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de onvolmaakte cirkel
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Dit boek lezer, is er een te goeder trouw.  
Het is slechts bestemd voor mijn vrienden en verwanten.

Michel de Montaigne 
 1533 – 1592
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Voorwoord

there is a crack in everything 
that's how the light gets in

Deze regels van Leonard Cohen illustreren wellicht het best mijn idee 
achter tekst en beeld van ‘de onvolmaakte cirkel’. Waar de mens van 
Vitruvius opgesloten zit in zijn cirkel van ideale maten en verhoudingen, 
vertoont de ‘onvolmaakte cirkel’ barsten, scheuren en rafelranden 
that's how the light gets in.

Mijn voertuig zijn de beelden en teksten zoals verzameld gedurende een 
aantal reizen gemaakt tussen 2012 en 2016. Op dit moment wisselen 
proza, beeld en poëzie elkaar nog af, een vorm van proza-beeld-poëzie 
is mijn zoektocht en tijdens het lezen en kijken wellicht ook heel even 
de uwe.

Dank aan Vera voor de fraaie en passende vormgeving. Dank ook aan 
de provincie Utrecht die in het kader van mijn veertigjarige jubileum de 
tastbare vorm van deze publicatie mogelijk maakt.

Het beste waar ik op kan hopen is dat ‘de onvolmaakte cirkel’ vrienden 
en verwanten een moment van plezier mag bezorgen. Het plezier van 
het maken was geheel aan mij.

the birds they sang 
at the break of day 
start again 
I heard them say 
don't dwell on what 
has passed away 
or what is yet to be
(...)
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Reflecties van schoonheid
(bij wijze van inleiding)

In een Oude Kerk gaat hedendaagse kunst een dialoog aan met haar 
middeleeuwse beschermheer. In schokkerig, rauw gemonteerd 16 
mm beeld toont Stan Brakhage de geboorte van zijn eerste kind. We 
schrijven 1959 en Brakhage toont ons de geboorte als een moment van 
pijn, bloed, zweet, tranen, maar ook van groot geluk, een loflied op het 
leven. Folkert de Jong zet een oude man en een jong kind van gekleurd 
styrofoam en purschuim op een stapel pallets. Terneergeslagen kijken 
ze voor zich uit. In materiaal keuze bevestigen ze onze tijdelijkheid, in 
hun titel ‘Erfgoed’ suggereren ze het tegendeel. De verkleurde blaadjes 
van de bloemen waarmee Job Koelewijn ons troost biedt zijn inmiddels 
verdroogd en liggen verspreid door de hele kerk. Het duo Muntean/ 
Rosenblum toont in grijstinten en op een groot doek, extatisch dansende 
jongeren die uitzinnig het leven vieren en tegelijkertijd de traditionele 
christelijke poses van overgave en lijden lijken te verbeelden. 

Mijn kunstrondje door Amsterdam blijkt opnieuw een zoektocht naar 
mogelijke antwoorden op de absurditeit van het leven.

I am of the nature of age; I have not gone beyond ageing.
I am of the nature to sicken; I have not gone beyond sickness.
I am of the nature to die; I have not gone beyond dying.*

* Dit zijn de eerste drie van de vijf overpeinzingen waarvan de Boeddha het raadzaam acht 
deze dagelijks in herinnering te brengen. 

In het klooster in Thailand herinnerden deze en andere mantra’s me 
vaak meerdere keren per dag aan de tijdelijkheid van mijn bestaan.

In de autobiografie van een boeddhistische monnik lees ik dat hij in zijn 
onderzoek naar de dood en zijn vereenzelviging daarmee zover gaat 
dat hij soms mediteert in de nog warme ovens van een crematorium. 
Moeten we om het leven in al haar facetten te kunnen omarmen eerst 
de dood onderzoeken? Na zijn onderzoek naar dood en sterfelijkheid 
treedt mijn Boeddhistische monnik uit. De stichting die hij daarna opricht 
heeft inmiddels al vele duizenden weeskinderen aan een studiebeurs en 
zo aan een toekomst en perspectief op een beter leven geholpen.

Onder Japanse haiku dichters is het een traditie om bij het uitblazen 
van de laatste adem een laatste haiku te schrijven. Juist deze death 
poems geven vaak een prachtig inkijkje in het leven. De dichter Shisui 
grijpt op dat moment zijn penseel schildert zijn laatste enso en sterft. 
Alles gezegd hebbende rest alleen de onvolmaakte cirkel.

Reflecties van schoonheid vormen vaak mijn plastic speelgoedschildje 
tegen de absurditeit van het leven. In deze uitgave deel ik graag een 
aantal van deze reflecties met jullie.
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Tirana, Albanië
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In de schaduw van de moskee

Na een  Big Kolonat - de Albanese variant van de Big Mac - op weg 
naar het archeologisch museum om me te laven aan de vierduizend 
jaar oude geschiedenis van de Illyriërs, de mythische afstammelingen 
van de Trojanen. Beland ik, in de vorm van een demonstratie, midden 
in de actualiteit, met veel borden, spandoeken en vlaggen van Albanië, 
EU en de USA. In de Engelstalige krant van Tirana lees ik dat de 
komende presidentsverkiezingen hun schaduw vooruitwerpen. Het 
archeologisch museum blijkt zeer goed verstopt in een bijgebouw van 
het universiteitscomplex. Binnen wennen mijn ogen maar moeizaam 
aan het duister, snel zet de portier wat schakelaars om en nadat ik zelf 
mijn zonnebril heb afgezet blijkt er veel moois te zien in het museum. 
Een uur lang dompel ik me onder in 4000 jaar oud koper, brons en 
steen.

Op  het terras in het Jeugdpark drink ik eindeloos Turkse koffie of 
espresso. Altijd komt er dan wel een Roma meisje langs met gezouten 
amandelen in zelf gevouwen papierenzakjes, heerlijk, ik koop ze altijd. 
Terwijl ik nog een espresso bestel en van de verse amandelen geniet, 
weet ik weer precies waarom ik zo graag vanuit mijn ‘leunstoel’ reis.

Na eerst de sleutel opgehaald te hebben bij de beheerder beklim ik 
de klokkentoren naast de Et’hem Bey moskee, waarna ik nog een half 
uurtje in de moskee mediteer. Eigenlijk een prachtige kleine, volkse 
moskee. De fresco’s met Arabische motieven zijn zo weinig gestileerd 
dat het wel iets weg heeft van onze Hindeloopen volksschilderkunst. 
Overigens hoor ik pas in Tirana voor de eerste keer een oproep tot 
het gebed. Blijkbaar speelt godsdienst op dit moment geen rol van 
betekenis in Albanië. Van een bejaarde schilder, met borrelglaasjes in 
zijn bril, koop ik een klein schilderijtje van de moskee. Ook een soort 
volksschilderkunst, maar toch met iets bijzonders.

Onder de beschermende pilaren van het cultuurpaleis naast de moskee 
drink ik nog een laatste koffie. Wanneer ik op zoek ga naar de wc, blijkt 
achter het café een heus gokpaleis. Waar stoere kerels met iets te dikke 
biceps en iets te grote tatoeages blackjack spelen en zeer bejaarde 
dames bingo. In de hoogte van hun stapels bankbiljetten doen ze 
echter weinig voor elkaar onder. Mijn neus wordt aangenaam verrast 
door de tabaksrook die zich mengt met een lichte hasj geur. En dat 
allemaal in de schaduw van de moskee.
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Madeira, Portugal
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Nieuwdoen

‘Omnia mutantur, nihil interit’, alles verandert, niets gaat ten gronde. Alles 
in de kosmos is voortdurend in beweging, niets blijft gelijk, maar ook niets 
vergaat volledig, aldus Ovidius. 

Een van mijn favoriete bezigheden is wat ik zelf altijd ‘straatjutten’ 
noem. Het zonder vast plan door de stad slenteren en maar kijken wat 
er voor je voeten komt.
Zo ook in Funchal, de hoofdstad van Madeira. Daar leiden mijn voeten 
me naar het onderkomen van ‘straatkunstenaar’ Rui Carvalho. Een wat 
nerveus ogende en pratende veertiger, die betere tijden gekend heeft. 
Hij maakt mooie kleine tekeningen met stift, straatbeelden van Madeira, 
Lissabon en elders. Ik koop er twee: een straatbeeld van Paúl do Mar en 
een fantasie voorstelling van Lissabon. Wanneer ik later nog een keer 
bij hem terugkom heeft hij ook nog een mooie Leda voor me. De mooie 
Leda begeleidt me deze reis. Ik ontmoet haar als tegeltableau naast de 
ingang van Mercado dos Lavradores, als sensueel negentiende-eeuws 
beeld - het model voor de tekening van Rui - op de binnenplaats van 
het Câmara Municipal het stadhuis van Funchal, op een schilderij in het 
Museu da Quinta das Cruzes en dus op de tekening van Rui Carvalho. 
De inspiratie van al deze Leda’s is gebaseerd op de metamorfosen van 
Ovidius en is kennelijk van alle tijden. Niet voor niets gebruikt Ovidius 
zelf de uitdrukking ‘perpetuum carmen’ (altijd doorgaande zang). 
Nadoen is dodelijk voor alle kunst maar gekoppeld aan ‘nieuwdoen’ 
blijkt zij eeuwig een belangrijke voedingsbodem voor kunst en leven.

Een bezoek aan het museum voor moderne kunst van Funchal, leert dat 
Rui inderdaad betere tijden heeft gekend. In de museumwinkel koop ik 
een boekje over zijn werk. Het minutieuze tekenwerk is onveranderlijk, 
formaat en onderwerp keuze zijn echter geheel verschillend. Een jaar 
of tien geleden tekende hij in een graffiti-achtige stijl grote vellen vol 
met hedendaagse geëngageerde onderwerpen in een mix van cartoon, 
graffiti, strip en schilderkunst. Hij was overduidelijk bezig hierin een 
eigen stijl en onderwerpkeuze te ontwikkelen. Ergens onderweg is het 
misgegaan met Rui. Nu tekent hij kleine, charmante ansichtkaarten 
voor de toeristenmarkt. En hoewel hij me gebaart dat hij regelmatig iets 
in zijn aderen moet spuiten, gaat het Rui in de kunst van de liefde en 
het beminnen nog goed en maakt hij op een zonnige zomerdag met zijn 
eigen zeer fraaie Leda aan zijn zijde nog een gelukkige indruk. Hoe het 
uiteindelijk gaat aflopen laat zich vrees ik raden.
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Ghana
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Facebook Ghana

In een Libanees eethuis in een buitenwijk van Accra eet ik een late 
lunch met pizza en kebab. Een vriend van de eigenaar houdt me 
gezelschap. Samen met zijn Canadese vriendin is hij ooit een maand in 
Amsterdam geweest. Hij meent zeker te weten dat de klederdrachten 
van Volendam en Marken rechtstreeks afkomstig zijn van de traditionele 
Libanese kleding. Toen hij ook nog ontdekte hoe Nederlanders gewend 
zijn om met het eigendomsrecht van fietsen om te gaan wist hij het 
zeker, Nederlanders stammen rechtstreeks af van de Libanezen. Daar 
drinken we nog een colaatje op. Geleidelijk aan komen ook de eigenaar 
zelf, zijn mooie dochter en iets later zijn stoere zoon me gezelschap 
houden. Met enige moeite eet ik mijn laatste stukjes pizza, ook dit blijkt 
een authentiek Libanees gerecht. De laatste slokjes van mijn lauwe 
cola worden gelukkig door niemand opgeëist, die blijven onvervalst 
Amerikaans.

‘s Middags naar de Osu Childerens Library. Een prachtig bibliotheekje 
in drie verbouwde zeecontainers, een overdekte buitenruimte en 
een kleine tuin. Wanneer ik de, tot computerruimte verbouwde, 
zeecontainer bekijk, arriveert er een gezelschap van vijf Japanners.  Een 
bloemsierkunstenaar met zijn vriendin en drie dames van de Japanse 
ambassade. Deze flowerartist maak op verzoek van de Japanse 
overheid een tournee langs een aantal ambassades om zijn kunsten 
te vertonen. Vóór Ghana heeft hij dat in Nigeria gedaan en morgen 
vertrekt hij naar Nederland. Een demonstratie voor de kinderen gaat 
deze kunstenmaker veel te ver.
Gelukkig is zijn vriendin een stuk aardiger, in Japan geeft ze Engelse 
les aan jonge kinderen en dat doet ze met zichtbaar veel plezier ook 
hier in de bibliotheek. Ze leest voor, vertelt, reageert op de kinderen, 
betrekt mij hierin voor een Hollands accent. Om beurten vertellen we 
iets over Japan, zij, Ghana, de kinderen en ik over Nederland. Wanneer 
de bibliotheek ook nog over een globe blijkt te beschikken, kan het 
niet meer stuk. Na enig zoeken vinden de kinderen Ghana en Japan. 
Nederland is voorgoed zoek, ik was er al bang voor. We besluiten de 
middag met een medley van lang zal ie leven in tig talen. Nee, dichterbij 
elkaar gaan we vandaag niet meer komen.

Van hoeveel vrienden heb ik de afgelopen twee dagen al geen afscheid 
genomen? Volgens mij is Ghana het enige land waar Facebook geen 
voet aan de grond gaat krijgen. Vrienden maak je hier gewoon in real 
life, elke dag opnieuw.
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Slenteren

In de eetzaal van het Upland hotel in Wa, in het noorden van Ghana, 
hangt een groot westers schilderij. Een schaars geklede vrouw ligt over 
een met witte lakens bedekte divan gedrapeerd. De term roomblank is 
hier zeker op zijn plaats. Het verschil tussen de tientallen tinten wit van 
lakens, huid en achtergrond is minimaal. Onwillekeurig verandert ze in 
de Bijbelse Suzanne. Graag had ik de rol van Daniel op me genomen, 
maar langs haar lopen zonder te gluren lukt me niet één keer.

Bij de grote moskee ga ik eerst mijn respect betonen aan een van de 
ouderen van de moskee. Daarna word ik vriendelijk uitgenodigd in de 
moskee (moks, zeggen ze hier) en wanneer de man merkt dat ik zeer 
belangstellend ben naar de sobere moskee, krijgt de koster de opdracht 
om me rond te leiden. Onder zijn begeleiding mag ik in de minaret zelfs 
helemaal naar boven. In een stad waar geen gebouw meer dan twee 
etages telt, levert dat een prachtig uitzicht op. Het woud van grijze en 
rode golfplaten wordt alleen onderbroken door de piepkleine koepeltjes 
van de buurt moskeeën. 

Verder, op zoek naar de oude moskee, wat niet meevalt, aangezien 
veel lokalo’s ook niet bekend zijn met deze moskee. Wanneer ik op 
een bankje onder een boom even uitrust, staat er in no-time een groep 
kinderen en volwassenen om me heen. Wanneer ik vraag wiens dochter 
het meisje is dat vlak voor me zo schattig staat te wezen, steken drie 
mannen hun hand op. Wat bij navraag grote hilariteit oplevert. Zijn de 
mannen in Wa zo onzeker van hun zaak, of is het met de zelfstandigheid 
van de vrouwen in Ghana toch beter gesteld dan het lijkt.
 
Na een tijdje word ik aangesproken door Asana. Als kledingontwerpster 
heeft zij regelmatig contact met Europeanen. Asana wil me wel 
begeleiden. Met wat navragen gidst ze me feilloos naar de oude 
moskee. Deze keer tref ik de imam zelf. Mijn vijf cedi biljetje, dat ik 
onopvallend ‘vanuit de handpalm’ tracht te geven, wil hij alleen 
aannemen via Asana. De oude moskee is buiten gebruik en volledig 
aan de elementen overgelaten. Zullen we zeggen nog vijf à tien jaar en 
dan is-ie voor niemand meer te vinden.

Daarna laat ik me graag meevoeren naar de werkplaats en winkel van 
Asana. Waar ik met veel plezier een mooie felgekleurde Afrikaanse 
broek koop. Volkomen tevreden slenter ik terug naar mijn hotel.
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Een stille schreeuw

Vandaag met gids Joseph, Joe maar eigenlijk Adombila en een huurauto 
op stap. We beginnen onze tocht met een bezoek aan Widnaba, een 
verzamelplaats op één van de vele slavenroutes. Op zoek naar deze 
goed verstopte site verdwalen we zodanig dat we op een bepaald 
moment zelfs in Burkina Faso blijken te zijn. Uiteindelijk vinden we 
met behulp van een plaatselijke dorpsoudste de plek waar niets meer 
herinnert aan de slavenhandel. Volgens de dorpsoudste herinnert in 
de hole Boabab, alleen een metalen ring waar vluchtgevaarlijke slaven 
aan werden vastgeketend, nog aan het verleden. Ongeveer niets meer 
dus om ons herinneren aan een zo belangrijk deel van onze menselijke 
geschiedenis. Van het Pikworo Slave Camp bij Paga blijkt al niet veel 
meer te resteren. Een paar in de rotsen uitgeholde etenskommen, twee 
rotsblokken waarop gedrumd werd, een martelsteen voor onwillige 
slaven en een uitzichtpunt voor hun beulen. Het prachtige landschap 
wordt gedomineerd door de Boabab. Verspreid over het slave camp 
staan vele grillig gevormde dode bomen, hun knoestige takken reiken 
naar de hemel, hun schreeuw is bijna voelbaar.

Wat een verschil met de slavenforten langs de zuidkust die behoren 
tot de oudste en grootste gebouwen van Ghana. Met hun wit gekalkte 
muren zijn ze opvallend aanwezig. De slavenforten verschillen weinig 
van elkaar, vanaf hun uitkijktorens kunnen de Nederlandse en Engelse 
militairen elkaar goed in de gaten houden. In mishandeling van hun 
slaven deden de rivalen niets voor elkaar onder. In beide forten vond de 
godsdienst beleving en de slavenhandel letterlijk in hetzelfde gebouw 
plaats. De duivelse tweeling van dominee en koopman had met de 
slaven blijkbaar ook hun God opgesloten in de kerkers van het fort.

Inmiddels begint het te schemeren. Tijd om terug naar Bolga te 
gaan. Samen met drie vrienden van Joseph besluiten we de dag met 
een gezamenlijke maaltijd bestaande uit rijst met kruiden, stukken 
onduidelijk vlees en spaghetti, alles geserveerd op een grote schotel. 
De woorden kaatsen over tafel en soms blijven ze even bij iemand 
liggen. Denkt Joseph ooit van zijn souvenirwinkel en werkzaamheden 
als gids te kunnen leven? Hoe gaat mijn leven eruit zien wanneer ik 
terug in Nederland ben? Mist Peter zijn vrouw en jonge kinderen niet 
vreselijk? Telkens kaatsen we de woorden iets verder en spoelen alles 
weg met zakjes puur-water. Na afloop constateert Joseph dat we nu 
‘African brothers’ zijn. Naast twee stroblonde broertjes heb ik nu ook 
een broer met rastavlechtjes. 
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Georgië
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Poesjkin en de verlichting

Wegzinkend in mijn massieve marmeren bed onder de koepels van het 
uit de zeventiende eeuw stammende Abanotoebani-badhuis in Tbilisi 
neemt Poesjkin me mee op zijn reis naar verlichting. In het badhuis waar 
hij ooit werd opgewacht door vijftig beeldschone vrouwen, wachten 
mij helaas alleen het zwavelhoudende warme water en de harde 
handen van een buikige en zeer behaarde Hassan. Wanneer ik aan de 
beurt ben begint Hassan enthousiast aan mijn ledermaten te trekken, 
waarna ik hardhandig afgeschrobd en ingezeept word. Eigenlijk niet 
zoveel verschillend van de behandeling die Poesjkin tweehonderd jaar 
daarvoor van hem kreeg. De nabij gelegen Botanikuri moskee is een 
van de weinige plaatsen waar sjiitische en soennitisch moslims samen 
bidden, voorwaar een gelukkige plek.

‘s Avonds op weg naar het huiskamer café word ik in het maanverlichte 
bos niet alleen begeleid door de zang van de nachtegaal maar ook door 
de led lampjes van tientallen vuurvliegjes.

In de minibus op weg van Gori naar Tbilisi neemt rechtenstudente 
en aspirant journaliste Racha – hoe aantrekkelijk kan de combinatie 
van beauty and brains zijn – mij mee op haar reis. Haar paper over 
de trias politica – de scheiding der staatsmachten – van de Franse 
verlichtingsfilosoof Charles de Montesquieu en mijn bezoek aan het 
Stalin Museum in Gori vloeien naadloos in elkaar. Snel zijn we het eens 
dat het gedachtegoed van De Montesquieu, mede, dictators als Stalin 
kan voorkomen. 

Helaas is de realiteit in Georgië nog een andere. Racha vertelt me 
hoe ze in 2008 samen met haar moeder van Gori naar Batumi moest 
vluchten om aan het geweld van een Russische inval te ontkomen. In 
Batumi, dicht aan de Turkse grens meenden deze verstandige moeder 
en dochter veilig te zijn aangezien Poetin niet snel een internationaal 
conflict zou riskeren. Een paar maanden later zullen beiden terugkeren 
in een totaal veranderde stad. Door de modderige ramen van de minibus 
kijken we naar de heuvels van Zuid-Ossetië. De treurige erfenis van de 
Russische inval. Ooit een deel van Georgië, nu hoegenaamd autonoom 
maar in de praktijk ‘landlocked’ tussen Rusland en Georgië. De mooie 
donkere ogen van Racha dwalen van haar paper over de trias politica 
naar de heuvels in de verte en weer terug. 

Zwaluwen nestelen overal, in de rotswanden van de heuvels, in de vele 
Byzantijnse kerken en kapelletjes en in de muren en goten van het Stalin-
museum. In prachtig sierlijke zweefvluchten vieren ze hun vrijheid.
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Pinkstervaart

Ter ere van de Pinksteren is de Antsjischati basiliek uit de zesde eeuw 
prachtig versierd. De hele vloer is met groene takken en bladeren bedekt 
en alle iconen zijn versierd met verse bloemen, wat in combinatie met 
de honderden kaarsen van bijenwas een heerlijke geur geeft. 

Om niet al te veel op te vallen neem ik plaats op een bankje langs de 
muur. Daar zit ook Ludmilla … ‘nee geen studente maar bedrijfsjuriste bij 
een groot internationaal bedrijf’ wijst ze me terecht … gelukkig kunnen 
we er beiden om lachen … een van mijn problemen is inderdaad dat ik 
niet zozeer steeds ouder, maar dat de wereld om me heen steeds jonger 
wordt. Ludmilla begeleidt haar demente grootmoeder, die voortdurend 
kaarsen wil branden en het liefst ook nog een brandende kaars in haar 
hevig trillende handen houdt. Het innige en liefdevolle contact tussen 
deze twee vrouwen over generaties, tijd, verstand en alles wat de ratio 
vermag heen ontroert me. Ondertussen praat Ludmilla mij ook nog door 
de vele rituelen en plichtplegingen van de dienst heen.

De basiliek beschikt over een prachtig mannenkoor dat in twee kleine 
groepjes links en rechts van het middenschip zeer informeel tegen een 
lessenaar hangt en op de momenten dat ze niet zingen vrolijk met elkaar 
kletsend en met hun smartphone spelend de heilige tijd doden. Door de 
akoestiek van de Basiliek is het geluid als het ware zonder bron maar 
als een warme deken meteen helemaal om me heen, prachtig. Dat een 
van de oudste christelijke kerken onder het communisme vijfenzeventig 
jaar lang een slapend bestaan heeft geleid is nog te merken aan het 
verloop van de dienst. Regelmatig zijn priesters en misdienaars even 
zoekende en hebben net niet de goed tekst of ritueel voorwerp bij 
de hand. Niemand die zich daar overigens aan stoort. Het kerkvolk 
loopt voortdurend in en uit en de lengte van een dienst is zeer flexibel, 
normaal twee à drie uur, maar vandaag ter ere van de Pinksteren rustig 
drie à vier uur. Na twee en een half uur ontstaat het nodige rumoer in 
de kerk. Mannen - eerst -  en vrouwen verzamelen zich in lange rijen 
om bij de priester een ‘olie’ kruisje te halen. Ook de grootmoeder van 
Ludmilla gebaart dat ze in de rij wil aansluiten. Voor mij als ongelovige 
een goed moment om afscheid te nemen. De grootmoeder staart me 
niet begrijpend na, wanneer ik op het hoogtepunt van de dienst de kerk 
verlaat.



30 31

Met liefde gemaakt

Legende of waarheid, Niko Pirosmani, Georgiës meest bekende naïeve 
schilder die vlak voor de revolutie overleed, verkocht ooit zijn huis en 
kunst om een plein te vullen met rozen voor een actrice op wie hij verliefd 
was geworden. Duizend rozen, elk fluwelen blaadje zacht en gebogen 
als het lichaam van een vrouw, het meest kostbare en kwetsbare dat hij 
ooit zou vasthouden.

Niko ontmoet de liefde van zijn leven in een café, de Franse actrice, 
danseres, café chantant zangeres Marguerite. Voor hem is ze mooier 
en verfijnder dan alles in zijn leven, een engel speciaal voor hem op 
aarde neergedaald. Zonder enige aarzeling schenkt een overgelukkige 
Niko haar zijn hart en rijkdom. Al snel verwondt hij zijn vingers aan 
de roosdoorns en zo plotseling als Marguerite verscheen in zijn leven 
verdwijnt ze ook weer. Niko niets anders latend dan de herinnering aan 
haar grote zwarte ogen. Niko vult de kelken van hun roosblaadjes met 
zijn tranen, er komt geen einde aan zijn liefde.

Later schildert hij de actrice Marguerite als een koude statische figuur, 
die ons aanstaart in een trieste verwarring, misschien zijn eigen ogen 
en verdriet. Maar in het schilderij verliest haar café chantant dansers 
jurk haar vulgaire uiterlijk en verandert in het maagdelijk witte gewaad 
van een zuivere en onschuldige vrouw. Niko’s droom, een bruid met een 
boeket wachtend op haar bruiloft.

In zijn huis in Yerevan knipt de Georgische, Oekraïense, Armeense 
regisseur Sergej Paradzjanov een nieuwe collage. Na tien collages van 
de Giaconda heeft hij het beeld van haar, dat hij enkele jaren daarvoor 
in de bezweten rug van een medegevangene zag, nog niet gevonden. 
Nu knipt hij een vrouw uit Kiev met een roze witte huid en een taille 
die mijn twee handen met gemak omvatten, in haar haar is het rood 
van bloed en rozen doorweven met het zilver van de volle maan. Soms 
zien we de donder wolken boven ons hoofd slechts op het moment 
dat de bliksem ons raakt. Me sterker makend dan ik ooit wenste te 
zijn. Sergei’s hand lijkt een eigen leven te leiden en knipt verder, het 
volgende dat ik zie is een vrouw uit Bangkok zwart en helder als een 
nieuwe maannacht, zij maakt mijn hart en ziel zachter dan ik ooit zou 
kunnen hopen. Gewoon wat knipsels en licht gevangen in celluloid of 
een gedroomde levenswerkelijkheid. Op Parajanov zelf-geportretteerd 
hoofd landt een vogel uit het paradijs, de hemelsblauwe en zeegroene 
scharrelaar.
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Istanbul, Turkije
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Onbereikbaar

De tijdruimte trekt traag door de stad. Ik zie een groen zwart mozaïek 
van vocht en schimmel, arabesken van goud en eeuwigheid, iconen van 
drie, in de nevels van de tijd versmolten steden, als een fata morgana 
drijvend op het water. De roze kerk die in het prille begin de hemel 
spiegelde is nu een museum. ‘Als u het paradijs zoekt, O soefi, is de 
aller hoogste hemel de Aya Sofya’. Sinan brengt in zijn grijs-witte hemel 
een ode aan de roze blanke huid en rondingen van Roxelane, hart en 
ziel van de prachtlievende. Ontroostbaar maar innig verstrengeld rusten 
beiden in zijn schaduw. In zongebleekt blauw het uitzicht over de Zee 
van Marmara en de Bosporus. In goud een claustrofobisch doolhof van 
gangen trappen en nissen, versierd met turquoise en koraal rode tegels. 
Een zilte geur stijgt op. Hengelaars halen onvermoeibaar hun buit 
binnen, roestige schepen varen af en aan. Golven heden en eeuwigheid 
spoelen langs  me heen. Het plein, de straat en de stad vormen één 
rusteloze schimmenzee. In een labyrint van kronkelige straatjes is 
niets armoedig, alles is oud en vervallen. De tijd dwaalt, gaat open en 
hapt naar adem. Een Oriënt-Express wiegt mij door een immer voort 
schrijdend heden. De taal is vol en ledig. 

Over bijna veertig jaar is dit mijn vierde bezoek aan Istanbul. Samen 
worden we ouder en blijven toch hetzelfde. In de ‘semahane’ van het 
Galata Mevlevi museum voeren de derwisjen hun dans van liefde en 
waarheid uit. Naarmate de climax nadert wordt het tempo van de 
muziek hoger en wentelen de derwisjen steeds sneller om hun as. 
Samen steken we de heilige lijn, met zand op de dansvloer getrokken, 
tussen de zichtbare materiele en de onzichtbare geestelijke wereld 
steeds vaker over. Het Galata Mevlevi museum, tot 1946 een Soefi 
klooster, is gelegen in het hart van Istanbul waar Gouden Hoorn en 
Bosporus elkaar ontmoeten. Het voormalige klooster is vernoemd naar 
de Soefi dichter Rumi, door zijn volgelingen Mevlana (leraar) genoemd. 
Door de combinatie van gebed, zang, muziek en de wervelende dans 
proberen zijn volgelingen zich te verenigen met het opperwezen. In 
de combinatie van zang, muziek en dans wordt de onbereikbaarheid 
van ons diepste verlangen prachtig verbeeld. Of is het misschien, 
voor even, toch mogelijk? Bij het wakker worden is er gelukkig nog 
de aardse hemel van Istanbul met zijn Aya Sofia en zijn Süleymaniye 
moskee. Telkens weer omarmen ze me, welkom thuis, vrede.
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Oekraïne
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De verborgen geheimen van Kiev

Sneeuw en ijs kraken onder mijn nieuwe leren zolen. De wonden van de 
Maidanopstand van 2014, zijn na ruim een half jaar, nog goed zichtbaar 
in het centrum van Kiev. De geïmproviseerde herdenkingsmonumenten 
en de nog dagelijks groeiende lijst met slachtoffers van de na de opstand 
uitgebroken burgeroorlog wijzen me op de Oekraïense realiteit. De 
graffiti, het rubber van de verbrande autobanden dat zich voor eeuwig 
aan het wegdek heeft gehecht. Europa en de maakbare samenleving 
zijn nog ver weg. 

In een zelfportret van de Oekraïense vader des vaderlands Taras 
Sherchenko zie ik een spiegelreflectie van de door hem zeer 
bewonderde Rembrandt. Voor beiden is de verf die ze laag over laag 
aanbrengen belangrijk, licht over donker en omgekeerd, menselijk, 
uniek, losgezongen van hun tijd, de een twee stappen vooruit, de ander 
een stap achteruit. Voor de Sint-Andreaskathedraal wordt de confetti 
van de zojuist voorbije bruiloft in de sneeuw vertrapt door de gasten 
van het doopfeest. Een in bontmantels en trainingspakken gehulde 
familie kijkt minzaam toe wanneer de priester de naakte baby volledig 
onderdompelt in het doopfond. Mijn nieuwe schoenen knellen inmiddels 
akelig om mijn steeds kouder wordende voeten.

Het Jugendstilhuis met de Chimaera’s in de wijk Lypky blijkt wederom 
gesloten. De chimaera’s langs gevel en dakrand, volgens Ovidius van 
voren leeuw, van achteren slang en in het midden vuur, warmen me. In 
plaats van naar het huis met de chimaera’s blijkt de rondleiding waaraan 
ik de enige deelnemer ben naar het Liebermann- of schrijvershuis 
te gaan. Ooit wellicht een van de mooiste huizen van Kiev maar een 
eeuw communisme en minachting voor alles dat burgerlijk was hebben 
hun werk gedaan. Ook een derde leven als schrijvershuis wil niet echt 
lukken. Zelfs mijn gids raakt wat beschroomd van de desolate staat 
van het huis. Aan het eind van de rondleiding weet ze na enig zoeken 
in het winkeltje een Engelstalige poëzie bundel op te diepen, of ik daar 
wellicht interesse in heb. 

Het Michail Boelgakov museum defragmenteert de werkelijkheid nog 
verder, al het wit is een kopie van de werkelijkheid en zo beginnen een 
winters Kiev, een museum en het leven steeds meer op elkaar te lijken 
en mijn nieuwe leren schoen steeds comfortabeler aan te voelen.
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* Vroegere kaartenmakers gebruikten deze term voor 'onbekend gebied' een 
gebied dat nog niet in kaart gebracht of gedocumenteerd was. Vaak aangeduid 
met de term 'Hic sunt dracones' 'Hier zijn draken. Het onbekende is het gebied 
van de fantasie.
 

Terra Incognita
(Hic sunt dracones*)
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In de natuur

I

in de schelp van mijn oor
ruist het woud

de voorjaarswind streelt
de takken tot bloedens toe

bosruis verstaat
het kind ziet de
wolken en de tussenruimte

II

vorm nog leent
het woud van de hemel

de milde zon verdooft
het tussen kruiden dwalend kind

bleker dan
de maandag donkerder
dan de nachtdag de wolken

III

takken reiken me
een handvormig blad

haren haken
als geesten aan bosjes

zie hoe ze groeien 
bloeien de voorjaarsdagen
die me omspoelen
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Honderd aangezichten van de maan

full moon 
on the tatami mats
shadows of the pine branches
 Takarai Kikaku (1661 – 1707)

neonlicht zet straten in vuur en vlam
weerkaatst in hipsters met veelkleurig haar
de gouden spiegel van de maan trekt
voorbij in een geur van wierook

op de natte asfaltjungle straten
in de wijk Yoshiwara passeert een regen-
boog van plastic zakken en dwarrelen 
de laatste rode herfstbladeren neer 

glanzende winkels en felbegeerde labels 
weerspiegelen de komische verwarring
van consumentisme en cultuurverschillen 

de nieuwe maan die mijn papieren 
kamer binnen schijnt is niet meer 
dan een toespeling op verlichting
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Van goden en mensen

wat de droom is voor het individu
is de mythe voor een cultuur
 Sigmund Freud

een god daalt in hexameters
en liefde voor de schone Leda
af uit een onzichtbare Olympus
als een grote spierwitte zwaan
heft haar op in zijn hemelvleugels
negen manen later  wordt uit een 
hyacintkleurig ei de mooiste geboren
de god plaatst een zwaan aan de hemel

een mens met hyacintblauwe aderen
en een pet, vertelt, niet in hexameters
maar gegutst in Faber en Castell zwart
dat in het Hof van Funchal Zeus vermomd 
als zwaan bij koningin Leda was,            ach
wie anders dan een mens kan zo iets verzinnen
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Tijdelijk adres: paradijs

in de schaduw van de minaret
toont een luid toeterend plein
ons hoe een toekomst
er ooit uitzag en werd

de hemel wolkt
rond minaret en klokkentoren
met liefde: gebouwd, vernietigd, gerestaureerd
in atheïstisch heil gesloten

binnenin een elegant braamrood 
ogenblik oase van eeuwigheid

een dik bebrilde paradijsvogel
verkoopt me zijn volksschilderkunst

buiten valt woordeloos
in stoffige stralen door het glas
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Ont - moeten

We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time
 T. S. Eliot

in de tuin de niet aflatende
toverzang van de vogel en de
vrouw in vele tinten blauw
bloedrood oker en geel

in de tuin begroeten onze 
verlegen omhulsels elkaar
stam bast en takken wisselen
wat en waar strelen elkaars merg

in de tuin stoppen we gaten 
toen met sokkenwol van nu
onder de huid een paradijs
onveranderlijk of aanpasbaar
denkbeeldig of denkbaar
vallen we door de spiegel 
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Huid

epidermis
lustschilder modelleert mens
niets blijft ons bespaard
eelt likdoorns spataders
uitgelubberde buiken en lellen
blauwe plekken en ouderdomsvlekken
fluisteren verhalen van hun eigenaar
voor benen ongemakkelijk opgetrokken
slaat onze blik een kruis

dermis
niets ontziend schilder
kijkt door huid heen
legt zenuwaders bloot
geeft paarsblauwe
ouderdomshuid
geboorteslijm glans
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Levensloop

de zachtheid
van een cirkel
die de tijd omvat
nooit verstrijkend moment

een handstand
een zomerjurk die eindeloos valt
een druppel die oplost
een hand die over jaloezieën strijkt

net niet
misluk ik steeds beter
oud meesterlijk stof
stijgt van de waterspiegel
wolken lezend
val ik door de werkelijkheid
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Jordanië
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Zoutwater

In de hal boven de toegangspoort zie ik Lawrence en zijn mannen 
op kleurige kleden en schapenvachten rond het vuur liggen. Het 
plafond boven me ziet nog zwart van hun verhalen. De basaltstenen 
toegangsdeuren uit de Romeinse tijd scharnieren soepel als ooit. Sinds 
de vroegste tijden is dit gebied bewoond geweest. Tijdens mijn warme 
droge en vooral stoffige fietstocht naar Qasr Azraq, het kasteel van 
Lawrence of Arabia, kan ik me nauwelijks voorstellen waarom. Ooit 
echter schijnt dit gort-droge oosten van Jordanië een grote groene oase 
geweest te zijn. Al in de steentijd een aantrekkelijk leefgebied, later een 
van de meest zuidoostelijke grenzen van het Romeinse rijk en nog weer 
later een karavanserai op het kruispunt van vele handelsroutes. Nu is 
Azraq een aaneenschakeling van garages en goedkope eethuisjes, niet 
meer dan een pitstop voor de honderden trucks die hier dag en nacht 
van en naar Syrië, Irak en Saoedi Arabië passeren. Wat is er gebeurd 
met die eeuwig groene oase waar nu ’s middags alleen de zand- en 
stof-tornado’s doorheen wandelen. Wel, vanaf begin jaren ’60 is men de 
onuitputtelijke zoetwatervoorraad gaan verplaatsen naar voornamelijk 
Amman, waar de dorst sindsdien onlesbaar is. Een zeven meter diepe 
bron die sinds de Romeinse tijd water gaf, staat sinds de jaren ’80 
droog. In de jaren ’90 moet al tot 30 meter diep geboord worden en is 
de eeuwenoude oase - ooit een pleisterplaats voor trekvogels tussen 
Europa en Afrika - verdwenen.

Tot overmaat van deze ecologische ramp bevat het gebied naast een 
grote zoetwatervoorraad ook een aantal zoutwaterbronnen. Tot voor 
enkele decennia gebruikt als belangrijke bron voor zoutwinning. Sinds 
het beëindigen hiervan vermengt het zoute grondwater zich met het 
resterende zoete grondwater. Voorbeeld van volkomen onverantwoord 
ecologisch beheer? Hier helpt Queen Noor me uit de droom. In haar 
autobiografie ‘Leap of Faith’, beschrijft ze uitgebreid alle problemen 
waar Jordanië mee te maken heeft sinds de stichting begin vorige 
eeuw, maar vooral sinds de oprichting van de staat Israël in ’48 en 
de Zesdaagse oorlog in ’67. “The forced migration of Palestinians 
flooding into Jordan – after the 1948 war and again after the 1967  
Arab-Israel war – almost doubled the population” (Leap of Faith p.55).
Vanaf de jaren tachtig veroorzaken twee Golfoorlogen en recent de 
burgeroorlog in Syrië en de terroristische activiteiten van DAESH (IS) 
een stroom vluchtelingen die kennelijk nog onuitputtelijker is dan de 
zoetwatervoorraad van de oase.
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Zoetwater

Met een doos vol pastelkrijt, kleurpotloden, kwasten en tekenpapier zit 
ik in de bus die me van Amman naar Al Azraq zal brengen. Een paar 
dagen eerder ontmoet ik in Amman de Amerikaanse Catherine - die 
de hulpverlening aan de vluchtelingen in Al Azraq coördineert - en de 
Franse Julie die een schooltje voor hun kinderen probeert draaiende 
te houden. Het gesprek met Catherine en Julie geeft een inkijkje in de 
internationale hulpindustrie. Je moet er in ieder geval heel relaxed voor 
zijn, een groot gevoel voor humor hebben en erg betrokken zijn bij het 
wel en wee van mensen en wereld. Tezamen verbazen we ons over de 
berichtgeving rond de verovering van Palmyra door IS, die gaat vooral 
over de vernietigde historie en veel minder over de slachtoffers. Beide 
dames zijn overtuigd van ‘the healing powers of art’ en wanneer ze 
horen dat ik ook kunstdocent ben, nodigen ze me uit voor een aantal 
workshops. Zelf ben ik iets minder overtuigd, maar wie ben ik om zo’n 
uitnodiging te weigeren. Zo beland ik dus ver buiten de toeristische 
paden in deze stoffige, maar voor mij o zo aantrekkelijke, uithoek van 
Jordanië.

In het klasje zitten zo’n dertig kinderen met drie à vier in houten 
schoolbankjes. De stemming is uitgelaten, nee tekenen kunnen ze 
absoluut niet en fantasie hebben ze ook al niet. Gelukkig is Julie zo 
verstandig geweest om Lisa, een Engels - Arabische tolk uit Londen, 
mee te sturen, die gelukkig veel meer doet dan alleen vertalen. Dit 
zijn de momenten dat ik er toch echt van overtuigd ben dat vrouwen 
veel meer dan de halve hemel dragen. Dapper dragen de kinderen 
hun stukje van de hemel. Uitwendig zijn er de littekens van brand en 
snijwonden en de verminkingen. Inwendig is er de ongecoördineerde 
drukte, het volstrekte gebrek aan concentratie, de weinig fijne motoriek 
en tekeningen die ontaarden in gekras tot er een gat in het papier zit. 
“… your heart will break, your heart will break …” heeft Layla, de gazel-
ogige Palestijnse (tuin) architecte van het museum voor modern kunst 
in Amman me al voorspeld. “It’s like the Palestinian refugees camps 
in 1948”. Evenals bij veel kinderen zit de oliepastel al snel tot in mijn 
haar, maar aan het eind van de dag hangt de klas vol met kleurige 
tekeningen. Volgens Julie is het een succes, de uitnodiging voor een 
langer bezoek staat. Insha’ Allah. Af en toe ben ik wel impulsief, maar 
of ik ook zo dapper ben?
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Japan
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Doritos chips in het licht van Vermeer

In de winterse kou van de Chion-In tempel ergeren het religieuze 
lawaai van de monniken en mijn eigen pijnlijke knieën me. De poëzie 
van de tuin zet zich voort in de achter de kloostermuur gelegen natuur. 
De verstilde vijver verhaalt me van verwelkte lotusbloemen die zich 
spiegelen in groezelig vijverwater, net voldoende helder om een glimp 
op te vangen van wat zich onder de oppervlakte afspeelt, nog vager is 
de reflectie van de hemel boven me.

boven de vijver
sterft de lotus mijn toekomst
nog half verborgen

Voor het gemeentemuseum van Kyoto ontmoet ik mijn dochter Vera, 
in het museum de jonge vrouw met waterkruik en Johannes Vermeer. 
Vera ken ik al haar eenentwintig jarige leven lang, Vermeer al meer dan 
helft van mijn zestigjarige leven, de in wit en blauw gehulde jonge vrouw 
ontmoet ik voor het eerst. Woordeloos toont ze me het mysterie in de 
wijze waarop Vermeer haar verf behandelt en in de uitdrukking van 
zijn licht. Het mysterie, het niet begrijpen, maakt alles onontkoombaar 
en zet mij aan tot denken en werken. Schilderen, schrijven, reizen, 
fotograferen, het zijn even zovele pogingen het raadsel te naderen, 
zonder de verwachting het te ontsluiten. Voor even vallen Vera en de 
jonge vrouw samen. De suggestie is genoeg, alsof iemand anders 
toekijkt en soms zelfs behulpzaam is. Andere kracht noemt mijn 
zenleraar het ook wel.

In de Seven-Eleven vindt Vera een nieuwe Japanse smaak Doritos 
chips, verrukt bestudeert ze de verpakking. Het proeven en nuttigen 
wordt nog lang uitgesteld. De wereld blijkt nog mooier dan ik altijd al 
dacht. Dat ik er slechts een fractie van begrijp stemt me gelukkiger dan 
ooit. In de verschillende zendo’s die ik af en toe bezoek, wordt met veel 
enthousiasme verhaald hoe de ouderen hun moment van verlichting 
ooit is toegevallen. Voor sommigen na veertig jaar met hun gezicht naar 
de muur te mediteren, voor anderen na een paar dagen rijststampen in 
de kloosterkeuken. 

Vermeer laat alles aan de verbeelding, hij was kroegbaas en 
kunsthandelaar en schilderde soms het licht. Misschien kijk ik af en 
toe met iets te veel verf in mijn ogen naar de wereld om me heen en 
Vermeer is nog steeds mijn grote held, maar steeds vaker waag ik me 
aan een handje Doritos chips. Uitsluiten kunnen we tenslotte niets.
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De steen en het water

Vijftien asgrauwe rotsen en wat gebroken witte gravel. Een koan in 
steen die ons uitnodigt tot eindeloos mijmeren, mediteren of filosoferen, 
antwoorden in traditionele zin lijken van weinig waarde.
De overdekte galerij van de Ryoân-Ji tempel ziet uit over de misschien 
wel beroemdste zen-tuin ter wereld.

De houten Ryoân-Ji tempel zelf is een van de vele oude historische 
museum tempels die Kyoto rijk is. Mijn grootste verrassing lag echter 
vlak achter de tempel. Hier bevindt zich een kleine waterbron, omsloten 
door een ronde steen. Op de steen zijn vier karakters gegraveerd. 
Eigenlijk vijf, het gat in het midden is een vierkant en ook een karakter, 
dat weer onderdeel is van alle vier de andere karakters. Vertaling en 
betekenis zijn zeker niet eenduidig. Mijn interpretatie op basis van een 
aantal engelse teksten is ‘ik leer alleen om tevreden te zijn’

Het leren in mijn leven was enerzijds altijd heel toegepast en gericht 
op een volgende stap in mijn loopbaan. Anderzijds ben ik ook altijd 
naar voedzame kruiden blijven zoeken. Die vond ik steevast binnen 
het domein van de kunst, literatuur en muziek. Beide vormen van 
leren hebben me veel gebracht, persoonlijke groei, arbeidsvreugde, 
welvaart om er maar eens een paar te noemen. Vreemd genoeg zijn 
beide vormen van leren sinds zen zijn intrede in mijn leven heeft gedaan 
minder belangrijk voor me geworden. Iets dat ik zelf zeker nog niet kan 
duiden, maar ik zag het bevestigd op de watersteen ‘ik leer alleen om 
tevreden te zijn’ al het andere neemt het water met zich mee.

De tekst op de steen heeft natuurlijk ook alles te maken met het 
Oudgriekse aforisme ‘Ken uzelf’. Als calvinistische Zeeuw nam ik ooit 
aanstoot aan de overdaad aan Boeddha beelden die vaak in de tempels 
aanwezig is. Totdat iemand tegen me zei: ‘Het beeld van de Boeddha 
is er alleen om ons te herinneren aan de leer van de Boeddha’. Vanaf 
dat moment had ik er vrede mee. Bij de watersteen besef ik me dat de 
leer van de Boeddha er is om ons te herinneren aan onszelf. Niet ons 
ego, dat behoeft meestal weinig herinnering, maar ons leven tussen 
geboorte en dood als een gelukkig moment waarin we alle facetten van 
datzelfde leven kunnen ervaren. Al het andere neemt het water met zich 
mee, ook onszelf, uiteindelijk ook de steen. 
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Levenselixer

Op het terras probeer ik mijn hoofdpijn weg te slikken met paracetamol 
en een espresso. Na een bezoek aan het stijlvolle Hara museum voor 
moderne kunst, heb ik me door dochter Vera laten meeslepen naar 
de Tokyo Skye Tree. De drukte hier is Japans efficiënt geregeld en 
inmiddels hebben we kaartjes voor de lift van vier uur. Alleen de druk 
op mijn oren verraadt hoe snel we de 400 meter naar het panoramadek 
omhoogschieten. Wanneer de liftdeuren openschuiven, voltrekt zich 
een klein wonder, de berg Fuji is letterlijk het eerste dat ik zie. Nog net 
zichtbaar bij daglicht maar al snel gekoesterd in het oranjerode licht 
van de achter Fuji-San ondergaande zon. De Fuji-Yama, de heilige 
berg, zoals Hokusai en Hiroshige hem nog nooit gezien hebben en 
tegelijkertijd zoals ze hem tientallen keren verbeeld hebben, op de 
achtergrond van hun prachtige natuur-, stads- of landschapsprenten.

Sinds prinses Kaguya, de prinses van de maan, haar levenselixer op 
de hellingen van de Fuji-San heeft achtergelaten, wordt deze berg ook 
wel gezien als de bron van onsterfelijkheid. Voor Hokusai en Hiroshige 
wellicht een reden om hem zo vaak af te beelden, soms in close-up, 
veel vaker bescheiden op de achtergrond. Onbeduidend is de honderd 
kilometer ten zuidwesten van Tokyo gelegen Fuji-San echter nooit, met 
zijn opvallend symmetrische top, bedekt met sneeuw de hoogste berg 
van Japan en een nog steeds actieve vulkaan.

‘De grote golf van Kanagawa’ van Hokusai is wellicht de bekendste 
prent van de Fuji. Kijkend naar de grote golf, volgens sommigen de 
verbeelding van een Tsunami, en de kleine bootjes kunnen de roeiers 
wel wat levenselixer gebruiken. Levenselixer of niet, als er nog iets 
rest van mijn hoofdpijn is het nu wel acuut weg en het volgende uur 
ben ik met honderden anderen bezig het verdwijnende daglicht achter 
de Fuji en de bij duizenden aanspringende nachtlichten van Tokyo te 
fotograferen.

Op zijn sterfbed dicht Hiroshige, wiens prenten slechts enkele decennia 
later Van Gogh en anderen zouden inspireren tot onvermoede stappen:

I leave my brush in the East
and set forth on my journey
I shall see the famous places in the Western Land

Met de ‘Western Land’ bedoelt de inmiddels monnik geworden 
Hiroshige niet alleen het paradijs van Amida Boeddha, maar wellicht 
ook de Tōkaidō, de oude route tussen Tokyo (dan nog Edo) en Kyoto 
met zijn vele vergezichten op de Fuji-San. Zeker is dat Hiroshige met 
zijn prenten voorgoed onze westerse ogen gewassen heeft.
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Veranderen om jezelf te blijven

Op een koude ochtend is mount Kazbegi bedekt met een bleek roze 
en geel licht, besprenkeld met wat vlokken goud. De perfecte tijd om 
de blauwe rotslijster, de Aziatische (of Europese) roodborsttapuit, de 
waterspreeuw, de beflijster, de waterpieper, de roze spreeuw en de 
veelkleurige of groene bijeneter te zien. Samen delen we een flits van 
ongezocht inzicht.

Onder invloed van zijn alcoholisme dreigt de artistieke productie van 
kunstenaar Willem de Kooning geheel tot stilstand te komen. Na een 
ontwenningskuur zegt hij “Ik moet veranderen om mezelf te blijven.” Zijn 
productie is daarna, begin jaren ‘80 hoger dan enige periode daarvoor. 
“Whose name was writ in water” is de titel die hij meegaf aan een van 
de werken uit deze periode. De titel verwijst naar het grafschrift van de 
Engelse dichter John Keats die in 1821 op vijfentwintig jarige leeftijd 
overleed: “Hier ligt degene wiens naam in water geschreven werd” In het 
grafschrift dat Keats voor zichzelf schreef, lopen zijn persoonlijke vrees 
voor het naderende einde, zijn frustratie over een dan nog ontbrekende 
erkenning en een bijna zenvolle berusting in de vluchtigheid van het 
bestaan door elkaar. 

Het grafschrift verwoordt De Kooning’s eigen ideeën over de tijdelijkheid 
en het eeuwige veranderen van de wereld. Toen hij “Whose name was writ 
in water” schilderde was De Kooning eenenzeventig. Hij was een man 
die de dood zag naderen en tegelijkertijd gelukzalig verliefd op een jonge 
vrouw. De tuin van verlangen is een vluchtig beeld, geschilderd in een 
woelige plas van weerspiegelingen. Het schilderij is een meesterwerk van 
lyrische vreugde. Verlangen lijkt niet langer erotisch te zijn, het tracht niet 
te bezitten. De zoeker die vindt. Of beter nog de werkende kunstenaar die 
vindt, want kunstenaars vinden soms iets zonder te zoeken, weten vaak 
ook helemaal niet wat ze zoeken. 

De kleine kerk in Noravank Gorge verbergt haar ingang hoog in de 
muur. De weg naar God is rotsachtig en vol gevaren voor mensen. Drie 
steenbokhinden lijken hier minder moeite te hebben, waarschijnlijk was 
God ook nooit hun doel.

“Ik schilder mezelf het schilderij uit. (...) Ik ben altijd nog ergens in het 
schilderij. (...) Ik lijk erin rond te lopen en er lijkt een moment te zijn waarop 
ik uit het oogverlies wat ik van plan was te doen, en dan ben ik eruit.” Aldus 
Willem de Kooning in een vraaggesprek met collega Robert Motherwell.

leven is kort
en kunst is lang
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Slechts verzonnen zijn we zinnig

Wanneer ik Waterloo station verlaat, tovert de ochtendzon een sluier 
van kant over het water van de Theems. Op bezoek bij mijn dochter 
Vera in Zuid-Engeland kan ik het natuurlijk niet laten een kleine omweg 
via Londen te maken. Een bezoek aan de Tate Gallery staat hoog op 
mijn verlanglijstje, zeker wanneer ik lees dat daar de genomineerden 
voor de Turnerprijs 2017 exposeren. Belangrijk doel van deze prijs is het 
signaleren van nieuwe ontwikkelingen in de beeldende kunst. Hierbij 
voeren installaties, video en fotografie de boventoon. Traditionele 
technieken als tekenen, schilderen en grafiek bevinden zich in de marges 
van de jury’s aandacht, zo ook dit jaar. De collageachtige installaties van 
zelfgemaakte en gevonden voorwerpen van Helen Marten spreken me 
aan. Poëzie in de duizendeneen voorwerpen waarmee we ons bewust 
of onbewust omringen.

Op straat sleept een groepje schaterende kinderen hun vlieger als een 
dode vogel achter zich aan. In een andere wereld zou hun lach hem 
met gemak hemelwaarts voeren. Het decor van de Tate Gallery aan de 
Theems maakt plaats voor de Buddhapadipa tempel in Wimbledon. Ver 
buiten iedere museale context voert traditionele schilderkunst hier nog 
onbekommerd de boventoon. 

Een groep van zeven Thaise kunstenaars heeft de wanden van de 
grote tempelhal van een nooit eindigende muurschildering voorzien. De 
religieuze graffiti laat geen hoek van de tempel hal onbenut. Gebaseerd 
op traditionele Thaise tempeldecoraties tuimelen behalve Boeddha zelf 
in vele gedaanten, engelen, geesten, maar ook Vincent van Gogh en 
Michelangelo door een ruimte waarin ook Thai Airlines zijn weg zoekt. 
Bijna te veel afleiding voor een meditatie. Ook in de tuin vormen vele 
collages van Boeddha en andere beelden een levendige installatie. 

Beeldende kunst heeft net als muziek of poëzie of liefde het vermogen 
mensen gelukkig te maken. Misschien is dat nog wel de beste garantie 
voor het voortbestaan van de schilderkunst, in welke vorm dan ook. 
De Amerikaanse schilder Robert Ryman zegt het als volgt: ‘Schilderen 
kan alle richtingen op gaan. Het is gewoon zo rijk. Ik zie niet hoe er een 
laatste schilderij zou kunnen zijn.’

Zo helpt het duo kunst en Boeddhisme mij om een beter begrip en inzicht 
te krijgen in de wereld die mij omringt. In een vroege avondschemering 
wandel ik naar The Swan in Hampton Wick, mijn nog onbekende 
logeeradres voor deze nacht.
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Mijn eerste zen leraar

Zacht streelt de stugge grove hand van mijn Zeeuwse grootmoeder 
over mijn koortsige voorhoofd. Het geluid van de kerkklok naast het 
huis lijkt van heel ver weg te komen. Met moeite open ik mijn ogen, drie 
uur wijst mijn polshorloge en ik bestudeer het patroon van de rietenmat 
op mijn arm. Onder de koude douche echoot de tempelbel van het 
bosklooster, gelegen aan de Moon River, een zijrivier van de Mekong, 
nog na in mijn hoofd. 

Snel schiet ik mijn witte kleren en teenslippers aan en haast me door 
het nog donkere bos naar de tempel waar om half vier de ochtend 
meditatie begint. Evenals mijn grootmoeder is het klooster niet gesteld 
op ledigheid. De ochtendstond heeft goud in de mond en slaap kweekt 
slaap. Of ik er wel aan wil denken om de wateremmer weer te vullen, 
hoor ik mijn grootmoeder zeggen, wanneer ik na toilet bezoek vanuit 
de vrieskou terug binnenkom. Volgens de abt draagt het strakke 
kloosterritme, met weinig slaap en eten, bij aan concentratie, inzicht en 
groei. Ledigheid is des duivels oorkussen echoot mijn lieve grootmoeder. 
Inderdaad vijf à zes uur slaap en één maaltijd per dag creëren zeeën 
van tijd en ruimte. Tijd die beter besteed is aan werk, studie en vooral 
meditatie. Zo rijgen de routinevolle dagen zich naamloos aaneen. 
Een routine die iedere zevende of achtste dag op de maankalender 
doorbroken wordt door een feestdag, dan mediteren we wat langer en 
slapen wat minder. Op het flanelbord wisselt de zondagschooljuf de 
plaatjes die haar verhaal ondersteunen. De verloren zoon wordt nu met 
open armen ontvangen. In de tempelhal drijft een gouden Boeddha, 
net boven het Muralt-muurtje op de zeedijk langs de Westerschelde, 
voorbij. In de meditatieruimte in het bos duwt een huisjesslak het wiel 
van oorzaak en gevolg door mijn leven. Als een slak, slechts toegerust 
met voelsprieten, vermoeden we het gevaar slechts luttele seconden 
voor het ons vertrapt. Mijn grootmoeder lacht haar tandeloze mond 
bloot, het licht reflecteert in de gouden stikken van haar klederdracht 
en mengt zich met het licht van tientallen gouden Boeddha’s en stroomt 
dan dwars door me heen. Over ruim vijftig jaar vallen twee momenten, 
twee levens bijna, voor even samen. Voorzichtig zet mijn oma haar 
emmer neer op de houten vloer die ze zo juist geschrobd heeft. 
Gedrieën spiegelen we ons in de nerven van het hout.
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Vlinders in het klooster

De zwervers die de nacht op de vele bankjes van het station Ubon 
Ratchathani hebben doorgebracht, maken plaats voor keurig 
geüniformeerd personeel, levendige kooplui en slaperige passagiers. 
Stipt om zeven uur verlaat de trein het station om tien minuten later 
alweer stil te staan tussen de frisgroengele rijstvelden net buiten de 
stad. Op het stukje dubbelspoor waar we stilstaan, passeert de 
nachttrein vanuit Bangkok. Deze trein bracht me tien dagen eerder naar 
Ubon voor een verblijf in het bosklooster nabij Ban Bung Wai aan de 
Moon River, een zijrivier van de Mekong.

In het schemergebied tussen middelbaar en oud is er nog wat energie 
en zijn er ideeën en verlangens. Voorzover een levensloop zich laat 
sturen kan ik misschien nog een keer aan het wiel draaien. Voor het 
dolce far niente is het nog net iets te vroeg.

Het bosklooster grijpt in woord en daad terug naar hun basis van het 
Boeddhisme. Dat betekent weinig slapen op een houten vloer, weinig 
eten, wat licht werk, een paar dhammalessen, veel muggen, veel 
chanting, nog meer meditatie, weinig persoonlijk contact of aandacht. 
De harde realiteit van de eerste edele waarheid is in de tempel zichtbaar 
gemaakt door een skelet met daarnaast een foto van de mooie jonge 
vrouw die het ooit was. Naast haar staat een foetus op sterkwater.

De liefdevolle vriendelijkheid van de lokale bevolking is onovertroffen. 
Iedere morgen staan de tafels vol met een overdaad aan het heerlijkste 
eten. Niet zozeer de ene maaltijd per dag maar eigenlijk de dienst met de 
lokale bevolking die daaraan voorafgaat, vormt het hoogtepunt van mijn 
dagen hier. Altijd zijn er mensen aanwezig om de kloostergemeenschap 
te ondersteunen. Misschien is het mijn romantische geest maar eigenlijk 
spreekt de volksebeleving me meer aan dan de dagelijkse marathon 
van de monniken. Op enig moment hoop ik mijn studie aan een klein 
dorpsklooster te mogen vervolgen. 

Om de open meditatieruimte in het bos dwarrelen de mooiste vlinders, het 
felle licht van de zon maakt hun kleurige vleugels bijna transparant. 

Wanneer de trein Bangkok nadert, is het al donker. Het jongetje voor me 
speelt kiekeboe tot mijn doosje Pringels leeg is en hij tegen zijn moeder 
aan in slaap valt.

Op dit moment ben ik gelukkig of beter nog sabbai* en vervolg ik mijn reis.
 
 
 
 
 

 
 

*geen vertaling kan dit mooie woord uit het Thai minder recht doen dan ‘welbevinden’, 
sabbai kan eigenlijk alleen samen met de Thai beleefd worden
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Pad Thai met liefde

Een bezoek aan een onbekende stad is een avontuur op zich. De stad 
te voet ontdekken, met een kaart in gedachten meer dan bij de hand en 
zonder vaste bestemming. Gewoon genieten van de vroegeochtend- 
of latemiddagzon op de tempeldaken van Wat Pho of op de steeds 
onrustige wateren van de Chao Phraya, met een helder of beter nog 
nevelig zicht op Wat Arun. Maar het mag ook regenen, de hele stad een 
nieuwe glans gevend. De Engelse boekhandel dichtbij het Democracy 
Monument binnen vluchten, waar een vriendelijk winkelmeisje mij 
adviseert over mijn mooiste leeservaring van deze reis, de prachtige 
veelkleurige roman ‘Many Lives’ van Kukrit Pramoj.

Op een plastic stoeltje onder een verbleekte parasol, eet ik mijn beste 
Pad Thai met liefde ooit, voor veertig baht serveert de oude dame, 
die alles ter plekke bereidt, er zelfs een mok thee en een tandeloze 
glimlach bij. Te voet is de beste manier om de dagelijkse gewoonten 
en gebruiken van mensen te ontdekken; monniken en middenstanders, 
prostituees en politieagenten, bedienden en bedelaars, straatverkopers 
en schoonheden. Slenteren is als het kijken met je benen, of het 
schrijven met je voeten. Het is niet een manier om tijd te verliezen of 
vermorsen, maar een manier om de tijd terug te winnen, het is de tijd 
herwonnen. Een Alice in Wonderland geest helpt ons bij het slenteren. 
Het gaat niet zo zeer over ergens naar toe gaan maar om er te zijn. 
Met sierlijk gebaar en mooiste glimlach ooit plaatst de serveerster de 
koffie op mijn tafeltje. Dwalen als een bewuste waarnemer en soms als 
een actieve deelnemer. Het starten van een gesprek, het vinden van 
gemeenschappelijke grond, het weer, politiek, sport, alles mag, maar 
beter nog over wat beschikbaar is. De kleinste koffieshop van Bangkok 
in de tuin achter de National Gallery met net genoeg ruimte voor de 
Thaise barista, zijn jonge dochter en mij en leren waarom ze daar 
gestrand zijn. ‘Nou, het is eigenlijk niet mijn beroep, meer een hobby 
…’ en de koffie gekruid met liefdevolle vriendelijkheid smaakt heerlijk.

Wandel als Jean Seberg en Jean Paul Belmondo door het Parijs van 
‘A Bout de Souffle’ of slenter als Audrey Tautou langs het Canal Saint-
Martin in ‘Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain’ beter nog, als de 
aankomend schrijver ‘Fred’ die bij toeval Audrey Hepburn ontmoet in 
Blake Edwards film ‘Breakfast at Tiffany’s’. Verdwaal vaak, verwonder 
u altijd.
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Koan studie in Laos

‘Er is geen oplossing, omdat er geen probleem is’, heeft de Franse 
kunstenaar Marcel Duchamp ooit opgemerkt. Een mooiere omschrijving 
van het inzicht waartoe zen ons tracht te brengen, is haast niet denkbaar. 
Maar hoe leven we dat en hoe realiseer ik dat.

In Luang Prabang, de oude hoofdstad van Laos, bezoek ik het koninklijk 
paleis, tegenwoordig een nationaal museum. Het hoogtepunt bevindt 
zich wat mij betreft meteen na de ingang in de ontvangstkamer van 
de koning, waar grote muurschilderingen een geromantiseerde versie 
van het leven in Laos verbeelden. Van zonsopkomst tot zonsondergang 
tonen de muurschilderingen ons het dagelijks leven in Laos. En zo 
dienen ze ook bekeken te worden, namelijk op het moment dat het 
daglicht, dat door de vensters in een wand naar binnenkomt, samenvalt 
met het verbeelde moment op die dag. Is dat niet de ideale definitie van 
een daglichtmuseum, waarbij de immer veranderende intensiteit van 
kleur en licht de kunstwerken tot leven brengt.

De muurschilderingen zijn gemaakt door de Franse kunstenares 
Alix de Fautereau. Na haar studietijd zal ze een groot deel van haar 
vijfennegentig jarige leven in Indochina doorbrengen. 

Daar raakt ze bevriend met de koninklijke familie van Laos die haar 
in 1930 de opdracht geeft voor de muurschilderingen. In onderwerp 
keuze en kleurgebruik klinken verre echo’s van Gauguin of zelfs Matisse. 
De regering van Laos heeft de schilderijen tot nationale kunstschat 
verklaard, waarvan geen foto’s gemaakt mogen worden. Kennelijk 
met succes, want noch in Laos noch op het world-wide-web heb ik 
afbeeldingen kunnen terug vinden.

In zijn essay ‘Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische 
reproduceerbaarheid’(1935) onderzoekt de filosoof Walter Benjamin, de 
gevolgen van het reproduceren van kunstwerken voor onze waarneming 
daarvan. Een van de dingen die hij daarbij signaleert, is dat ook aan de 
meest volmaakte reproductie – in zijn tijd de foto- en lithografie en op dit 
moment wellicht het Google Art Project – één ding ontbreekt: namelijk 
het hier en nu van het kunstwerk, zijn unieke bestaan op de plaats waar 
het zich bevindt. Benjamin noemt dit het aura van een kunstwerk. Dit 
aura toont zich in het unieke en eenmalige van een kunstwerk en niet in 
het gelijksoortige van een reproductie.

In die zin zijn de muurschilderingen in het koninklijk paleis van Luang 
Prabang in Laos misschien wel de meest unieke kunstwerken van onze 
tijd.
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Van wat naar hoe

Veertig jaar geleden werkte ik als klerk op het gemeentehuis in Domburg. 
Zoals in veel Zeeuwse dorpen stonden ook hier kerk en gemeentehuis 
nog stevig schouder aan schouder. Mijn middagpauzes bracht ik graag 
door op strand, duin of bankje voor de Nederlands hervormde kerk 
van Domburg. Plaatsen die ik ken uit het werk van Piet Mondriaan. In 
het magische Zeeuwse licht van Domburg zette Mondriaan zijn eerste 
stappen op weg naar de abstractie en zien we de kunstenaar opzoek 
naar een eigen vormentaal. Mondriaans ontwikkeling gaat razend snel. 
In 1909 tekent hij de kerktoren van Domburg rijk aan details, met nog 
iets van perspectief en is hij opzoek naar het wat van de figuratie. In 
1910 schildert hij de kerktoren nogmaals, alle details zijn weggelaten en 
het perspectief is verdwenen. Om de toren schildert Mondriaan hoekige 
vlakken blauw en groen. Vanaf mijn kerkbankje zag ik de toren vaak zo, 
door het loof van de bomen die ervoor stonden met vlekken hemel en 
zonlicht eromheen. In 1914 tekent Mondriaan de kerktoren opnieuw. Nu 
heeft hij het gebouw en de omgeving vereenvoudigd tot een ritmisch 
spel van lijnen binnen een ovaal. Hoewel de zichtbare werkelijkheid nog 
het uitgangspunt is, zijn de volledig abstracte schilderijen die hij een 
paar jaar later zou schilderen al onder handbereik. Van wat in 1909 tot 
hoe vijf jaar later is slechts een kleine stap voor Mondriaan maar een 
grote sprong voor een mens. 

Veertig jaar later, Zeeland en Domburg liggen ver achter me en ik werk 
inmiddels voor de provincie Utrecht, kom ik Mondriaan opnieuw tegen. 
Alom wordt in vrolijke kleuren aandacht gevraagd voor Mondriaan 
en Dutch Design. Mondriaan hoopte dat het evenwicht dat hij in zijn 
ernstige spel met lijnen en kleuren trachtte te realiseren ook dagelijkse 
werkelijkheid zou worden. Of hij dat ook zo letterlijk bedoelde, is 
nog even de vraag. Zijn kunst was voor Mondriaan in de allereerste 
plaats een spirituele zoektocht, “ik wil de waarheid zoo dicht mogelijk 
benaderen en daarom alles abstraheeren tot ik kom tot het fundament 
[...] der dingen.” 

Kunstenaars als Mondriaan die voortdurend de bakens verzetten 
helpen mij om al te vaste patronen telkens opnieuw los te laten. Het 
gaat nooit om het juiste antwoord, maar altijd om het ontwikkelen 
van vaardigheden en een eigen ideeënwereld. Van het wat op een 
kerkbankje voor het gemeentehuis in Domburg tot het hoe op een rood-
blauwe Rietveld stoel voor het provinciehuis in Utrecht.
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