggeven van de Hondsrug'.

Met dit gegeven gingen de kunstenaars aan de slag.
Zoals Willy Brugman, die in haar beeld Handen
twee uitgangspunten verwerkte. Het is maar een
klein beeldje, ongeveer veertig centimeter hoog,
gemaakt van doek, baksteen en ijzerdraad. Niet
direct geschikt als monumentaal beeld, maar met
een ander materiaalgebruik zou het mogelijk moeten
zijn de weersinvloeden te weerstaan. Zelf zegt ze
erover: 'Ik heb juist natuurlijke materialen willen
gebruiken voor dit project. De handen zou je kunnen
zien ah een soort bewegwijzering, waarmee ik verwijs
naar het toerisme. Aan de andere kant wil ik ermee
aangeven dat, hoewel de Hondsrug spontaan is ont-
staan in de ijstijd, het landschap zoah het nu is, toch
gevormd is door mensenhanden'.

Marleen van Engelen kreeg bij het woord Hondsrug
een totaal andere associatie en dacht aan de rug van
een hond, hondenharen, het dorp Haren en aan

licht en donker. Ze maakte een lino en verwoordde
daarin ook haar associaties:

Ze stond iedere morgen
Met haar oude gezicht
Naar het Oosten
In het ochtendlicht
De zon, zo sprak de oude vrouw
De zon heeft werkelijk hondetrouw
Hij vertrekt in de avond
Maar de zon komt steeds terug
En verlicht de haren van de Hondsrug.

Ook Toon Wegner, die vorig jaar de Culturele prijs
van Drenthe won, liet zich bij zijn lino inspireren
door een gedicht: niet een van hemzelf maar van
zijn vriend/dichter Michiel van den Heuvel, waarin
lovende regels over Drenthe staan. In tegenstelling
tot deze twee bijdragen, waarbij het moeilijk lijkt ze
als monumentaal beeld in het landschap te zetten,
zijn de bijdragen van Gerth Wijlage en Charles
Henri goed voor te stellen als markering op de
Hondsrug. De laatste leverde een bronzen beeld,
Wijlage een knapzak.Wijlage:' Wat mij boeit is het
idee datje van noord naar zuid trekt, met lijnen naar
het heden en verleden, naar toerisme, de Veenkoloniën.
Ah je de Hondsrug ah route beschouwt, zie ik die lijn
niet ophouden bij onze grenzen maar doorlopen naar
andere culturen'. In tegenstelling tot Wijlages hori-
zontale beweging zocht Joan Bruggink - die overi-
gens de enige echte Drent in het gezelschap is - met
zijn kijkkast de diepte op. Via een loep boven in de
kijkkast ziet de toeschouwer driedimensionaal zijn
visie op de Hondsrug. De beeldende kunstenaars
Berend Breuker (zeefdruk) en Ruth Bugel (tempel)
sluiten de rij.

Om het ware Hondsruggevoel te vervolmaken
werden drie musici, Diederick de Cock, Hendrik
Plantingen en Evert van Loon, uitgenodigd composi-
ties te schrijven. Deze cassette met New Age-achtige
muziek gaat samen met een partituur op schrift en
de beeldende kunst in een reuzenkoffer. Het belooft
nog een heel gezeul te worden daar op de
Hondsrug. «»•

Joan Bruggink, 'De Hondsrug1,
heden en verleden
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