DRAKEN 17 november

Dit keer exposeert Sonja uit Veghel haar verzameling draken. Sonja
verzamelt al bijna 30 jaar draken, in alle vormen. Europese draken, zoals van
de regio Wales in Engeland, de draak van de Siegfriedlegende, de draak van
St. Joris, lieve draken en grimmige. Maar ook Chinese draken in veel vormen.
Het zijn grote of kleine beelden, ze staan op gebruiksvoorwerpen, op
serviezen (met name de Chinese. Er zijn er op postzegels, op textiel. Het zijn
creatieve producten, heel kunstzinnig of juist heel primitief. Een lust voor het
oog van de drakenliefhebber! Vanaf 1990 had ze de smaak ervan te pakken.
Dat kwam omdat ze in die periode wat teleurgesteld was in het leven, zeg
maar lichtelijk depressief. Ze merkte op een gegeven moment dat het haar
hielp om de last van zich af te schudden door te zeggen: het is allemaal maar
drakerig. En dat was dan een reden om een draak te gaan zoeken en te
kopen. Sommige vrouwen gaan kleding shoppen om een goed humeur te
krijgen, zij kreeg een goed humeur door een draak aan te schaffen! Het was
voor haar een hulpmiddel om gebeurtenissen te relativeren! Eerst waren de
z.g. Europese draken, met vervaarlijk uiterlijk. Maar daar was ze toch wel
selectief in, omdat al die woeste drakenuitstraling toch niet bij haar paste. Ze
zocht dan bij voorkeur naar ‘lievere” draken. Al gauw namen vrienden en
familie voor haar een draak mee, een souvenir van hun vakantie of gewoon
omdat ze het een leuk cadeau vonden. Dat maakte de verzameling extra
bijzonder, omdat er dan een speciale band was met een draak via de gever.
Op die manier kwamen ook Chinese en oosterse draken in de verzameling.
Chinese draken zijn geluksbrengers, een totaal ander gevoel geven ze. Maar
daardoor werd de collectie rijk aan variëteit.

