Ontroeren en troosten

In de Leidse regio is de belangstelling voor kunstbèoefenlng
groot. Heilig Vuur volgt regiogenoten die schilderen, dansen, acteren, schrijven of op andere wijze creatief actief zijn.
Vandaag: dichteres Frederieke Marees (57)uit Leiden.
Frederieke Marees bracht recentelijk haar eerste dichtbundel uit, getiteld 'De Horizon
Bloeit'. Ze schrijft al gedichten
sinds haar middelbare schooltijd. "Ik vond het toen al heerlijk om mijn emoties op deze
manier te uiten. Maar nooit
liet ik anderen mijn schrijfwerk lezen. Mijn gevoelens
waren uitsluitend voor mezelf
bestemd."
.
Toch laat Marees op zekere
dag een van haar gedichten aan
een vriendin lezen. "Dat was
een schot in de roos. Wat heet,
ze barstte in tranen uit, zö
mooi vond ze het. Daarna heb
ik vrienden en familie mijn
werk laten zien. Ook bij hen
kwamen de emoties los. Dat
zette me toch wel aan het denken. Ik wilde niet meer alleen
ivoor mezelf dichten, maar ook
anderen ontroeren en troos'ten."
Dus heeft de dichteres èen
bundel geschreven met 'twintig
gedichten. Ze zijn geïnspireerd
op de schilderijen van ftjnschilderes Miriam Fleuren. "Ik
kende Miriam al een beetje,
omdat we vaak dezelfde concerten bezochten. Toen ik
erachter kwam dat ze schilderijen maakte, ben ik op haar
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website gaan kijken. Haar werk
is ontzettend mooi. Vooral een
lammetje achter prikkeldraad
intrigeerde me. Ik schrijf over
alles dat mij raakt, dus over dit
diertje had ik al snel iets opgeschreven. Toen ik Miriam het
stuk liet lezen riep ze verbaasd
uit: 'waar heb je dit gevonden,
dit is precies wat ik wil laten
zien in mijn schilderij I' ,
Frederieke moet glimlachen
als ze aan het gebeuren terugdenkt. "Ja, dat was voor ons
beiden een openbaring. Ik heb
meer schllderiièn van haar
gezocht en er een gedicht bij
gemaakt. De schilderes was blij
met mijn werk. Omdat ik de
achterliggende gedachte van
het werk precies kan verwoorden. Ik wil mensen laten zien
dat er.nog een heel verhaal
achter zit. Er is zo veel meer te
zien dan alleen dat lammetje
achter een hek."
Nadat de dichteres acht
gedichten bij de schilderijen
maakte, stapte ze naar een
uitgever. "Ik heb inmiddels
honderden gedichten geschreven. Maar deze vond ik pas
goed genoeg om te laten uitgeven. Ik benaderde uitgeverij
Free Musketeers. Ze stonden er
heel positief tegenover."
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De titel van de bundel is
door de dames zelf bedacht.
"We hebben een aantal woorden van gedichten naast elkaar
gelegd. Daar kwam 'De Horizon Bloeit' uit."
De dichteres wil binnenkort
weer een nieuwe bundel uitgeven. Dit boek zal in het teken
staan van Kerstmis. "Weer heel
wat anders, ja. Kerst wordt
steeds commerciëler en dat
vind ik een interessant gegeven. Vroeger was het een heidens feest, daarna werd het een
heilig feest en nu gaat het
alleen nog maar over eten."
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'De Horizon Bloeit', Frederieke Marees,
€15,95. Te bestellen via internet of de
. boekhandel ISBN 978-90-484-2409-2
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Frederleke Marees met haar dichtbundel

'De Horizon Bloeit'.

