
De GEBOORTE van een SCHILDERIJ 
(Uit de theatervoorstelling: Het Oog Van Leonardo, Egon Kracht en The Troupe)  
 
I. Het materiaal  
Koor: 
Als elk verhaal begint het met de zon 
Die met de aarde bron is van het leven 
En alles groeien laat, dus ook het gras 
Waarvan de hazen aten en het vlas 
Dat na het oogsten men tot garen spon 
Waarvan het sterke linnen werd geweven 
 
De schilder: 
De ertsen die men uit de aarde won 
Heb ik toen tot pigmenten fijngewreven 
Vermengd met olie op een plaat van glas 
Tot verf zo dik als gesmolten was 
 
Tenslotte heb ik nog voor ik begon 
Het doek een eerste lijmlaag gegeven 
Die maak ik van gesmolten hazenhuid 
En botten geblakerd tot as 
 
Al ziet het schilderij er vrolijk uit 
Onder de verf zit steeds een vanitas 
 
II. De Idee 
Koor: 
Zoals het wilde trillen van de lucht 
Door orde tot muziek kan raken 
Zoals de wetenschap van rijm en maat 
De woorden in een dichtwerk zingen laat 
Zo neemt al die materie pas een vlucht 
Als schilders er een schilderij mee maken 
 
De schilder: 
De kloof van stof naar geest moet overbrugd 
En meetkunde dient mij hierbij als baken 
De kunst die lijn en afmeting beslaat 
Waardoor het perspectief ontstaat 
Een geestesvrucht die zelfs het goddelijke mag genaken 
 
Koor: 
Het hart springt op, het oog viert feest 
De rede jubelt om dit resultaat 
Nu bloeit er in de menselijke geest 
Een bloementuin op uit het aardse zaad 
 
III. De schets 
Het model: 
Ik liep het atelier in, het was licht 
Wat vreemd om zo zijn ruimte te betreden 



Zijn eigen heiligdom, zijn kerkgebouw 
Vertrouwt hij mij zoals ik hem vertrouw? 
Er was voor mij een hoekje ingericht 
Waar ik me ongezien in uit kon kleden 
 
Hij schetste eerst een paar keer mijn gezicht 
Waarna we nog wat korte poses deden 
Hij keek naar ieder spiertje, elk gewricht 
Terwijl zijn ogen langs mijn lichaam gleden 
 
Geen man kijkt zoals hij, hoewel misschien 
Hij eerder ledematen zag dan vrouw 
Ik vraag me af of hij me heeft gezien 
Of enkel maar gezien heeft wat hij wou 
 
IV. De hand 
De schilder: 
De grondlaag is egaal en bruin, haast zwart 
En uit dat niets ga ik de vormen lichten 
Met slechts loodwit – de kleur komt later wel – 
Waarmee ik alle vormen samenstel 
 
Koor: 
Zo ging de lieve Heer zelf ook van start 
Toen hij het universum in ging richten 
 
Dan kijk ik: zijn de vormen niet te hard? 
Klopt ieder lichaam? Lijken de gezichten? 
En zet het donker weg – dan droogt het snel 
De kleur glaceer ik op dit schaduwspel 
 
Koor: 
Zo kan de mens met oog en hand 
Natuur en orde aan elkaar verplichten 
 
V. Het oog 
Koor: 
Wie nu het resultaat mag gadeslaan 
Van dit proces van maanden of zelfs jaren 
Zal het toch zeker met ons eens zijn dat 
Dat dit een meesterwerk is 
Zij moeten hier haast wel versteld van staan 
En anders noemt men hen cultuurbarbaren 
 
Al is het doek in wezen nog zo plat 
Erbinnen kan een levend beeld verrijzen 
Waarin de hele wereld ligt vervat 
 


