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woorden Marike Spee
beelden Angela van Zoest

Philomeen Rowaan balanceert met stenen, kiezels en af en toe 
een scherf: ‘Het leuke is dat iedereen het kan. En stenen en  
kiezels vind je overal.’

‘Het oprapen van stenen, schelpen, kastanjes of scherven doe 
ik zolang ik me kan herinneren’, vertelt Philomeen. ‘Tot voor 
kort deed ik het voor mijn plezier, gewoon omdat ik geniet van 
de kleuren en vormen van mijn vondsten, van grote en kleine  
oneffenheden. Ik vind het wonderlijk dat de natuur dit maakt. Dat 
ik ooit serieus bezig zou gaan met het stapelen van mijn schatten 
kwam niet bij me op, maar de afgelopen maanden heb ik gemerkt 
dat het balanceren met stenen goed bij me past.’

‘Alsof je er je hele leven naartoe hebt gewerkt?’ vraag ik. ‘Ja, alsof 
het al jaren voor de hand lag, letterlijk en figuurlijk. Het mooie is 
dat je er niets voor hoeft aan te schaffen, je kunt zo beginnen. De 
belangrijkste benodigdheden zijn geduld en gevoel voor even-
wicht. Het eerste heb ik van nature, gevoel voor evenwicht kun je 
ontwikkelen. Gaandeweg ontdek je wat wel en niet kan. Het moet 
wel stil zijn om me heen, dat vind ik het fijnst.’

‘Elke stapel begint met een wandeling, heb ik begrepen.’ ‘Klopt’, 
zegt Philomeen. ‘Het begint met zoeken, de grond afspeuren en 
stenen oprapen. Een mooie scherf neem ik ook graag mee, of 
andere bijzonderheden die ik kan gebruiken. Thuis was ik mijn 
vondsten, leg ze even weg of ga er meteen mee aan de slag. 
Op een strand aan de Waal zag ik twee pilaren van gestapelde  
stenen, zo hoog dat ze boven mij uittorenden. Intrigerend vind 
ik dat, hoe zo’n stapel blijft staan en waarom iemand zoiets zou 
maken. Ieder heeft zijn redenen. Bij mij komt de behoefte om 
een nieuwe vaardigheid te leren naar boven als er iets heftigs 
gebeurt. Zoals een tijdje geleden, toen ik dreigde af te glijden 
in overspannenheid. Dit keer kwam het balanceren op mijn pad. 

Balanceren met
stenen
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Het balanceren van stenen vergt concentratie. Die concentratie 
en het met alle aandacht bezig zijn in het hier en nu werken rust-
gevend. Dat heeft me echt geholpen. Ook later op de dag werkte 
die rust in me door. Je kunt het vergelijken met het effect van een 
nacht diep slapen, alsof je de dingen daarna met een andere blik 
bekijkt. Helderder.’

‘Herkenbaar’ zeg ik. ‘Als ik schrijf, vergeet ik alles om me heen. 
Wanneer ik ophoud, is het alsof ik wakker word en weer op 
aarde terugkeer.’ ‘Daar kun je het mee vergelijken’, antwoordt 
Philomeen. ‘Hoewel schrijven volgens mij meer vanuit je hoofd 
gebeurt, balanceren doe je met je handen en echt helemaal op 
gevoel. Het is telkens een ontdekkingstocht. Soms glijdt een 
steen almaar weg en wordt het niets, maar als ik merk dat het 
lukt, raak ik steeds enthousiaster. Het gepieker stopt. Toen ik op 
het randje balanceerde van overspannenheid, probeerde ik in 
feite balans te vinden door balans te zoeken. En het werkte. Na  
iedere geslaagde stapeling voelde ik me kalm en opgefrist. Tot mijn  
verrassing bleek er meer mogelijk dan ik dacht. En wanneer 
een stapel goed lukte, voelde dit als een beloning. Nog steeds  
trouwens.’

‘Je glundert helemaal’, geef ik Philomeen terug. ‘Is dat zo? Het is 
niet altijd makkelijk hoor. Ik word soms echt korzelig wanneer een 
balans niet blijft staan. Als ik het dan een paar uur later opnieuw 
probeer, kan het gebeuren dat het totaal anders moet en begin 
ik van voren af aan. Ik ben nu eenmaal ook vormgever en de 
esthetische kant is minstens zo belangrijk voor me. Toch valt het 
eindresultaat af en toe tegen, bijvoorbeeld als de structuur van 
de stenen niet goed bij elkaar past. Vaak weet ik het meteen als 
een stapel niet mooi is, een enkele keer pas op het moment dat 
ik er een foto van maak. De magie van het evenwicht is niet altijd 
vast te leggen. Mijn eerste probeersels zette ik op de schoor-
steenmantel hier in de keuken, maar dat is een smalle richel waar 
je makkelijk tegenaan stoot. Toen ging ik op zoek naar een andere 
plek en maakte dit plankje.’

‘Mensen vragen weleens of ik lijm gebruik voor mijn stapels, 
maar nee. Het is een optelling van zwaartekracht, evenwicht en 
geduld. Als er een zware auto door de straat rijdt, valt alles om. 
Dat vind ik erbij horen. Je haalt iets uit de natuur en dingen uit de 
natuur gaan voorbij. Dat tijdelijke vind ik mooi, net als slijtsporen, 
vertrapte schoenen of een scheur in de muur. Vergankelijkheid. 
Als een stapel een week staat, is het lang. Door mijn foto’s houd 
ik mijn stapels vast.


