DE ONTDEKKING VAN DE HEMEL

zondag 26 mei 2019

Over Mondriaan
voorbereid door Bert Dijkman en Fokke de Vries
Welkom
Goede morgen en welkom allemaal, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt.
Vandaag een viering met de titel “De ontdekking van de hemel” in het kader van het thema “Kunst
en religie”. Ik verklap vast dat we het niet gaan hebben over de roman van Harry Mulisch, maar over
het werk van Piet Mondriaan.
We kennen Mondriaan hoofdzakelijk als de schilder van allerhande kleurige vierkante en
rechthoekige vlakken. Misschien is het daarom mooi om, nadat ik de kaarsen aangestoken heb, te
zingen over een andere geometrische figuur, een cirkel en kern van mijn leven.
Inleiding
Anderhalf jaar geleden heb ik een rondreis
gemaakt door Portugal. Die reis begon en
eindigde voor mij in Porto. In Porto moet je
uiteraard een glas port nuttigen aan de oever
van de Douro bij één van de vele portkelders,
maar in die stad is ook één van de allermooiste
boekhandels ter wereld gevestigd: Lello. Het is
een heel mooi Jugendstil pand. Als je
binnenkomt zie je een monumentale
eikenhouten trap omhoog lopen. De spijlen
onder de leuningen zijn voorzien van prachtig
houtsnijwerk en datzelfde houtsnijwerk komt
terug in alle kasten, waarin de boeken staan
uitgestald. In het plafond is een enorm glas in
lood venster verwerkt, waar een grote glazen
koepel boven is gemonteerd, waardoor het
zonlicht perfect naar binnen valt. Eronder hangt
een gigantische Tiffany lamp. Als je er ooit in de
buurt komt moet je daar zeker een kijkje gaan
nemen. Houd wel rekening met wachtrijen á la
het Anne Frank huis. Het is één van de weinige
boekhandels ter wereld, waar je entree moet
betalen, maar je entreekaartje geldt als een soort
boekenbon. Als je mocht besluiten om een boek
te kopen, wordt de entreeprijs van € 4,00 op de
aanschafprijs van dat boek in mindering
gebracht.
Al dwalend door die boekhandel viel mijn oog op dit boek met een prijskaartje van € 8,00. Ik heb dus
gewoon nog € 4,00 bijgelegd.
Het heeft een nadeel om zo’n boek in Portugal te kopen, want deze teksten zijn in het Portugees.
Is dat erg? Nee hoor, want het is een prachtig prentenboek en ik kan het behandelen als een kleuter:
Als je het niet kunt lezen, verzin je er gewoon je eigen verhaal bij en dat is wat ik zo meteen ga doen.
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Overweging
Op mijn rondreizen doe ik vele steden aan, en in veel van die steden staat in het centrum een mooie
kathedraal. Ik mag daar altijd graag even binnenwippen. Ik geniet van mooie schilderingen en
beelden en laat me betoveren door het licht dat binnenvalt door gebrandschilderde ramen.
Als je voor het hoofdaltaar staat, zie je vaak in de koepel erboven of op de wand erachter een
afbeelding, hoe de kunstenaar, of moet ik zeggen: zijn opdrachtgever, zich de hemel voorstelde.
Je kent het type schildering wel: oudere man met witte baard, een iets jonger ogende man met
bruine of zwarte baard en een vogel die een duif moet voorstellen. De vader, de zoon en de heilige
Geest. Soms is dit drietal vervangen door een dame in een hemelsblauwe jurk: Maria, koningin van
de hemel. Andere kenmerkende afbeeldingen zijn: menselijke figuren, die vleugels aangemeten
hebben gekregen, zogeheten engelen, en een aantal menselijke figuren met een aureool om hun
hoofd, de heiligen. In dit denken is er in die hemel in principe geen plek voor mensen als jij en ik,
want wij zondaars zouden branden in de hel, of als we geen al te crimineel leven geleid hebben, in de
light versie daarvan: het vagevuur, of het voorgeborchte. Die hemel zou zich daarboven ergens
bevinden en de hel daarbeneden.
Nou ben ik geboren in 1956 en mijn jeugd speelde zich dus voor een belangrijk deel af in de jaren 60,
het decennium van de grote ontwikkelingen in de ruimtevaart. Joeri Gagarin was de eerste mens in
de ruimte, Neil Armstrong was de eerste mens die voet op de maan zette. Geen van deze
astronauten heeft echter engelen zien rondfladderen of zo. Het zag er allemaal heel anders uit dan
op die plaatjes, die de kerken ons voorspiegelen.
Bovendien: ieder van ons weet, als wij afscheid nemen van een overledene: die kist gaat zo meteen
de crematie-oven in en er blijft alleen wat as over, of we vertrouwen de kist toe aan de aarde en we
weten, dat er, zij het na verloop van jaren, alleen een geraamte overblijft. Ook het idee van een
lichamelijk voortbestaan in een hiernamaals kan ik mij dus eigenlijk niet voorstellen. En toch is die
vraag, die die rijke jongeling stelt: “Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?”, ook mijn
vraag. Ik geloof dus, dat er iets van mij voortleeft na de dood, laten we het maar mijn ziel noemen.
Kan ik dat in een beeld vatten? Nou, in elk geval niet in een concreet beeld. Zou ik
aanknopingspunten vinden bij een abstracte kunstenaar, Piet Mondriaan bijvoorbeeld.
Als beginnend schilder schilderde Mondriaan nog schilderijen,
die je nog kunt bestempelen als een afbeelding van de
werkelijkheid. Je ziet er daar een voorbeeld van, een molen in
een landschap, maar gaandeweg zijn carrière nam hij in zijn
schilderijen steeds meer afstand van die werkelijkheid.
Was dat nog een
natuurgetrouwe
afbeelding van een molen,
deze ziet er heel anders
uit, maar nog steeds
herkenbaar als molen, alleen de kleuren zijn wat minder
natuurgetrouw en spatten wat harder van het doek af. Als we een
stapje verdergaan, dan zien we dat ook de uiterlijke vorm wat
minder afbeelding is van de werkelijkheid.
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Een beroemd voorbeeld is deze boom. De linker is nog redelijk natuurgetrouw, de middelste wijkt al
iets af van de werkelijkheid, maar is nog steeds als boom herkenbaar en bij de rechter moeten we
wat harder ons best doen om er nog iets boomachtigs in te ontdekken.
Maar dit is nog steeds niet de Mondriaan van de gekleurde vlakken en heeft ook niets te maken met
mijn associaties bij het ontdekken van de hemel.
Wat zou ik antwoorden als mij gevraagd zou worden: “Wat heb jij gedaan om het eeuwig leven te
verwerven?” Ik denk dat mijn antwoord zal zijn: Ík heb mijn leven op mijn manier ingekleurd; kleur
gegeven” Als ik dat in een beeld zou moeten vatten, dan herken ik het een en ander hierin.
Misschien dat deze woorden van Huub Oosterhuis het een beetje verduidelijken:
Wat ik gewild heb, wat ik gedaan heb,
wat mij gedaan werd, wat ik misdaan heb.
Wat ongezegd bleef, wat onverzoend bleef,
wat niet gekend werd, wat ongebruikt bleef.
Al het beschamende, neem het van mij
en dat ik dit was en geen ander.
Dit overschot van stof van de aarde.
Dit was mijn liefde. Dit ben ik.
Geen aureool om mijn hoofd. Wel iemand, die er boven hopelijk een beetje gekleurd op staat.
Wat heb ik gedaan om het eeuwig leven te verwerven. Ik heb bijvoorbeeld in
de afgelopen jaren met velen van jullie samen geprobeerd een viering samen
te stellen. Als ik dat in een plaatje zou moeten vatten, kom ik misschien uit
op zo iets: Ik had mijn inbreng in de voorbereiding, jij de jouwe en samen
probeerden wij er een mooi geheel van te maken.
Nou wil je zeker nog weten, hoe ik mij dat eeuwige leven voorstel?
Een weerzien met al die zielen, die mij dierbaar waren
en die van mijn leven een kleurrijk gebeuren hebben
gemaakt. Zou dat zo iets kunnen zijn?
Mondriaan gaf dit schilderij de titel Victory Boogie
Woogie. Als ik het een titel zou mogen geven, denk ik
aan: “Mijn hemeltje lief”.
En weet je wat het aardige is, als je naar dit schilderij
gaat kijken in het echt, hier, in het Gemeente museum,
dan zie je nog overal plakbandjes zitten van vlakjes die
nog ingekleurd hadden moeten worden, want dit
schilderij was nog lang niet af, toen Mondriaan stierf.
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Dat is maar goed ook. Ik hoop ook nog heel veel kleurrijke ontmoetingen te hebben voordat mijn
hemelbeeld compleet is.
Voor deze overweging zongen wij het lied “Alles is nog maar woord”
Sta mij toe om op die tekst te variëren: “Alles is nog maar kleur, alles is nog maar kleur, schilderij
hooguit, niet hemel, kom toch, kom toch dichterbij.”

Mondriaan was een omstreden kunstenaar. Ik ken best wel een paar mensen die bij Mondriaan
zeggen: “al die gekleurde vlakjes, ik vind er eigenlijk geen kunst aan.” Misschien hebben die mensen
hem juist wel heel goed begrepen. Ik ken eigenlijk maar één uitspraak van Mondriaan en die staat
heel groot op een muur van een huis aan het Rijswijkseplein. Daar staat “Art has to be forgotten,
beauty must be realized” Vergeet kunst, schoonheid moet gerealiseerd worden.
De meesten van jullie kennen deze stad vrij goed en ik vraag je om mij even in gedachte te volgen:
we gaan van het Rijswijkseplein een heel klein
stukje de Rijswijkse weg op, onder het
spoorviaduct door en je slaat daarna gelijk
rechtsaf de Waldorpstraat in. De weg stijgt over
de achteringang van het Hollands Spoorstation
en voor je duiken de vrolijk gekleurde
raampartijen op van het ROC Mondriaan. Ik vind
het best mooi, zeker als je dat grauwe
winkelcentrum ziet, dat erachter ligt,

Of we starten weer op datzelfde Rijswijkseplein, maar
gaan nu de andere kant op. Je volgt het Zieken, het
Spui en de Hofweg en bij het Buitenhof kijk je links de
Gravenstraat in, richting Grote Kerk. Je ziet de vrolijke
kleurtjes van de winkel van “The Sting”, beter bekend
onder de naam: de snoeptrommel.
Ik vind het best mooi, sometimes beauty is realized.
Zullen we deze viering afsluiten met de ode “Aan de schoonheid”?
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