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Natuur is er voor de bollebozen.  ??  

Nog even, is het goede Pasen weer gekeerd, 
zonder de eitjes die zijn geínflateerd, 

Miljoenen kippen aan griep dood gegaan. 
De extra winsten in de zakken gedaan 

der handelaren, zoals het eerder was geleerd. 
 

Ik wandelde in de voorjaarszon alleen. 
Schitterend mooi, alles om mij heen 
Een niet te bevatten kleuren pracht. 

Door de natuur zwijgend voort gebracht 
zelfs onkruid komt door de stenen heen 

Ik moest naar het ziekenhuis voor mijn ogen 
Die na injecties zich gedragen als regenbogen. 
Dus met een taxi, uit en thuis een rit gedaan, 

Met een chauffeur die zeer meelevend was begaan. 
Mij opjutte door zijn prachtige schaats monologen. 

 
Het plezier in het zelf doende creativeren. 
Naast schrijven, muziek en tekenen leren. 
Vermag ik lid van een schildersclub te zijn 
Waar ik  inkt tekeningen maak als filigrein. 

Andere technieken ook mag genereren. 
 

Hans, onze docent had iets nieuws bedacht 
de copy , meisje met de parel mee gebracht. 

Dapper tekenend , geen kleuren. Wel zwart wit. 
Het verhaal van Vermeer en techniek, profit. 

Dank je Hans, wij hadden dit niet zo ! verwacht. 
 

Het resultaat is fotografisch vast gelegd. 
de eerste pogingen lijken niet slecht. 

Mijn zwart wit staat bescheiden links boven. 
Het papier links onder met houtskool bestoven. 

Alles doet wel gelijken als een beetje echt. 



 
 
 Het duurt nog even eer het klaar is, het parelmeiske van Vermeer. 
De kunstenaars denken, ’t gaat goeds , graag nog meer. 
 



 
 

Het einde wil zich gaan vertonen. Maar zo het echte kunstenaars betaamd. 
Is de eigen kritiek, met geknepen ogen, veraf ,of dichterbij staand. 
Bedenk wel. De klas is zo goed als de docent die er voor staat. 
Dus… Ook hulde aan Hans Verbeek. 
 

Het weer , intussen de afgelopen week. 
Naar buiten gaande , de natuur mag verder open. 

Om daar spiedend doorgaande te lopen. 
Kleuren ontspruiten zich, waar je ook keek. 

Wat een lef, mijn praten over  al maar kleuren. 
Jaren en jaren taboe op taboe, kleuren zijn zwart nog wit. 

Na behandeling door Cees Visser de acupuncturist. 
Opende zich een gala van drie dimensionale deuren. 

Een stop bij een jonge treurwilg, in mijn straat. 
Een mengeling als kleuren palet mij doet staren. 
En stil wordend mij drie kleuren doet ontwaren. 
Dit moois aan haar twijgen voor mij hangen laat. 
Met spoed naar huis, drie twijgjes mee genomen. 
Willie mijn lieve buurvrouw de kleuren getoond. 

Inderdaad drie :Oker. Geel en lichtgroen, het beloond 
mijn gevoel van eigenwaarde is weer toe genomen. 

 
Drie twijgjes staan in mijn kamer verder te gloren. 



 
 
Dat ik dit alles , zoals beschreven mag meemaken stemt mij dankbaar. Dit 
kan omdat altijd weer, anderen om je heen zijn die stimuleren om creatief 
te zijn en creatief te blijven. 
Het woord kleurenblind wil ik nooit meer horen, Onderscheiden der 
kleuren kan en probleem zijn. Ik zie alle kleuren en kan ze niet benoemen. 
En geniet meer dan ooit denkbaar was. 
Niet iedereen kan zo geholpen worden. 
 
Ik hoop dat ik niet alleen zo denk en voel. Non Solus. 
 
 
Nicolaas Overbeeke                                  Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
 
 
 
 



 
 
 


