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Knalrood
is mijn
naam
Van toen naar
ik weet niet waar
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‘net zo lang werken
totdat de handen gaan dansen’

Creativiteit ontstaat bijna altijd als je controle wegneemt, wat
gepaard gaat met het loslaten van zekerheden. Samen met passie
kan datgene ontstaan wat Matisse zo prachtig omschrijft met de
woorden ‘net zo lang werken totdat de handen gaan dansen.’
Mijn beelden ontlenen hun zeggingskracht aan vitaliteit en
dramatiek. Vitaliteit in vorm, kleur, compositie en contrast.
Dramatiek in diep menselijke motieven en oertegenstellingen.
Het werk claimt zijn eigen vorm en streeft iets algemeen
herkenbaars na. Chaos, geweld en gevoeligheid, schoonheid,
verdriet en ontroering zijn als onderstroom of schaduwkant altijd
weer te vinden. Uiteindelijk abstraheert mijn werk in dit soort
thema’s de essenties van het aardse en algemeen menselijke.
Over het dichterschap, ik kan het niet mooier verwoorden . . .
‘Mijn moeder zei me altijd dat iedereen stamhoofd, minister
of koning zou kunnen worden. Maar dat het moeilijkste is om
mens te zijn. Het allermoeilijkst is het om dichter te zijn. Zij was
dichteres. Zij heeft me geleerd de poëzie elk moment te beleven,
de poëzie van mijn kleren, van blikken, van bewegingen. Vóór
alles is het dichterschap een gevoeligheid, een afspraak met het
leven om het nooit te bevuilen, het nooit te verraden. Woorden
komen pas daarna; zij zijn de uitdrukking van die eigenschap. Ik
heb herders gekend, die nooit een woord schreven. Maar echte
dichters waren. Je wordt als dichter geboren.’
Ahmed Abodehman

roman: La Ceinture
uitgever: De geus
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Als een stroom
die voortgaat in de tijd,
maar even stopt
aan de rand van het doek,
voel ik mij gaan
en zie en weet
anders dan in grijze tred
en weer anders dan
het grijs op het doek
dat kleur en vorm verwordt
tot dat wat samenkomt
uit het diepe zwart
met het pure wit
tot dat wat
onverwacht
een traan van adempauze is.
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ik schilder
gewoon
en teken
zwart kool
scheur kleuren tot vorm
trek horizontalen en vertikalen
waarvan er soms eén kromt
laatst zag ik een man op het veld
zijn traktor scheidde het land en de lucht
avondlicht sneed door de wolken
paden trokken sporen tot boven toe
dat moment
die man op het land
en ik
ze vormen een beeld
dat als een gedicht
getekend staat
ik schilder
gewoon
en teken
zwart kool
scheur kleuren tot vorm
trek horizontalen en vertikalen
waarvan er soms eén kromt
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Vanmorgen heb ik
drie witte veertjes
onder de stille gouden klok
van mijn grootmoeder geschoven.
Vanmiddag heb ik
roze rozen geplant
in de laatjes van mijn
moeders bureau.
Vanavond heb ik
de stenen gerangschikt
op het monumentje
ter ere van Dion, de hond.
Geef mij poëzie
om van te leven.
Eén dag vul ik
met vaal-roze-wit.
Een volgende wordt
een steen-vorm-mijn.
Tenslotte
spreid ik mijn veren
tussen de dag en de nacht.
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De cirkel
Sterker wordt het zijn
in lijn met wie ik ben.
Steeds krachtiger
beeldhouwt het papier
de vorm in toets
alsof het zo moet zijn.
Zwart over wit.
Gespannen boog
trekt lijnen aan;
daaromheen
wat kleur waardoor
die boog zijn spanning krijgt
tot aan de rand,
die dan onmerkbaar
overgaat in licht.
Donker is de cadans
van de muziek:
ik luister slechts.

De wind loopt voorop,
dan volgt de hond
in zijn kielzog
komt het kind.
een wuivende driehoek
de punt naar de lucht
geworteld in de grond
contouren van wit
Gedreven door het leven
waaien ze voort;
een blad valt van de boom
het kind raapt het op.
de grond en de bomen
de toppen naar boven
een vierkant
in beweging
Stippen in de verte
-vooruit - er is geen terug;
ik pluk een bloem
en mijn moeder gaat dood.
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Belgische wafels
Schilderen is
het uitspugen
van ingehouden
gif en kleurvan verf die brandteen schijnbaar
eindeloze beweging
van binnen naar buiten,
laag over laag,
voortgeduwd, vertraagd
en versneld,
verspreid,
net zo lang durend
tot de beweging
vanzelfsprekend wordt
en de herhaling
een ritme krijgt.
Het ritme
noemt men schilderij.
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Zelfs het schrijven doet pijn,
de pijn van het kind
die zij aanricht.
Zelf kind geworden
van verdriet – ooit gedacht
‘ik doe het anders’.
Gevangen in het web van nu
is alles bij het oude:
Kerstavond, zoals altijd stil.
De lichtjes maken warm;
blij zijn de kinderen en opgetogen,
niet wetend dat de tralies
van de wafels
naar binnen
nu de hunne zijn.
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in ver verleden gegraven
niet toegelaten
ze zei
vroeger is dood
een bijna vergeten leven
wel doorgegeven
onverwacht herhaald verleden
ze zei
laten we gaan
van toen naar ik weet niet waar
langzaam wordt zichtbaar
wat onzichtbaar leek
ze zegt
ik ben bereid
en beweegt de aarde

het tafelzeiltje
vandaag is het niet zomaar een dag
vandaag is het een klote dag
en hij is nog maar net begonnen
de kinderen gieren op de wip
terwijl ik op een bankje zit
de gure wind waait om mijn kop
hij zei:’ we kunnen toch niet allebei
wij zijn geen tweeverdieners’
zocht zijn skibril en verdween
ik tel de ruitjes van het zeiltje
draai een half pond pinda’s door
duw de wijzers van de klok vooruit
ik ben nog lang niet uitgeteld

ze benoemt zich zelf
bedenkt haar naam
ze zegt
dit is de kleur waarin ik mijn passen zet
stappen op weg naar het land van later
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‘sneeuw’
was het wachtwoord
mochten we het nodig hebben

‘Je moet chaos in je hebben om het leven te kunnen schenken aan een
dansende ster.’
Nietzsche

onverwacht zoveel ervan
dat je bleef slapen
of had jij deze sneeuw bedacht?

zorgvuldig zet ik boeken op een rij
stapel kleren op hun kleur
een zoektocht naar rechtlijnigheid
zo lijkt de toekomst veilig voor mij

we sliepen niet
die nacht
de tijd was haar bestaan vergeten

jouw norm hoeft mij niet te raken
jouw mogen mag mijn moeten zijn
maar laat jouw aanraking met gouden rand
voldoende zijn om in chaos te verblijven

jouw aanraking bracht mij
in een andere wereld waar
de dans van de sprakeloze taal ons leidde
het daglicht had niet het vermogen
om de taal van de nacht te dragen
de letters dansten hun eigen tango
zo werd de nacht een gedenkteken
teken van trots en tederheid
een indrukwekkende overwinning op de tijd
het heeft de hele nacht gesneeuwd
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Toen ik vannacht inkopen deed bij Albert Heijn
werd ik tegen Armando aangeduwd.

zondagmorgen

-vorige week verwaarloosde ik een artikel over hem in de krant;
ik wist het nu wel van die vlaggen, Duitsland en zigeunermuziek-

zon-bruine veren van de mus
koek op de tafel
							--snavel
terras-suiker in de koffie
hosta’s buigen naar ons toe
							--groen

Hij veegde de resten zout en zand van mijn huid,
waarna we traag het verderop gelegen land betraden.
Ik sloeg de bladzijde om
en las het gedicht dat hij zou gaan schrijven.
De gang naar het toilet
maakte een einde aan het verhaal.

dan-als onze wegen scheiden
wachten in een stoel op weet niet wat
							--zij
mee-ik blaas met de wind zo hard als ik kan
volgende week zelfde tijd weerwoord
							--veer
voor mijn moeder

72 / 33

73 / 35

het concert
de kleine krullenbol
gevangen in rood pluche
brengt mij weer terug in tijd
en klein – groot is talrijk
om mij heen – emotieloos
en stijf verstrakt – zoveel en
samen met die zware toon
beweegt de angst mij in de stoel
de nacht is zwart en lang
want niet alleen die klank
maar onafwendbaar de gedachte
dat spelen wordt: ik zit –
jij zit – wij praten
en platenboek eén letterbrij
begrijp je nu klein kind
waarom ik schilder ben
verdicht de wereld tot
een kleurpalet
waarmee ik speel
op zoek naar eigen toon
voor Sandro

‘Ik voel een sterk gevoel
van solidariteit met alles
om me heen wat leeft
dat het me onbelangrijk lijkt
waar het individuele
eindigt of begint.’
Einstein
de hagedis
het giechelgras negeert
de boom die spreekt
terwijl de maan nog
stiekem lacht als
licht al voelbaar is
‘hij komt – hij komt’
geduldig hurk ik
turend voor mij uit
naar een muur die spreekt
uit zijn verweerde voegen
en voel geen pijn
zwart – stip – streep – groen
trekt nu vliegensvlug voorbij
‘daar gaat hij’ zegt snel
het armpje om mij heen
op de landweg nadert een man
de betovering breekt
stil is het pratende land
voor Milan
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mus belde,
tenminste, tante zei:
‘ach mus, is het zo naar
kom op – vertel’
als je weet dat
mus 21 jaar oud is en
tante bijna 23 jaar
en dat het mijn zonen zijn
dan begrijp je
dat mijn hart
in mijn keel
begon te bonzen 				
tante troostte mus
vervolgens ging deze
naar de kapper om
zijn verentooi te laten fatsoeneren			
‘heel veel’ later
belde ik de vogel
en zei: ‘hallo zoon,
hoe gaat het met je?’

de ring
ze was nog klein
ze dacht in ‘ik en wereld’
in het moment van zijn
ging op in het verlangen
naar ’t kostbaar kleinood
dat onbereikbaar leek
de gelukkige kikkersprong
bracht haar
naar dat ding
een schittering
van mooiste kleuren
verenigd in die ring
de ring is weg
verloren als zoveel
rest nog slechts herinnering
die herinnering herbergt
meer dan toen
wat bleef is ook
het weten van dat kleurfestijn
-betoveringdie deel werd van haar zijn
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de schitter-ring
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hóóg in de lucht zit een vogel in de boom
hoog in de lucht zit een vógel in de boom
			
vógel in de boom
			hóóg
zandgeel zandgeel dónkerblauw
zandgeel zandgeel donkerbláuw
		
ik hóu van jou
		
ik hou van jóu
		
vógel in de boom
		
lúcht
		
maar,
		
ik was niet bij de man
		
van wie ik houden zou
		
zo ik hem kende
		
zijn verdriet liet mij koud
totdat,
op een doordeweekse dag
de vogel landde
hij stond voor me
lachte en
waaide met zijn vleugels
gisteren weg

tweeluik
in een flits
zie ik wat voorbijtrekt
in het licht
van toen
hetzelfde
als nu
maar verwarmd door
toekomstgloren
nu
de toekomst is
zie ik
hoe vals
het gloren was
waardoor
het gebeuren
me ontging

ik hoefde alleen het geluk te herkennen
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knalrood is niet geel

vrouw
achter het scherm
van huis en sluier
je bent zover
karbonkelogen
blikken argwaan
heel soms kleurt
een lach je oog
en hand die
openbaar
in henna steekt
en ook de voet die
draagt altijd de
doek met kind
de buik vermoeid
maar toch niet
lijdend – ga je
een weg – immer
in touw
vrouw

is angst voor het geluk
soms oefenen om dood te zijn?
waarom denk ik niet gewoon
nadat de tijd is stilgezet
dat ik op een wolkje drijf
-zo’n olifantenwolk met vele slurven
dat moet toch het einde zijn
of die slak met tijgerpoten –
denk eens dat ik een deeltje
van de zon zou zijn
of gewoon knalrood
-en knalrood is niet geel –
voor mijn part groen
ik denk aan dat Parijse groen
met evenbeeld in roze en oker
soms lichtblauw – gekleurde huizen
waarvan het hek
mijn val nog tegenhoudt
wie zegt mij wat ik denken moet
wie zegt mij wie ik ben
en ben ik wel
hoe kan het nou dat jij niet praat
maar vraagt
wat eten we vanavond?
spaghetti
mompel ik en voluit dan
‘knalrood is mijn naam’
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vijf kleine meisjes spelen op het gras
ik zie ik zie wat jij niet ziet
’t is blauw – ‘t is geel – ’t is rood – ’t is groen
wie niet weg is is gezien en
als ze vragen ‘mama waar komen we vandaan?’
dan lacht het hemeldak en roept
’t is blauw – speel nou maar
vijf grote mannen ploegen op het land
en het land en de haat ploegen om de man
grondgeworden scherpen vijf stoere mannen
vijf grote messen en spelen op het gras
eén twee drie vier vijf zes zeven –
om hóóg in de lucht
vijf kopjes uit te steken
’t was blauw en geel en rood en groen
het hemeldak is uitgeteld
zijn lange regenstralen
scheppen geulen om de gaten
waar de meisjes zijn verstopt
waarmee de vraag verstomt
‘mama,waar komen we vandaan?’

de omsloten muur
is zwetend angst
die lucht ontneemt
tot chaos voert
vernauwt tot
woordeloos verdriet
dat tolt tot loodzwaar omgevallen de stilstand is gebracht
de neerslag:
druppels
aaneen tot
kleur geregen
en al is het maar
héél even
zij vangen trilling
uit de lucht
geven antwoord
door beweging
aan te zetten
om zo gestalt te geven
aan geboorte van
nieuw leven
telkens weer
angst – de onberekenbare
onderschrift naar Vasalis
‘drank, de onberekenbare’
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het
leven
is als een
weerloos dier

ze hadden hem bij de pootjes gebonden
ze staken hem dood en
ze vraten hem op
hun vette lach
vulde de
ruimte
•

Colofon
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Lieke van Boven, dank je voor het redigeren.
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Joséphine Verbist - schilder aan het werk in haar atelier
      een You Tube film van Harry Hadders
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Het atelier waar ook workshops worden gegeven; de persoonlijke
en creatieve ontwikkeling van de deelnemers staat centraal.

