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2020 begint met veel stormen. Storm voor de stilte, het jaar van wachten, uitstel en een oefening in 2020 begint met veel stormen. Storm voor de stilte, het jaar van wachten, uitstel en een oefening in 
geduld. Corona leidt tot een lockdown met veel spelregels. Ook mijn geplande en al goed voor-
bereide voettocht moet ik op het laatste moment afzeggen. Naast wandelingen in mijn eigen om-
geving om het lichaam in conditie te houden, wordt het voornamelijk hoofdwandelen. Ik schrijf over 
stappenplannen, uitstel en alibi, over registratiezucht, woordlust en verzameldrift. Over nieuws-
gierigheid, vertepijn en ander ongemak. Over de invloed van tijd en het geheugen. Ik  begin aan een 
grote schoonmaak in mijn opslag in huis, atelier en computer. Als ik een update van mijn adressen
bestand maak, komt daar ook een lijstje vraag en aanbod bij. En zo begint mijn verzameling oude 
bergschoenen ter voorbereiding van een tentonstelling in de maand april dit jaar bij Mon Capitaine 
in Middelburg.

G a a n   i n   g e s c h i e d e n i s , herinneringen en de bedoeling der dingen. 
Schoenen, die al een eigen leven hebben gehad, van alles hebben meegemaakt. Vaak totaal vers-
leten, met de afdruk van de voet er nog in, de 2400 km van de GR 5. Schoenen, die bijna uit elkaar 
vallen en met touwtjes, tape en andere hulpmiddelen de tocht van Gouda naar Rome, net nog hebben 
gehaald. Waar de Afrikaanse klei van de Kilimanjaro nog aan kleeft. Op avontuur in de moerassen 
van Bali zijn geweest, waar de bloedzuigers zich via de vetergaatjes naar binnen wurmden. Een 
Zeeuwse vogelaar in Senegal, Gambia, Turkije en Oost- Griekenland soorten scorend voor zijn per-
soonlijke verzameling. Schoenen gekregen van nabestaanden, nog jarenlang gekoesterd als herinner
ing aan een gedeelde reis. Of schoenen die er nog als nieuw uitzien, nauwelijks vooruit gekomen, 
omdat de eigenaar vanwege gezondheidsproblemen niet meer lopen kon. De onvoorstelbaar kleine 
kinderbergschoentjes van de eerste bergwandeling van de inmiddels grote, zware man. Geluk en 
verdriet, dat je meedraagt of achterlaat. Alles is eraan af te lezen. Het is een bijzondere reis aan het 
worden met de wandelschoenenverzameling.
 
Ik gebruik alleen de veters om de schoenen tot een geheel te knopen en zie het bijna als een soort 
verweven van al die levens, wat ik anders ook onderweg wilde doen. Zo blijf ik er nog steeds mee 
bezig en ontstaan er ook andere beelden over het onderweg zijn. 
Zie ook mijn website www.tejavanhoften.nl bij het kopje wandelen.

januari 2021, teja van hoften
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