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   �

in november 2013 verscheen van miek Zwamborn 
de roman ‘de duimsprong’. in dit boek komt dezelfde 
fascinatie voor historie, geologie, biografie en 
fotografie naar voren als waarvan in de expositie 
sprake is. Het boek ‘de duimsprong’ is verkrijgbaar 
tijdens de tentoonstelling voor € 17,50.
   �

Het boek ‘vallend Hout’ (2008) van miek Zwamborn 
over de teloorgang van een tuin en haar debuut 
‘oploper’, over haar verblijf op zee, zijn verkrijgbaar 
voor € 12,50. 
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   �

aangestoken door ‘a Field Guide to Getting Lost’ 
van rebecca solnit nodigen miek Zwamborn en 
Yeb Wiersma u uit voor een literaire wandeling 
door het sterrebos. 
onderweg lezen zij fragmenten uit de door hun 
verzamelde gevangen natuur, beschreven door onder 
andere emily dickinson, sylvia Plath, a. rawlings, 
inger christensen, charlotte mutsaers, Francis Ponge, 
Xavier de maistre, John Berger, F. van dixhoorn, 
t. s. eliot, dylan thomas en italo calvino.
   �

een workshop ‘chocolade bladeren maken’ 
door miek Zwamborn.



Naar	aanleiding	van	een	gevonden	herbarium	uit	
1864,	dat	is	samengesteld	door	een	anoniem	
echtpaar	op	huwelijksreis,	heeft	beeldend	
kunstenaar	en	schrijver	Miek	Zwamborn	een	
expositie	gemaakt	waarin	zij	hun	verhaal	vertelt.	
Aan	de	hand	van	het	document	creëerde	zij	een	
ruimtelijke	installatie,	waarin	de	bezoekers	worden	
meegenomen	in	een	reconstructie	van	de	reis	die	
het	echtpaar,	voornamelijk	langs	de	Rijn,	aflegde.	
In	de	installatie	komen	de	herinneringen,	de	
entourages	waarop	deze	betrekking	hadden,	
de	liefde	voor	elkaar	en	de	gezamenlijke	liefde	voor	
het	verzamelen	van	de	beide	echtelieden	naar	voren.

de bloemen en bladeren in het herbarium werden 
verzameld door J.J. van G. (volledige naam onbekend) 
en opgedragen aan zijn echtgenote mina. 
een maand lang volgden zij de rijn, de moezel en de 
neckar stroomopwaarts, zij trokken door het murghtal, 
langs Heidelberg, mainz, Wiesbaden om via oostende 
uiteindelijk in de Kewgardens te Londen deze reis te 
besluiten. 
J.J. en mina bewogen zich duidelijk nog voort in de 
geest van de romantiek en bezochten onderweg 
klassieke pittoreske bestemmingen: heuvels als Königs-
stuhl, kastelen zoals Heidelberg en stolzenfels, stand-
beelden en begraafplaatsen. Kortom, plekken die 
tegenwoordig gelden als landschappelijke clichés, 
verloren landschappen, omgetoverd tot toeristische 
spektakelmachines.
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Wie waren J. J. van G. en zijn vrouw mina, waartoe 
brachten zij de flora bijeen, wat hebben ze onderweg 
gezien en wat is daar nu nog van traceerbaar? 
‘mina, reconstructie van een decennium’ toont geen 
nostalgische representatie van een voorbije wereld. 
elk werk binnen de installatie belicht een afzonderlijk 
aspect van de achtervolging; is een reflectie op het in 
het album bewaarde bladgroen; ‘repareert’ het  door 
de tijd beschadigd geraakte document.

in het werk van miek Zwamborn spelen landschap en 
geschiedenis een belangrijke rol. aan de hand van 
historisch beeldmateriaal, reisverslagen, landkaarten 
en sporen die in het landschap besloten liggen, pluist 
zij bestaande verhalen na. dit materiaal, dat zowel 
uit taal als uit beeld bestaat, wordt ondergebracht in 

kabinetten, teksten, fotografie en ruimtelijke werken 
waarbij verschillende media elkaar aflossen tijdens het 
vertellen.
in de installatie neemt Zwamborn diverse werken van 
andere kunstenaars op die naar het vastleggen van de 
natuur verwijzen of dit fenomeen onderzoeken. 
Werken van sjoerd Buisman, ruth van Beek, rutger 
emmelkamp, anne Geene, Koen Hauser, eva-Fiore 
Kovacovsky, naan rijks, herman de vries, Yeb Wiersma, 
vlier Klaassen, ton Zwerver en enkele stukken uit 
privé- en museumcollecties zoals een serie bezoar-
stenen, een versteende bliksemschicht, een prent van 
een Hollandse ijsberg en een terrarium met wandelen-
de bladen zullen onderdeel zijn van de tentoonstelling.
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