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 Henny dagboek 15 mr t. 
Het uitzicht uit het keukenraam is een Bonnard schilderij
en vanaf het terras is het een Hokusai.
Hokusai ´s morgens vroeg, Bonnard om 11 uur.

 H 16 mr t.
Vandaag was ook Ben een deel van een Bonnard schilderij,
en niet te vergeten de tafel.
Op lichtblauw begonnen aan een heel voorzichtige.
Moest denken aan achtergrondlandschappen renaissance schilderijen.
 H 18 mr t.
Vanmorgen een Casper David Friedrich.
Door wolkenvorming en mistlaagjes die stralend wit worden,
ontstond er een nieuwe rij bergen.
Dapper van die romantici om dat te willen schilderen.
En Does hok weide schapen van de leesplank.

 H 20 mr t.
De kleuren die niet maakbaar blijken benader ik.
En dan maar hopen op transparante overschildering.
Onderschildering misschien lichtblauw.
Denk ook aan onderschildering scar let lake.
Zien wat het groen dan doet.
Vandaag het groen nog een beetje laf over het bruin.
Er zit nog geen licht in.





 Ben dagboek 16 mrt.
Ik ben nog erg moe en weet nog niet wat ik wil. Dat duurde zo tot ver in de middag. Van het 
spiegelkar ton dat ik bij me had “spiegels” geknipt. Vaag had ik het idee om ze in de tuin in het 
landschap te zetten als “Claude spiegels” maar hing ze in de bloeiende mimosaboom die me zo 
bevalt. Fotografeerde dat en kwam toen op het idee om het te filmen. 
Het geel van de mimosa als een gele wolk, met hier en daar de hemel er door en de spiegels 
die zo nu en dan bewegen in de wind. Een stil beeld van kleur waarin de spiegels als gaten zijn. 
Gaten die - anders dan de doorkijkjes naar de hemel - uitnodigen diep in jezelf te kijken.
Het is een hommage aan Claude Lorrain, die in dit land de ideale landschappen schilderde en 
aan Paul Thek, die zijn zoektocht naar een meer spirituele kunst ook in dit land begon.

 B 17 mrt.
De schaapsherder laat ‘s morgens zijn schapen in de wei naast het huis. Gister kwam hij terug 
met een enorm loslopend varken dat hij Lola noemde. 
In de ver te hoor je de specht.

 B 21 mrt.
Werk in het “doordrukboekje”. Veel gebeurt er niet maar ik kijk wat er komt. Ben nogal stil in 
mezelf en denk veel na. Slaap ook veel. Iedere avond vroeg naar bed. Rond zes uur wakker. 
Kijk dan vanuit mijn bed - de balkondeuren open - hoe de zon opkomt. Als ik later dan 
beneden kom staat Henny op het terras te tai chiën.    
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de weg van het landschap ten einde

Langs de schaduw van de pijnboompunten
loopt mijn pad voorbij aan de put en la mimosa
die in haar stippeltjesjurk alles geel staat te zingen
voor de open luiken van het oude huis.

Ik ga tot waar het terras jou ontmoet. De weg
van het landschap ten einde. Ben jij het? Jij,
je hoort bij mij. Ja, zeg jij. Ik pak mijn kwasten,
streel je aandachtig in vormen en laat jou kleuren.

Verlaten huizen dromen op je wulpse heuvels
van de jonge boeren die vrouwen zoeken. In het bos
drijven jagers. Grillige stammen van olijven

vormen zwarte jarretelles op je heupen.
Ik zie nog net je geur. De accacia’s in tranen
als ik vertrek, willen zelf hun honing proeven





 B 23 mrt.
‘s Avonds hoor je de uilen.
Overdag ook al een paar keer de hop gezien. 
Vandaag kleine tekeningen in boekjes, de eerste grote collage. 
De mimosaboom, de wilde viool, de wilde cyclaam, 
de arondskelk, de zwarte bijen en de vliegen, de kleine dingen.
Met de vogels en de insecten komt het landschap binnen.

 H 24 mrt.
Er is altijd wel een paradijstuin te vinden. 
En in de lente hier zie ik er vele.

 H 25 mrt.
“Sonnenaufgangbeobachtung”.
Het is zondag en Ben spaar t zonnen.
Vanmorgen was er weer een. 
Ben: “wel moet ik dan een beetje uit het bed hangen 
anders kan ik het niet zien. 
Ik hang daar dan zo’n twintig minuten tot hij op is”.

 B 27 mrt.
Ik had me voorgenomen iedere nacht naar de maan te kijken
en eventueel te tekenen (naar Goethe).
De nachtelijke hemel is hier helder maar ik vergat de maan.
Inplaats daarvan kijk ik iedere ochtend naar de zon die opkomt.
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 H 29 mrt.
Wandeling met Ben.
We gaan steeds dezelfde weg, van huis naar het oude dorp.
De weg loopt steil naar boven, naar beneden. 
Het is een Himalajaweg. 
Langzaam lopend. Steeds is er meer of iets anders te zien.
Een verlaten stukje grond met wat iele boompjes in bloei. 
Het rose zo sporadies en daardoor kostbaar,
tegen de achtergrond van omringende kale bomen. 
Ben wijst me, er staat ook nog een stoeltje tegen de stam. 
Over de onderste dikke tak hangt een bosje touw. 
Ben: “iemand wou zich daar zeker ophangen, maar het is niet gelukt”.
Dood en leven. Wat is Ben toch een buddhist.

 H 25 mrt.
Vandaag op zwart een lang landschap gemaakt. Goed om het steeds weer te doen.
Kijken en maken. Niet denken. Vanmiddag was er een mooie wandeling voor mij.
Onverwacht op avontuur. 
En ging ik de diepte in van het dal en stak het water over. 
Kwam in vreemd land en orienteerde op wat ik schilderde 
en beklom de heuvel en vond wederom Casa Amenta Maria met Ben daar in.
Vanmorgen weer gemediteerd en het bracht mijn har t weer zo zelfverzekerd aanwezig. 
Ik zit nog te kijken hoe het het beste werkt, dat schilderen, dat naschilderen.
Eerst tai chi, dan kijk ik vanuit de stilte. Vind ik het magische, dat wat ik zo mooi vind.
Verbind me er mee en schilder het.











 Dieuwke Parlevliet
Aan het landschap van Lazio 2

kersenbloesems
wat sta je daar in verf te musiceren?
een concert voor woord en orkest

ja, bruist het begin, woest en ledig tot
op jouw adem een stem wordt gehoord

en het is, tot aanschijn geroepen waar
kijk en hoor, dit is nog eens schepping

in jouw vervelde landschap groeien
nu ook overal nieuwe stukjes huid

men heeft er oudroze varkentjes uit Rome
voor laten komen, pianissimo ten toon gezet

net als het grazige gras voor de kudde
hoor, de schapenbellen als bergbeken

nu wordt alles allegro tot bloei gespeeld
je bomen en hun takken bloesemen

hoog gaat het over de cipressen, het koren
over eiken, vijgen, olijven, over kersen

en niemand beseft nog dat in de herfst
volle dwaze rode bellen zullen klinken

de houtblazer stapt zachtjes binnen
staccato zoekt hij langs een stam zijn weg

terwijl in de verte een paukenist
aan de slag gaat met zacht wit vilt

tot de violen het licht laten strijken
en iedereen stil valt met de adem in

applausi,
viva! viva!

tof was het, zeer tof
dit is zeer tof









 H 30 mrt.
Niets is statisch.
Een nacht slapen en een dieppaarsgroen bosje is een witte vorm. 
Niet alleen het waaien van de olijftakken.  
De nooit stilstaande kudde schapen.
De zon raast ook langs de hemel om ‘s avonds aan de andere kant te zijn. 
Alles werkt tegen als ik het vast wil houden. 
Ik kan er alleen deel van zijn. 
Vroeger als kind, was een plaatje echt als ik er in kon.

 H 27 mrt.
De Oostkerk als silhouet samen met de Taj Mahal.
Gisteren de Potala. De Vesuvius vanaf het begin.
Door het heldere weer vandaag de eeuwige sneeuw.
En ook de pyramide van Cheops met de Sphinx. 
De weg omhoog is een Himalajaweg. 
En dat alles in Italië.

 H 2 apr.
Het is vanochtend niet de Oostkerk maar de stupa van Bodnath.
En net zoals de silhouetten veranderen van betekenis, lees ik ze. 
Ze staan voor alle plaatsen waar we samen waren.
Zo is het ook met wat ik schilder. 
Ik schilder het uitzicht.
Door wat ik schilder aan uitzicht krijg ik inzicht in wat het betekent voor mij.

B 1 apr.
Safranski beschrijft in zijn Romantik, dat ik nu lees, dat de levensfilosofie in de tijd tussen Schlegel
en Nietzsche romantisch is omdat ze de door Kant getrokken grenzen van de rede overschrijdt 
en zich in de honger naar intensiteit in de grote levensstroom wil onderdompelen.
Schlegel en Schelling stellen het irrationele gelijk aan het goddelijke. Hun god is daarbij een
rusteloze god die verdacht veel lijkt op de blinde driftmatige wereldziel vanSchopenhauer.
De romantiek van het Dionysische leven, door Schlegel en Nietzsche “scheppende chaos” genoemd, 
is bij Schelling en Schlegel nog religieus gebonden, bij Nietzsche bevrijd van religieuze remmingen.

Nietzsche’s begrip van het Dionysische knoopt direkt aan bij de wereldwil van Schopenhauer.
“Wat de romantiek van het Dionysische leven betreft ( ) luidt het verwijt dat Nietzsche de geest 
tot een pure levensfunktie zou hebben verlaagd en het kennen gereduceerd tot waarheden 
als ficties in dienst van het leven”.
Ik probeer na te denken hoe dit zit ten aanzien van het Buddhisme, waar de onderkenning 
van ultieme waar-heden als projecties immers de essentie is.
B 5 apr.
Hoorde vandaag voor het eerst de koekoek.
Eerst de hop úpapa.
Dan de koekoek cucúlo.
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 B 24 mrt.
Boodschappen in het dorp. De mooie wandeling naar het dorp en alle bomen
lopen uit waardoor het iedere dag weer anders is.
In een niemandslandje met een beekje en rose bloesemende bomen stond tegen 
een van die bomen een stoel en hing wat touw. Alsof iemand in dat idyllische
landschap had overwogen zich op te knopen.
Et in Arcadia Ego.

 B 25 mrt.
Nu is het de voorstelling van Italië als Arcadië die speelt. Arcadië, het land waar 
onder toedoen van Apollo en Pan de herderszang tot dichten kwam en vanuit de 
natuur de kunst ontstond. Hier in Italië is onze kunst ook min of meer begonnen: 
hier zijn we in 1977 begonnen met schilderen.
Dan is er het ironische beeld van dat stoeltje en het touw in de boom in het 
idyllische landschap en de associatie die ik had met het schilderij van Guercino. 
Arcadië is een tussenrijk, gekenmerkt door ambivalentie. Er is ook schaduw, ook 
de dood is er. De gedachtenboog gaat dan over de vraag naar de waarde van
geluk en in die onderkenning komt nederigheid en bescheidenheid. 
Bescheidenheid is wat zich momenteel aan me opdringt, 
de vanzelfsprekendheid ervan. 

B 31 mrt.
Nog een keer de lusttuin gezien: van 18e of 19e eeuwse opzet, uitlopend op een 
fontein in het midden en met kalkoenen en pauwen. Het zelf gecreëerde Arcadië. 
Het deed me denken aan mijn kindertijd, de antieke plaatjesalbums die ik had
 en hoe ik toen onze tuin beleefde, met in het bloemperk een groene glazen bol. 



 H 29 mrt.
Dood en leven. 
La primavera. 
De vreugde van al het nieuwe leven,
van het in leven zijn,
van het veranderen,
het verder gaan, 
verder naar de dood. 
Dat noch het een noch het ander
statisch is. 
Een voortdurend zijn in verandering. 
De stilte van het gebeuren.

 H 30 mrt.
Het terug vinden van de kerken.
Het komen door de poort
en dan plotseling oog in oog staan 
met de hoogste toren.
Kraaien vliegen af en aan.
Er naast de mooiste kerk en Ben 
Ben staat daar onderaan de toren 
en is heel klein
maar ook het centrum.
Dat hij me hier bracht ! 
Dat hij me hier weer bracht
omdat hij er van houdt.
En ik hou er van.







 H 1 apr.
De deur staat open.
We komen binnen
en op de drempel is
zo’n mooi stukje mozaïek ! 
Al genoeg voor een dag.
Maar dan ligt de hele kerk vol 
met de prachtigste mozaïeken. 
Het lijkt één groot tapijt.
De meest mooie marmerpatronen
in een grote eenheid ontstaan.
Voor mij de meest betekenisvolle
vondst tot nog toe,
als inspiratie,
als integratie van de marmers.
Integratie van toen en nu.
En dan heeft Ben ook nog 
zo’n mooie foto van mij gemaakt.
Ik loop op het tapijt.
Ik loop op schoonheid.
In het licht.









 B 1 apr.
Twee dagen ‘s morgens dichte mist die pas tegen de middag oploste.Twee dagen bijna niet gewerkt, 
blijven steken in aanzetten. Ook een dichte mist in mijn hoofd en wisselende stemmingen. 
Of eigenlijk niet een mist in mijn hoofd maar onzeker over de situatie waarin niets los komt. In het 
atelier thuis gebeurt het regelmatig dat ik moet wachten tot zich iets aandient en het werk ontstaat 
met nieuwe ideeën. 
Iedere keer denk ik, dat wanneer ik voor een bepaalde situatie zorg, zoals zo’n prachtige omgeving in 
Toscane met herinneringen etc. de stroom vanzelf op gang komt. Maar dat is niet altijd zo.

 H 6 apr.
Stilte van de ochtend, zonder wind. De mist maakt ook het kijken stil.
Er zijn rimpels van emoties en er is gesjagger met mijn verf.
Alsof ik de weg kwijt ben.
 H 7 apr.
Het blijkt weer dat het wachten belangrijk is. 
En wat ik nu ook weer doe is schilderen met alle energie die ik heb.
Ben is ook weer aan de gang.
Hoewel de tijd nu snel gaat is er ook weer de rust en tevredenheid. 
Ruimte om te schilderen.

 B 19 apr.
Vrijdagmiddag de romeinse muurschilderingen gaan zien in de villa Massimo alle Terme.
De schilderingen die we zo goed kennen nu voor het eerst in het echt gezien: de schildering van de    
paradijselijke tuin met vogels uit het triclinium van villa Livia en de schilderingen op zwart uit het 
triclinium van villa Farnesina.
Gister 6 uur ononderbroken getekend in villa Giulia, het nationaal Etruskisch Museum. Een mooie, 
zeer grote collectie maar we vinden de kleinere collectie van het museum in Tarquinia mooier.
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