ABRAHAM DIOP
Vrijwilliger
Aanvankelijk was zelfbehoud het motief om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik had in het een-nalaatste jaar van de kunstacademie de misstap gemaakt om te lang in een isolement m’n werk te
maken en dat koste me uiteindelijk een half jaar recuperatietijd. Ik was een beetje gek geworden.
Overdag zat ik in het bos tekenen, werd het donker ging ik naar huis om verder te tekenen tot ik
in slaap viel. Thuis dat was een leeg kantoorpand in Nieuwegein, ik ging alleen nog maar naar
school voor de beoordelingen. Ik sprak weinig met mensen en leefde op een solitair niveau dat ik
helemaal niet aan kon.
Ik studeerde uiteindelijk goed af, waarna ik natuurlijk zo snel mogelijk een atelier in dook om de
productie op gang te houden. Om niet weer in dezelfde valkuil te vallen als twee jaar ervoor,
besloot ik me met nieuwe mensen te gaan bemoeien. Bejaarden, blinden of illegalen, het maakte
me eigenlijk niet veel uit. Het werd het laatste: stichting Seguro hielp naar eigen zeggen
"ongedocumenteerden die tussen wal en het schip vielen" .
Voor mijn eerste dag leek het de mensen van de stichting een goed idee om mij te koppelen aan
ene Abraham. Die maakte ook allerlei dingetjes en aangezien ik ook kunstzinnig was zou dat wel
eens een prettige kennismaking kunnen worden.

Abraham-uiterst links-tijdens uitzending Radio Seguro (Utrecht, Hardebollenstraat, 2016)

Seguro
Er stond een lange donkere man voor me met uitpuilende ogen, lange smalle benen en een lieve
lach. Aan één voet zat een orthopedische slof en om de andere een constructie van washand,
tape en plastic zak. Hij liep op krukken die hem gegund waren door de kringloopwinkel. Ze waren
door de roest niet meer verstelbaar en aan de onderkant zaten geen rubberen doppen meer. Dat
gaf een gekletter over de straattegels waardoor men de indruk kreeg dat het gezag te paard de
hoek om kwam, hetgeen vanzelfsprekend de alertheid opwekte bij vooral de nieuwe
(ongedocumenteerde!) bewoners van Seguro. Ik keek Abraham aan en hoorde hem zinnen
maken in een prachtig Nederlands Frans accent. Ik verstond niks…

" iek ep createur ja artiste, met collage en animation en viedjoo en iek ep hier sd kart is
inspriration voor nieuw werk en was bij rue de martin met collectuer ook Basquiat daar was
avantgarde met Marion un oil pastel was seker neuf mètre hoog was maar iek zag mobile
gendarmerie toch ben nar reu de canard met mobile gegan vor tutor met pastel coleur”
"laat anders even je kamer zien" opperde coördinator Anneke. De bewoners van Seguro woonde
in een studentenflat op overvecht. Allemaal in één appartementje waar ze hun eigen kamertje
met bed hadden. Toen Abraham mij zijn kamer in leidde, was het alsof ik door het gaatje van een
kijkdoos was gekropen. Ik moest denken aan een expositie van David Bade die ik gezien had in
het GEM te Den Haag. Het leek toen of alle opgetrokken wrakstukken van een tiendaags Te land
ter zee en in de lucht festival het museum in gesleept waren. Abrahams kamer was daar een
schaalmodel van. Ik zag verschillende computers die verstrengeld aangesloten waren op
verschillende stekkerblokken. Er waren loshangende snoeren, veel loshangende snoeren. Ik zag
eenzelfde krantenfoto zeven keer uitgeknipt naast elkaar hangen. Op tafel stond een soort van
bordspel gemaakt van snoeppapier. Op de grond lagen zelf gemaakte pionnetjes, roze afzetlinten
en stapels tekeningen en schilderijen. Zijn stokpaardje was een elektrische kinderwieg, een soort
van maxi-cosi schommelschip met vergeelde stangen van kunststof.
Ik kreeg het zelf allemaal moeilijk weg gekauwd en terwijl Abraham onophoudelijk in Nederfrans
tegen mij bleef spuien over zwarte gaten, animatiestudio’s en de Parijse punk scene haalde hij uit
allerlei zakken usb sticks, memorycards, oude mobieltjes en digitale cameraatjes. Op elk
opslagkaartje bleken honderden afbeeldingen te staan en bij elk van die afbeeldingen hoorde
blijkbaar een anekdote. Na anderhalf uur zwalkte ik ontregeld en overprikkeld naar de deurklink
om me uit de voeten te maken want ik kon niet meer. Terwijl Abraham al keyboard spelend door
oreerde sloot ik de kamerdeur achter me.
Mijn eerste vijf bezoeken verliepen op deze manier. Toch hield ik het iedere keer net iets langer
uit. Ik leerde dat hij uit Senegal kwam en dat hij jaren in de Parijse banlieue had geleefd als een
clochard. Langzaam begon ik zijn taal te verstaan en zijn afbeeldingen te begrijpen.
Wanneer je accepteert dat iemand feit en fictie in één zin stopt, dan word de beschouwing des
persoons minder gecompliceerd. Niet dat iemand zo verandert van een psychologische casus
naar een vermakelijke curiositeit, maar het maakt diegene ironisch genoeg geloofwaardiger.
Wellicht is fictie in deze zin dan ook niet het antoniem van realiteit maar eerder een premeditatie
van het concrete. Machines die fantaseren niet, maar wanneer een de mens al te zeer zijn
fantasie verhult of ontkent dan naait hij daarmee de stiksels van zijn eigen keurslijf.
Abrahams autonomie sprak me dus aan, maar zijn zachtmoedigheid en zijn beelden nog veel
meer. Ik ben hem blijvend gaan volgen, we maakten tekeningen, begonnen een radio show en
kwamen bij elkaar op bezoek.

Muur van abrahams kamer bij Seguro (utrecht 2013, datum op foto klopt niet)

Perfect
Na een paar maanden Seguro had ik prettig contact met meerdere bewoners. Eenvoudige
gesprekken over zware onderwerpen. Problemen waar ik niks anders mee kon dan ze aanhoren.
Het bleef mij fascineren hoe een mens zijn bestaansrecht afhangt van wat papierwerk met
stempels. Bezit je deze niet dan wordt een simpele doktersbehandeling al een hele kluif om te
regelen. Niet alleen medische compassie, maar ook werk, ondernemerschap of een simpel
abonnement zit er niet in. Het vraagt wat van een mens dat zo uitgezonderd word om niet te
vervallen in passiviteit , verbittering of rancune. Er waren erbij die het allemaal niet veel meer
konden schelen, maar de meerderheid toonde geestdrift en bleef uitkijken naar kansen. Abraham
deed eigenlijk allebei niet. Abraham zeurde niet en zocht niet. Waren er problemen dan vond z’n
fantasie een remedie. Kiespijn werd opgelost met biergistpillen (11 per dag), daar ging je ook
gelijk harder van fietsen en was ook handig als avondeten. Een bril was onnodig zolang er losse
vergrootglazen te koop waren en kiespijn verdween vanzelf zolang je maar saffraan in je zware
shag stopte.
En dan was er nog die voet…die voet met die zwarte tenen, een souvenir meegebracht uit zijn
zwerversverleden. Gekregen bij zijn gastovernachting op Kamp Occupy, waar het lief
aangeboden slaaptentje toch iets te klein was voor lange Ab. Die voet die moest dan maar
uitsteken en de zes graden vorst van die nacht doorstaan. En dat deed die voet, alles zat er nog
aan, bevroren en wel. De bevroren tenen werden daarop boven een vuurtje ontdooid en toen
begon het tintelen. Het tintelen en het verkleuren: van blauw naar blauwgroen tot waar ze nu
waren: pikzwart. Mensen bij Seguro drongen dagelijks aan op behandeling, maar een dokter was
ook hier nergens voor nodig. Gewoon goed verpakken in een combinatie van verband, wat
pleisters, washand, beetje ducktape en een goede plastic zak. Niet zo'n slappe van de HEMA,
maar een wat dikkere zoals die van de Nettorama, die waren “perfect”.

Beelden uit de serie “aanval vanuit space”

Hij daar!
Ten alle tijden ging het beeld maken door, of het nu video's waren met een oude Nokia,
pionnetjes van kauwgom of foto's van tv beelden, dat lag aan de situatie. Abrahams levenswijze
zorgde tegelijkertijd voor steeds grotere problemen. Naast de fysieke klachten namen ook de
waanideeën en achterdocht toe. Autoriteiten waren Abraham heetste hangijzer, Sprak je over
Picasso dan wist Ab leuke dingen te vertellen, begon je over zijn asielprocedure dan kon de sfeer
omslaan. Ab’s eigenwijsheid was hilarisch en vermoeiend tegelijk. Toen kwam er een dag waarop
Alles veranderde, ten goede en ten slechte, maar nooit meer hetzelfde als daarvoor. Men zou
kunnen relativeren dat elke zucht de wereld verandert in hoe het nog nooit is geweest en dat zal
vast een wijsheid zijn, maar zoals een boom dunnere en dikkere vertakkingen heeft en zoals een
rivier kan vallen of uitaderen, zo was ook dit moment een significante opsplitsing van een leven
voor en na. Er was een onenigheid met een medebewoner die uitgesproken diende te worden
maar van hoor en wederhoor kwam het niet. Abraham was naar eigen zeggen Jezus en de
oprichter van de Jacobikerk te Utrecht. Abraham schreeuwde en zwaaide, het personeel schrok
en belde de politie. Abraham werd meegenomen, ging van detentie naar de gesloten afdeling van
de GGZ. Daar kreeg Abraham dwangmedicatie. Abraham verzette zich nog in het begin, opperde
nog zijn dosis biergistpillen te verhogen, maar daar had men gek genoeg geen fiducie in.
De contradictie rondom dwangmedicatie is enorm. Voor de nette mensen uit het gareel is het
simpel, wat niet past moet je slijpen tot het wel past. Zij zijn het die Abraham gek vinden, en voor
gekken hebben zij een plek. Een plek waar het onbekende niet hen aankijkt maar zij het

onbekende, wanneer zij dat willen, als zij dat willen.
Zoiets kan een gesloten afdeling zijn waar Ab zat, maar er zijn talloze instellingen die aan deze
wens voldoen. Abraham was achterdochtig, zeer zeker, paranoïde zelfs ja, vooral als het om een
overheid ging, maar terugkijkend waren deze angsten misschien niet zo irreëel als ik mij
voorstelde. Mensen zoals ik vertellen Abraham dat het hier goed geregeld is, dat je niet zomaar
opgepakt kan worden, dat zijn angsten ongegrond zijn en zijn wantrouwen onnodig is, maar wij
zijn dezelfde mensen die zijn nare dromen uit doen komen. We schrijven psychoses uit en
zeggen: “hij! hij daar! hij is een gevaarlijke fantast daar moet wat aan gedaan worden.” Natuurlijk
weten ook wij niet beter, het is alleen dat we zelf bang zijn. We zijn als de dood voor mensen die
ons een spiegel voorhouden, voor hen die in alle vrijheid, onomwonden en ongegeneerd ons de
kieren en krochten van het leven laten zien. Daarom stellen we paal en perk en zeggen tot hier
en niet verder en dat was wellicht ook wat er die dag gebeurde. Stichting Seguro is een prachtige
organisatie, een kleine organisatie met veel persoonlijk contact, een organisatie waar goed wordt
geluisterd, waar men elkaar in de ogen aankijkt en juist dat maakt dat je ook jezelf tegen komt.
En dat is goed, het maakt het niet makkelijker, maar wel wat eerlijker en daarom ben ik ook trots
op deze organisatie.

Werk uit de serie “ ruzie met alien”

Ingelijst
Op Kerstnacht smokkelde ik met een vriendin tijdens het bezoekuur een minikerstboom en vijftien
cadeautjes naar binnen. 13 keer een mooie stift 1 x mooi pakket papier en 1 pakje shag. Het was
al donker geworden, de Dom even verderop klingelde heilige nacht, het was gezellig. Ik dacht
aan Jezus, Maria en Jozef, aanvankelijk waren ook zij vluchtelingen. Abraham was al een stuk
makker, verzette zich steeds minder tijdens de medicatie en was niet meer zo overweldigend
zoals die dat kon zijn bij Seguro. Abraham was blij met de cadeautjes, we tekenden wat samen
en dronken thee. Abraham vertelde nog even dat hij trapeze artiest van het Russisch
Staatscircus was geweest ,wij spraken onze bewondering er over uit en namen afscheid.

Na verloop van tijd was het verzet totaal verbroken en was dwangmedicatie veranderd in “ zijn
medicatie” . “heeft abraham al zijn medicatie gehad?… we kunnen zijn medicatie nu moeilijk
verlagen….Abraham moet om drie uur zijn medicatie nemen”.
De tekeningen werden ook minder, dat viel op, ik was blijkbaar gewend om bij elk bezoek stapels
nieuw beeld te zien. Ik zocht naar nieuwe krantenknipsels, minisculptuurtjes of beschilderd
snoeppapier en vond steeds minder. Uiteindelijk was de paradijsvogel zo gekortwiekt dat men het
kooitje durfde open te zetten. Er ontstond nog een strijd over waar Abraham ondergebracht
moest worden, verzekeringsloos, papierloos, in feite identiteitsloos :het hospiteert niet lekker.
Verschillende partijen zaten om tafel, soms met Abraham er bij, maar kwamen er niet uit.
Uiteindelijk bood “Het Wegloophuis” onderdak, later nog even Seguro en inmiddels woont Ab via
een organisatie dat Lister heet.
Ab woont nu drie blokken achter mij. Elk begin van de maand krijgt Abraham een spuit Haldol en
hij heeft een afwasbaantje kunnen krijgen bij een zaakje niet ver hier vandaan. Het gaat goed
eigenlijk, Ab is rustig, komt zijn afspraken na en verzorgt zichzelf beter. Overheidscomplexen en
waanideeën zijn niet meer aan de orde. Het is fijn praten met Ab, zijn zachtaardigheid is nu snel
duidelijk voor een ieder die hem spreekt. Ab zijn kamer is nu netjes opgeruimd, er hangen twee
schilderijtjes aan de muur, beide ingelijst. Je struikelt niet meer over videotapedraad of
kippengaasconstucties.
Wat vindt Abraham zelf? Is hij gelukkig zo, is hij blij? ‘Ja’ zegt Abraham, maar Abraham zegt op
veel dingen ja, volgens mij omdat een vraag beantwoorden anders zo’n opgave wordt. Er is een
kant waar hij niet meer zo naartoe kan. “ iek ep geen inspiratie dees week” is een zin die ik heel
vaak hoor. Een kant in hem is moeilijk bereikbaar geworden, het is een overkant geworden, een
dimensie verder. Ab zelf heeft er notie van, maar blijft hangen in de zweem van medicatie dat
elke aansporing tot verkenning de kop in drukt.
Afgelopen weken heb ik veel van Abrahams werk uitgezocht, over de 1200 beelden probeer ik
goed te structureren en documenteren. Duidelijk werd mij dat vrijwel elke afbeelding een
verlangen uitbeeldt. Verlangen dat zelden binnen bereik ligt, maar aan een andere kant.
Verlangen naar een andere orde, een nieuwe sociale context, hernieuwd contact. In die zin zijn
veel van zijn werken reisverhalen. Verhalen die vertellen over ontmoetingen en momenten van
eenzaamheid. Onderwerpen die zowel in praktische als in geestelijke zin, in Abrahams hele leven
een prominente rol spelen.
Mijn grootste wens voor Abraham is dan ook dat hij de plek mag vinden waar zijn hart naar
verlangt, een eigen huis met een dakraam tussen zijn bed en de sterrenhemel, een sjiek museum
vol met zijn werk en mensen die zijn werk erkennen of met vrienden paardrijdend over een
melkwegstelsel ver hier vandaan. Hoe ik hem hierbij kan helpen, ik heb geen idee. In de praktijk
gok ik het er op dat zijn weg die van de beeldende kunst is. Bidden doe ik ook, want dat is het
voornaamste, zonder God kan niemand geholpen worden. Op God vertrouw ik en ik weet dat
Abraham dat ook doet en in de hoop dat u ons ook wat van uw vertrouwen gunt, vraag ik u enkel
om eens goed te kijken naar het werk van Abraham Diop.

Werk uit de serie “ontmoeting met vriendin”

Werken uit de serie sociale angst

