
Dät stiet ter gekleurd op 
 

 

Piet Mondriaan, de Nederlandse kunstskilder die aover zien eigen wärk al in 1919 

skreven . . . een kunstenaer ef niet altied netuurgegèvens neudig umme töt 

skooneid te kommen.   E-j ad  ’t toen aover zien pionierswärk in de 

geometrisch-abstracte kunst.   

De wärken met de zo bekend ewörren  orinzontale en verticale zwärte lienties 

met primaire kleurvlakken  en  nuumde  ’t  zels  . . .  kunst zonder veurstellink.    
 

 

Ien van eerste wärken, uut 

1921, was basis van de latere 

serie Rood Geel en Blauw,  en 

be-eurt  töt de collectie van ’t 

Gem Museum Den Haag. 

 

 

 

 
grafische druk as kopie  van de  

 

Compositie met groot rood vlak, 

geel, zwart, grijs en blauw.  

  

Piet Mondriaan 1921 

 

 

 

 

Binnen de groep deelnemmers an de Kunstroute Aoveriessel e-j zo of en toe 

een veurstellingsruntien veur de ni’j bi’j-ekommen kunstenaers. De meesten  

skildert,  de ander smelten glas, der bint ceramisten, beeld-ouwers  of mensen 

met een combinasie van meerdere disciplines.  

Al meerdere keren e-k tiedens bi’jienkomsten van de Kunstroute Aoveriessel 

mi’j an de ni’je deelnemmers veuresteld as niet kunstenaer die zich allenig 

maer bezig  ölt  met massief ölten objecten  en  iene die  elemaole niks skildert. 

 



En toen ik mi’jzels weer is onder de konte ad eskupt umme wat meer en  

vakerder naor  ’t atelier te gaon en weer is wat te gaon ondernemmen, . . . wat 

kleine opdrachies  wegwärken en weer is een keertien mèèdoen an een gezamenlijke 

expositie, . . . kwamp  ook weer ’t besef terugge  dät ter in de thuussituasie ook  

’t  ien en ander nog steeds niet is zoa-k  ’t  wel  zolle  willen.   

En met de beste wille ter wereld is ter maer iene  die döör wat an kan doen . . .  

en  dät  bin-k  zels. 

En dan inies is  ’t mei  2018 . . . de zunne skient steeds langerder en ’t wörren 

ook nog ies daegen  achteriene alderbärstens wärm.   Op punt van vertrek naor 

’t atelier kiek ik nog is een keertien naor de staot van ’t skilderwärk van  ’t uus.  

Now döör is de glans al weer een posien van of.   Eigenlijk mu-k mi’j 

doodskamen  . .  wat een ärmoedig zeugien.   Wat ? . . . een verwaerloosde 

bende is ’t!   Kwaod  op mi’jzels en in gedachen verzunken trap ik naor ’t atelier 

opan.   Döör an-ekommen kiek ik is rond of ter nog opdrachten lègen die aost 

ebben . . . miskien wel . . maer die mutten maer wachen.  Ik zuke een vracht  

skildersgereedskop bi’j mekander,  stoppe wat skuurmechines in de fietstasse 

en gao naor uus terugge.  Ik eb de kolder in de kop en wil met mien uus an de 

gank . . .  een ander döt  ’t niet.   Ook al e-k de binnenkante nog lange niet op 

örde . . . dät oeven een vremde  an de butenkante niet te kunnen zien.  

Een umslag ? . . .  wöörskienlijke wel . . .  maer  wöör bin-k  an  begunnen. 

 

Op de daegen dat moeders de vrouwe naor de dagopvang giet skoer ik de 

veurdeure  of, wärke de slechte plekkies bi’j met plemuur . . .  zörge dat de 

deure närgens meer knellen en goed sluten zetten em in de grondvärve .  

De ellende is dät de veurkante van  ’t uus op  ’t zuud-oosten is erich en der stiet 

töt alf in de middag de volle zunne op te skienen. Mens ik ebben nog nooit zo 

vake een zunnebrille op mutten zetten a-k an ’t wärk wolle as in de of-elopen 

maond . .  de  ’t  de’jen  oe  gewoon  ärtstikke zeer an de ogen. 

  

’t Alsmaer mutten wisselen tussen achterthuus en de veurkante met ’t 

skilderwärk, ad mi’j doen besluten een mobiel wärkkörregien naor uus te alen 

en zodoende de spullen steeds bi’j de and te ebben en niet telkens te oeven 

bukken. Maer of dät now zo’n  bi’j-de-ante  oplössing  wazzen?   . .  Op een 

gegèven moment bin-k weer an de veurkante bezig as moeders de vrouwe 

thuus kump en  ad  van de visboer een  bak kibbeling mèè-ebrach.   



Èven rap de zake oppakken en naor binnen ri’jen . . . k-waere  an de veurkante toch 

klöör . . . slep ik  ’t  wärktaofeltiel  de  uusdeure  binnen  . . . 

Pflast !!! 
 

. . .  döör dondert mi’j een volle busse  met värve  

van  de  körre  of  en  klatst  zo  op  de  stoepe.    
 

Now geleuf ’t of niet . . .  döör ku-j ’t vluken wel 

op leren . . .  ik bin der niet trots op en onze leve 

(H)eer vaste ook niet.     

 

 

 

 

 
 

Wat rest . . . de volgende dag maer weer een ni’je 

busse värve kopen  en de tegels in de stoepe maer 

onderstebaoven leggen. 

 
 

De perikelen rond die veurdeure bint dan nog steeds niet veurbi’j  . . .  E-k em 

endelijk elemaole in de knal-rooie kleur staon . . . de zunne skeen die dag is een 

keertien minder . . . begint  ’t  inies te weien.    Typisch Nederland . .  en prachtig 

land, maer zo of  en toe  zo-j  willen  dät ter een  groot dak  aover-en  zatten.  

En umda-k dache zunig te kunnen wèèn en de olde värve  die ik de eerste keer 

ebruukt adde, toen ik een ni’je veurdeure ad emaakt, nog een keer te kunnen 

gebruken . . .  duren  ’t ook nog is meer dan 12 uur veurdät die olde värve is 

een keertien stofdruge wier.     Gevolg . . . insekten, stof, zand en pollen . . .  der 

wazzen  van  alles  in de  värve  blieven  plakken. 

Dät gebeurt mi’j dus niet nog een keertien . . . Ik laote ni’je värve op de 

gewenste rooie kleur mengen, en doe alles nog een keertien opni’j. 

 

’t Resultaot  bekiekend . . .  rood – rood – en nog is rood.    ’t Is ien groot rood 

vlak . .  zoas  ’t  al  langerder  was  ewest.  
    

> > >    En wat now a-k  ’t  is een keertien  anders doe ?     < < <  



Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue ?       Skoot  mi’j  deur  ’t  eufd.   

Dänkend dat dät  bi’j Mondriaan euren, snuffel ik aover internet en ontdekken 

dät die titel be-euren an  Barnett Newman’s - wärk uut de periode 1966-1970 . 

Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue.                                                            Barnett Newman 
 

 

Mondriaan sprek mi’j meer an  . . . in de veurdeure bint de panelen toch 

alasymmetrisch verdeeld . . . standaerd wärk is now ienmaol niet mi’j ding  . . . dus 

veranderende  kleurvlakken ?  . . .   mut  kunnen !  
 

Eerstens is een el-gruun vlak en laterder ook nog is gèèl en blauw.  

Now a-j  reacties  vanuut de  buurte willen ebben . .  mu-j  dät  ook is  doen.    

A-k  eigenlijk stillegies mien gank wille gaon en niet wille opvallen . . . bink now 

ezakt  veur ’t examen,   maer  . .  ’t strelen ’t ego ook wel een bettien.     

Reacties genog ! 

 

Nao wèken van märtelen en angaon . . . mien va ad dät völle sneller ekunt . . . 

die was uusskilder . . .  e-k de  butenkante  weer strak in de lak staon.  

 

En de veurdeure ?  

Met  Piet Mondriaan as inspirator en as een eerbetoon  an mien va . .  die ’t mi’j  

toch ef eleerd   . . .   die Uusdeure   . . .  

 

 



die stiet ter gekleurd op ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                            Görendrögien W. 
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