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1. Giorgio Morandi
Je gaf me vanochtend nog Morandi

Maar jij fietst heel concreet

toen je na het opstaan vluchtig

het abstract-expressionisme

een flaçon verschoof, temidden van

van ons verdroomde landschap in.

het nauwelijks blauw van een flesje

De schouwtrein die jij leende van René Magritte

zonder etiket en een dauwwitkleine kan.

weet precies wat ik met jou bedoel.

Zo miniem de orkestratie van
een terloops ensemble kleinoden
dat ik als vanzelf wel denken moest
aan het wilde tegenbeeld, toen je
mij op een lange, lege ochtend
het felste fel van Willem de Kooning gaf,
bij het voeren van een marathongesprek,
jouw ogen in de liefste ruziestand
van Woman I tot en met IV,
klatering van strijdbaar kleurgewoel,
het pasteuze strijden waarmee De Kooning
alle vrouwen dus ook jou tot scherf maakt.
Waarna jij zoals altijd meteen weer opklaarde
als in ‘Rosy Fingered Dawn At Louse Point’:
je her vond de contouren van de dageraad.
Die plek! Die plaats! Daar! Waar De Kooning
zelf ooit fietste en deed alsof de Atlantische
golfslag gewoon de Noordzee was,
rozevingerig en trilzaam grijs indeed.
Jij fietst daar nu, in het strelend geel
en kozend roze maar vooral in De Koonings
straffe, weidse wit. Kijk. Je bént er al,
je kleurt dageraads alomvattend rood.
De Kooning heeft jou nooit gekend,
ik evenmin de New York School.

2. Gerhard Richter
In de trein en oortjes van de iPod in
gaf je, lijfblad in je absolute hand,
een ingekeerde remix weg van
Gerhard Richter en good old Vermeer,
‘Lesende’, zoals de trein jou
zonder moeite lezen kon,
bij het gesloten raam, tweede klasse,
intercity, neigend naar het eertijds
lezend meisje bij het open raam,
haar pofmouw twinkelend van
schier denkbeeldig groengoud geel.
Hier intussen groet het landschap ons
alsof wij beiden lezend simultaan
de wereld wuiven – en ook buitensluiten.
Dit gebeurt nu, weet ik, en kan niet
nog een keer. Gerhard Richter heeft
jouw inlogcode maar jij stuurt een smsje
waarin je zegt ik zie je nu, ik zie je
als mijzelf, midden in het eeuwig licht
naar digitale iTuneswetten binnenzeilend
door het gulle venster van Vermeer.

3 Marlene Dumas.
Je gaf me de textuur
van je onomwonden mond,
nabijer dan Naomi Campbell
bij Marlene Dumas.
Hoe Dumas Naomi’s lippen weeft.
Neus, het snotgootje, je ziet
bijna een nabij pincet. Eén haar
wordt ouderwets met kwast
in olieverf opzij gezet.
Ontkroesde waterharen
doen onverdacht een
rondedans op aquarel.
De wereld wacht op
wie de kussen krijgt.
Er aarzelt action painting
mee in het verweesd model.
Jij doet die lippen puntgaaf na.
Je speelt in catsuit waternimf.
Dumas zinspeelt op het kleine feit
dat mijn wang die kussen herbeleeft.
Dan wordt de imitatie subiet
het origineel. Niet Marlène Dumas. Jíj
bent het die modellen leven geeft.

4. Neo Rauch
Je gaf me met de aankoop
van een überhip pasteljurkje
toegang tot de nachtclub
van Neo Leipzig Rauch.
De doorbitch was felroze.
Het cocktailmeisje schmierend geel.
Op de dansvloer plastic zuilen.
Choreografie van glorieus teveel.
Het is de kunst geheid
gewiekst en geil te zijn.
Neo Rauch verblufte jou,
met ontzag deed je je jurkje uit.
Alle tinten van het kek pastel
werden prompt door Neo Rauch geclaimd.
Ik hield zeer old skool mijn kleren aan.
Die nacht droomde ik
dat ik het erfgoed Rembrandt was.
Ik zei, je mag naakt en blij
en vermetel opgekitscht
naar gezellig Leipzig gaan.
Losjes talmde ik een sigaret.
Rauch hield overbluft de club bezet.

5. Edward Hopper

Je dacht je onbespied
en zeilde zittend op ons bed
via het oog van Edward Hopper
een stilver veelde kamer in.
Je gaf me toen het strakke,
strenge Hopperlicht, het licht
van alle mensen dat op alle
opgemaakte bedden valt.
Hopper ging niet met ons
in gesprek. Zijn schaduw
zat ergens aan een toog.
Nachtgestalten deelden
een vermetel zwijgen.
In banen van strak uitgelijnd
zonlicht liet men zich raden.
Andere kamers dan de onze
zijn stuk voor stuk van hem.
Hopper maakte alle kamers leeg.
Jij mag er binnengaan.
In een oogwenk biedt hij
je een zitplaats aan.
Mij rest niets anders dan
een dienstig gadeslaan
hoe je verandert in de vrouw
die men van Edward Hopper kreeg.

6. Yves Klein / Hokusai

Aan de kust in Portugal
liep je stoer de golven in
en viel het Yves-Kleingeheiligd
shocking blue van je bikini
inclusief de witte stippen
van de grootverdiener Hirst
fijn weg tegen een schuimkoppig
minigolfje als uit een
Madurodamse Hokusai.
Een Fransman straalverliefd op blauw.
Een Brit die met geld bakken kunst ophaalt.
De wijze uit Japan die zee in klare lijn vertaalt.
En ik tenslotte aan die kustlijn, geduldig wachtend
tot de Vangoghse zon zich onverhoeds
laat inlijsten en zich voorbij de einder
onderhorig naar jouw witte stippen voegt.

7. Gerrit Berckheyde
Je fietst naar je kantoortuin

een harmonium van een gedolven stad.

en maakt geroutineerd de keuze:

De gracht is auto-, vlot- en boomrijvrij,

Prinsen-, Keizers-, Herengracht?

zonder ooggetuigen maak je in de Gouden

Vanaf de Vijzelstraat volgt

Bocht een klein surplace en wordt jou

vloekend het verkeer de speurtocht

een blik vergund op natuurbronhelder

van de Amsterdamse eeuwigheid:

water dat tot aan de bodem alle steen

het roodwitlange lint, een opgebroken

sereen en stil als glas weerspiegelt.

gracht, de wirwar van het behelmde

Dit kun je niemand zeggen. Wie zou het ook

gilde van de gele hessen. Het hoeft

willen geloven: hoe de kaalgeschraapte

maar één vermaledijde straathoek

gracht op vijf, zes figuranten na verlaten was.

en scooters, auto’s, schaarse heren

Dit kun je niemand zeggen. Wie zou het ook

die nog aan wandelstokken doen

Geloven: hoe de kaalgeschraapte gracht

zijn humeurig één: het boosgeschubde

Op vijf, zes figuranten na zielsverlaten was.

dier dat morrend wegomlegging slibt.

Maar: de Gouden Bocht kende ooit dood tij.
Straks op kantoor zwijg je tegen collega’s

Boven de scheerlijn van de Herengracht

In alle talen over dat ene beeld: vrouw op fiets

torent sinds de ochtendspits een

verlaat de schoongemaakte stiltezone van

opgepompte hogedrukspuit die als

de Herengracht. Nog eenmaal omkijkend

uit gebolde wangen van een eertijds

vang je een glimp van trage spiegeling

grote meester alle stofrest van drie

en zie je even Gerrit Berckheyde van nabij.

eeuwen spoelt: plaveisel plus
bezinksel in een sprookje Biotex!
Feilloos pik jij uit alle hesjes
die ene helm met air van opzichter
die speciaal voor jou het lint doorknipt.
Mag jij buitengaats en dwars door de
omlijsting van de bouwput in slalom
door de stiltezone van de Herengracht.
Daar wacht je het wonder: water
waar één dag een laag vernis op ligt.
Prompt scheert de wolkenlucht
voorlangs de huizenrij die oogt als

8. Roy Lichtenstein

Dwars door een sper vuur van
varoom, pow! en bratatata
kom je in de vroegste vroegte
van een principieel platte
ochtend tot me, fijn juichend
afgedaald uit een sterrenstelsel
van de secuurst denkbare confetti:
de stip, de dot, het penseelgeworden
puntje van een uitgestoken tong:
lekker puh en by the way: ‘kijk Joost,
I hooked a big one!’
Hóe groot dan wel, mijn lief? Hoe
kleingroot mogen rasterfijne stippen zijn?
Je antwoord komt via ouderwetse
telefoon van eveneens verrasterd bakeliet:
‘O Joost, ik ook van jou, maar…’ Maar
wát, en trouwens: hoe, en waar,
waarom en wie ben je zodra je
tot me komt met goudgeel haar, een
eiwitwitte huid en buitenmaatse pruilmond als van een verstripte serafijn?
In knuskleurige citaten kijk je me verwonderd
aan: ‘I don’t care, ik verdrink nog liever
dan dat ik mijn geheim verklap’ – en whamm!
daar sta je in nagalm en triomf te kijk,
de ochtend is een eeuwlang vers; jijzelf
het stipste fitste meisje van Roy Lichtenstein.

9. Willem de Kooning

Dans, mijn liefje, dans. Beweeg
je tierlantijnen heupen op de droedels
van Jackson Pollocks ruigste bop;
klem in full swing je handen om
Barnett Newmans nieuwste en
subliemste rood. Een baslijn trilt
sacraal je bovenbenen in. Een seagram
mural van Mark Rothko roert bloedzacht de trom.
Dans, mijn liefje, dans. Een saxofoon
soest de sjamaanste kleuren. DJ Gorky
dwingt de instrumenten tot een nieuw
begin. Dans verder. Dans hoger. Dans
nader. Willem de Kooning grijpt
in duizendvoud éen luchtgitaar.
Het spieraam is het venster op
de transparante wereld; de kosmos
krimpt tot vingerknip, éen handgebaar.
Dans, mijn liefje, dans. Action painting
stuwt de beats per minute op, kunst
is ook maar afgeleide, maar een
kleur die in zichzelf beweegt is altijd
in the moment, is altijd zingend waar.
Dans, mijn liefje, dans. En let niet op
toekijkers en schuifelaars. Vandaag
is zelfs God lekker losjes in de heupen.
Jij, jij bent soundtrack en catalogus ineen,
entreebewijs dat ik een eeuwigheid bewaar.
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