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Voorgangers: Paul van der Harst(overweging) en Leo van Driel
Inleiding
Op de omslag van onze liturgie staat een zelfportret van de man die
in deze viering onze aandacht vraagt: Piet Mondriaan. Geschilderd in
1908 laat hij ons zien zoals hij dan blijkbaar zichzelf ziet en zoals hij
graag gezien wil worden. Met een door-dringende blik, de ontdekkende blik van een kunstenaar die de tijd waarin hij leeft, denkt
te kúnnen doorzien, de wereld om hem heen, wereld van de dingen,
de natuur, de stad.
Tegelijkertijd doet die blik een appèl op ons. Deze ogen vragen ook,
dwingen ook, om hem te volgen in zijn blikrichting. Deze man wil een
profeet, de heraut, zijn van een andere manier van kijken en van een
nieuwe kunstzinnige weergave. Ja van een nieuwe maatschappij.
Daarom zijn zijn schilderijen hem niet genoeg. Vanaf zijn 41ste levensjaar gaat hij ook schrijven 1.
Zevenhonderdpagina’s lang probeert hij zijn nieuwe kijk op de kunst en haar rol in de samenleving
uiteen te zetten. In voor mij overigens meestal onbegrijpelijke taal.
Maar door wat de schílder Mondriaan mij laat zíen word ik uitgedaagd. Een schilder die meer dan wie
ook zijn kunstzinnige beelding – zo noemt hij dat -telkens weer sprongsgewijs, creatief, onverwacht
weet te ontwikkelen.
Ik wil jullie meenemen in de schurende ontmoeting met deze uitdagende mens. Omdat - door met
hem mee te denken en mee te kijken - ik ervaar hoe belangrijk het is om mijn denken niet te laten
bepalen door vastgelegde beelden, vastgelegd op ‘wat het is’. Als: Dit is een boom of dit is een huis.
Hoe belangrijk het is om steeds ongebaande paden te gaan, en te blijven zoeken en te blijven
verlangen naar een nieuwe wereld waarin natuur en mens, en mensen onderling in – zoals
Mondriaan zou zeggen – de juiste verhouding tot elkaar staan.
Gebed
Dat wij vanmorgen weer leren verlangen
Dat wij weer gaan zien met nieuwe ogen
Dat wij met hart en ziel durven bidden,
Dat onze stem - nu hees en fluisterzacht –
in Gods naam, de lof blijft zingen
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Eeuwige Goedheid, Bron van het leven,
Zegen ons met uw Licht.
Zo bidden wij,
Amen
Lied

Hoor mij wees niet doodse stilte psalm 4 vrij

Lezing Exodus 20: 2- 5a
1 Zie ‘Piet Mondriaan schrijven over kunst, inleiding tot het geschreven werk van Piet Mondriaan’; Louis
Veen, die over dit onderwerp ook een proefschrift schreef. Utrecht 2018.
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Maak geen gesneden beeld
Wat doen wij dat snel een ‘gesneden’, een vastomlijnd beeld, maken. We maken een beeld van
onszelf, van de ander, van ‘onze tijd’. Telkens moeten we die neiging om iets of iemand vast te
leggen bestrijden. Geen god ligt vast, geen analyse ligt vast, geen mens-beeld ligt vast. Telkens
moeten we ons de vraag weer stellen: ‘welke beelden hebben wij gesneden, vastgelegd, van God,
van mens, cultuur?’
Mondriaan is voor mij de bestrijder van vaste beeldvorming bij uitstek.
Uiteindelijk komt zijn ontwikkeling, zijn zoeken uit op een beeld dat niets meer verbeeldt.
Zijn schilderijen gaan vanaf ongeveer 1912 niet meer terug op iets
werkelijks, op iets uit de realiteit. Lijnen, gekleurde vlakken. We moeten het
– als kijker - doen met de verhouding, het spel tussen lijnen, kleuren,
vlakken. Hij zegt: ‘… de oppervlakte in de natuur is schoon, maar de
nabootsing is dood. De (werkelijke) dingen geven ons alles, maar de
afbeelding [ in de gewone kunst] geeft ons niets.Kunst was veel te veel
afbeelding hoewel men het goed bedoelde.’2
Wij zijn beeldenmakers.
En Mondriaan daagt ons uit om daarmee te stoppen.

Compositie in het vierkant
1925

Een voorbeeld:
Kortgeleden heeft Fotograaf Cigdem Yüksel ANP-foto’s onderzocht, 4.500 foto’s in het archief van
het ANP die zijn voorzien van de zoekterm ‘moslima’. Zij komt dan op het spoor van de
stereotypering - zeg maar het gesneden beeld - van ‘de moslima’. Het clichébeeld van de stille, nietgeïntegreerde moslimvrouw met hoofddoek.
Ik citeer nu uit een artikel over dat onderzoek: “… vrijwel alle gefotografeerde vrouwen dragen een
hoofddoek, en velen werden op straat gefotografeerd, van een afstand genomen, en zonder dat hun
gezicht volledig herkenbaar is.”
Yüksel noemt dat „safari-foto’s”: onpersoonlijke plaatjes. En als ze wel herkenbaar zijn, kijken ze
serieus. “Een disproportioneel deel van de vrouwen op de foto’s draagt een nikab of een boerka.
Slechts drie procent van de foto’s toont vrouwen met een beroep; doorgaans caissière van een
supermarkt, in de klas, of als schoonmaker” 3.
Beelden maken monddood, Mondriaan zou zeggen: ‘de afbeelding geeft ons niets’. Ook in onze
cultuur bestaan ‘gesneden beelden’ van vrouwen, van mensen, van culturen.
Het zoeken naar abstractie, naar goede verhoudingen in het werk van Mondriaan zet ons aan ruimte
te maken voor het onbenoembare, voor mij ook ruimte maken voor ‘de Onnoembare’ die met geen
beeld, geen taal te snijden is. Niet te vangen in één fragment.
Lied

Geen taal die hem vertaalt couplet 1

Lezing Jesaja 43: 16-21

2 In Sketchbook 1912 – 1914 pagina 52,53; Amsterdam 1969
3 ‘Persfoto’s tonen clichébeeld moslima’ Onderzoek stereotypering Fotograaf Cigdem Yüksel door Wilfred
Takken in NRC 2 oktober 2020
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Niet staren op wat vroeger was.

1. Chrysanthenum red curtain 1908; 2 Avond, De rode boom 1908-1910; 3 Duinen bij Domburg 1910;
4 Bloeiende appelboom 1912; 5 Compositie 10 in zwart wit 1915
Hierboven staan vijf afbeeldingen uit een deel van Mondriaans oeuvre. Ik loop daar even langs om in
deze overbekende beelden nog even te kijken naar de steeds voortgaande ontwikkeling in
Mondriaans werk. Deze schilderijen vatten kortweg samen wat ik in hem waardeer:
hij is oprecht zoekend. Mondriaan maakt telkens sprongen in het ongewisse. Van de ene
uitdrukkingsvorm springt hij naar de andere. Achteraf zie je een logische lijn in zijn ontwikkeling,
maar de sprongen zijn er niet minder gedurfd om. Geen moment staat hij stil, geen moment lijkt hij
tevreden. Je kunt nooit zeggen; dít is een typische Piet Mondriaan, want de schilder houdt ons
telkens een ander beeld voor. ‘ik ga iets nieuws beginnen’ lijkt zijn lijfspreuk.
Na de eerste wereldoorlog gaat hij terug naar Parijs waar hij van 1919 tot 1938 zal wonen en werken.
Hij is wel een monnik genoemd door de gedreven manier waarop hij werkt en zoekt. Tegelijkertijd
snuift hij de geur van het stadsleven op, hij probeert de nieuwste dansen uit. Hij verslingert zich aan
de jazz, een nieuwe muziekstijl die vanaf de beginjaren van de 20ste eeuw de oude schema’s
omverhaalt. Hij ondergaat de toenemende stroom automobielen over de boulevards als een teken
van nieuwe vitaliteit. Zo is hij is een kind van zijn tijd dat probeert het breukvlak waarop de westerse
samenleving dan verkeert te duiden.
Zoals Martin Buber dat op dat moment ook deed, die zocht naar een omschrijving van de relatie
tussen de mens en zijn werkelijke zijn,
zoals tijdgenoot Albert Schweitzer die de relatie met de naaste onder het werk-woord van de liefde
probeerde vorm te geven,
zoals tijdgenoot Rudolf Steiner die met zijn antroposofie nieuwe wegen wees naar een menszijn
verbonden met de spirituele dimensies van het zijn in al zijn gedaanten.
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Mondriaan staat zo in een tijd van zoekende mensen, allen geleid door de vraag hoe ze de
maatschappij die de versnelling ondergaat van de mechanisering, de technificering – moeten
begrijpen, en vormgeven.
In de kunsten, bij de schilders als Miró, Kadinsky, Picasso, Doesburg, Braque, Léger waar het oude
heeft afgedaan en het abstracte, het kubistische zich aan het begin van de 20ste eeuw een weg
baant. Wat mij daarbij in Mondriaan ook uitdaagt is zijn toewijding.
In zijn kleine atelier aan de Rue du Depart –
nagebouwd in het Mondriaanhuis in Amersfoort
– woont hij als het ware ín zijn kunst. Hij wil
vormgeven aan het héle leven. Zijn atelier is
eigenlijk een soort visite-kaartje van hoe die
nieuwe wereld er uit gaat zien. Daarmee is hij –
wat mij betreft zonder het zelf helemaal te
beseffen- volop een utopisch, maar ook naïef
romantisch kind van zijn tijd.
Aan de ene kant staande in een soort postromantische religiositeit – die hij meekrijgt uit
de voor hem bevrijdende theosofie – en
tegelijkertijd wordt hij meegenomen in een
overtrokken vooruitgangsdenken, zeg maar door wat hij beleeft in de grote stad, in de Jazz, in de
clubs. Moderniteit: Elektrificatie, telefonie en telegrafie, bouwen met staal en beton. En ook
bevrijding uit de knellende banden van religie, cultuur, seksualiteit en erfelijke macht. Niets lijkt voor
de mens nog onmogelijk, alles kan de mens veranderen ten goede.Revolutie vanuit de
arbeidersmassa’s in Rusland, vanuit de zwarten die zich emanciperen, vanuit de vrouwen die hun
lust eindelijk mogen vieren, de burgers met hun strijd om het stemrecht.
Zijn kunst weerspiegelt de nieuwe tijd met zijn versnelling, dat enthousiasme, vooruitgang door
roeien en ruiten. Waarbij de eerste wereldoorlog - waarin drie Europese keizerrijken ten onder
gingen – een versnellende factor is geweest.
Nu – van een afstand - zie ik de kortzichtigheid, de ongebreidelde hoogmoed van die tijd, maar ook:
Voor mij is dat je richten op je tijd en dit proberen die mee te laten klinken in je kunst, voorbeeldig.
Voor mij: Je laten richten door de tijd: in je gebed, in je lied, je manier van gelovig leven.
Steeds weer verspringend. Toegewijd vernieuwend.
In het evangelie zie ik een gelijkenis van die positieve rusteloosheid, in de bekende zinssnede: ‘De
vossen hebben holen, en de vogels hun nesten, maar de mensenzoon heeft geen plaats om zijn
hoofd neer te leggen’. (Matteüs 8,18-22; Lucas 9:57 - 59).
En de rusteloze kunstenaar ook niet. En wij als godzoekers ook niet.
Lied

geen taal die hem vertaalt couplet 2

Lezing Deuteronomium 8: 11 – 15a
Nieuwe aarde
In de jaren dertig ziet Mondriaan in Parijs het Nazisme dichterbij komen. Hij weet dat leven als
kunstenaar niet mogelijk is onder deze ideologie die zijn kunst heeft weggehaald uit de openbaarheid
omdat deze kunst de volksziel zou vervuilen. Het wordt ‘entartet’ verklaard verworden, corrupt,
afgedwaald van de ware aard.
Hij gaat in 1938 naar London waar hij onder de bombardementen van de Duitse luchtmacht geen
veiligheid vindt en hij besluit verder te vluchten naar New York. Daar aangekomen – in oktober 1940
– schrijft hij een stuk over onderdrukking en vrijheid dat uiteindelijk in september ‘42 het licht ziet.
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Mondriaan daagt mij uit, omdat ik met hem het verlangen naar vrede deel. Hij hoopt echt dat zijn
kunst een weg daar naar wijst. Hij is van mening dat zijn kunst over zal blijven als een waarheid die
blijft bestaan als alle onwaarheid is vergaan in de stormen van de tijd. In de menselijke
eigenaardigheid – zegt hij - gaat het om constructie en deconstructie,
vooruitgang en verval. En ja, in oorlogen verdwijnen veel dingen die ons dierbaar zijn
maar uiteindelijk zal er vooruitgang zijn in dat proces van opbouw en vernietiging.
En dan heft hij als een profeet van de vooruitgang met een ongeremd optimisme een lofzang aan op
de verworvenheden van de moderniteit: ‘we kunnen genieten van Jazz en zijn dansen, we zien de
elektrische lichten van luxe en nuttig gebruik, de etalages. Zelfs de gedachte aan dit alles is
verheugend. Het moderne leven en de moderne kunst vernietigen de onderdrukking van het
verleden. (..) Maar het leven als voortdurende vooruitgang heeft altijd gelijk’.
Mondriaan drinkt het leven van New York op. Hij bezoekt nachtclubs, is onder de indruk van nieuwe
technieken , de wetenschappelijke vooruitgang. Zoals hij eerst met vreugde de nieuwe inzichten van
de theosofie en de antroposofie omhelsde als voorboden van een nieuw bevrijd bestaan. Bevrijd van
de dogma’s van het christendom, van de benauwdheid van de eenzijdige blik van de westerse mens,
zo omhelst hij nu de moderniteit en ziet dwars door de vernieling van oorlog en massamoord heen
een nieuwe toekomst gloren.
En dan gaat hij letterlijk buiten de lijntjes kleuren. Dat wil zeggen de zwarte
lijnen lossen op in kleur. Uitbundig en heel wat speelser dan tot dan tot nu
toe worden de Boogie Woogies geboren (’42 – ’44). Mondriaan vindt
zichzelf weer opnieuw uit. Van zijn nieuwe gedurfde stap en zijn moed
om de toekomst positief tegemoet te zien ben ik onder de indruk.
Maar zijn vertrouwen op de kunst en de techniek als uitdrukkingen van
het leven, van een betere toekomst, deel ik toch niet. Beter gezegd, in zijn
schrijven en schilderen heeft Mondriaan - naar mijn overtuiging - iets heel
belangrijks vergeten: de mens, de concrete mens, met zijn kwetsbaarheid, zijn
hoogmoed, zijn vernuft maar ook zijn kortzichtigheid.
De mens met zijn klassenstrijd, met zijn taalgrens, met zijn muren tussen staten, rassen en culturen.
De mens vermorzeld door anti-semitisme, racisme, sexisme … noem maar op.
‘Vergeet niet dat je slaaf geweest bent’, zegt de Schrift. Vergeet niet dat ík je bevrijd heb uit het
slávenhuis. Die woorden van uittocht en afhankelijkheid , besef waar je vandaan komt en wat je
werkelijke bestemming is die komen in de romantische blik van Mondriaan niet voor.
Daar scheiden – denk ik - onze wegen. Zijn verlangen deel ik. Zijn blikrichting niet.
Zijn schilderijen dagen me uit. Zijn schrijverij geeft me reden tot kritiek.
Dankzij de joodse onderduiker, mecenas en kunstverzamelaar Sal Slijper [ Amsterdam, 20 januari
1884 – Laren (Noord-Holland), 8 september 1971]heeft het Haagse Kunstmuseum bijna 200 werken
van Mondriaan als gift in bezit gekregen. Al die honderden werken van Mondriaan, verstopt in de
oorlog op een zolder. Verstopt als die ondergedoken joodse mens, zijn ze de oorlog doorgekomen.
Mondriaan heeft de oude joodse God vaarwel gezegd. Maar blijkbaar gold dat niet andersom.
Misschien houdt de Eeuwige van dat voortdurend zoeken naar nieuw evenwicht van lijnen met
kleurvlakken en liet dus al die kunst niet verloren gaan.
En één ding lijkt me zeker: ook de Eeuwige houdt van Jazz en Boogie Woogie
Lied

Geen taal die hem vertaalt couplet 3
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Voorbeden
God,
Dat ik zie wat is en mij toevertrouw en het licht niet haat, zingen we.
Maar hoe kunnen we zien wat werkelijk is? Dat is, wat er is?
Waarom zien we alleen de buitenkant van levende wezens en dode dingen in het licht?
Een buitenkant die een grens is, die wat er is, zijn gestalte geeft.
Waarom zien we gevoelens van liefde en haat niet of de geest van strijd en harmonie.
Waarom zien we het verlangen gezien te worden niet , de vreugde in een gemeenschap te mogen
leven, samen. Waarom kunnen we dat niet zien met onze eigen ogen?
Geef ons dan volharding in het zoeken naar zien dat verder reikt dan de buitenkant.
Open de ogen van ons hart, de ogen van onze ziel, zodat wij meer zien,
opdat wij onze naaste zien in zijn kwetsbaarheid en zijn vraag om liefde,
en dat wij onszelf zien als onze naaste.
Open onze oren, als onze ogen, God,
Vergeet niet dat jullie een weg van bevrijding gaan, hebt Gij gezegd,
en zo klinkt het ook vandaag weer.
De weg uit het land van onvrijheid waarin we leven.
dat land van overvloed , overvloed aan eten, aan werk en welstand,
overvloed aan zekerheid, onze vaste posities, onze ruime huizen, onze goede gezondheid.
Want al die zekerheden kunnen toch alleen maar, lijkt het, , met geweld verdedigd worden
tegen de vraag van mensen die hieraan ook deel willen hebben..
De weg van bevrijding is de weg van onzekerheid door de chaos van het onmogelijke,
door de zee, door de woestijn, waar het water bitter is.
Maar Gij, leidt Gij leidt ons naar goed, wijd land, naar vredig water.
Geef ons vertrouwen, geloof, dat het zo kan zijn,
Dat wij het zullen zien. En het licht niet zullen haten.
Daarom bidden wij u voor alle mensen die zich inspannen
om als kunstenaar of als leraar door hun werk
meer voor ons zichtbaar en hoorbaar te maken
van de wereld om ons heen.
Daarom bidden wij u voor alle mensen die hun zekerheden verliezen,
geef hen moed en vertrouwen.
We bidden om kracht voor al de migranten die op weg zijn naar een plaats om vredig te leven.
In stilte leggen wij u onze gebeden voor wie in nood zijn, aan u voor.
Help hen, geef hen redders uit de nood.
Wij bidden, geef hen licht, geef hen uw woord.
Amen
Lied:

Wie zullen wij aanbiden en geloven

Haagse Dominicus

15 november 2020

-6-

Bij brood en wijn
Niet naar het beeld wij ons dachten
Niet langs de weg die wij hebben gebaand
Niet met het deeg dat wij hebben gekneed
Niet met de druiven die wij hebben getreden
Maar ongedacht en onverwacht is hij ons nabij gekomen
Met brood en wijn van een andere kant
Van een andere aard
Van een heerlijkheid nog nooit gesmaakt
Neem dan, eet en drink, laat het je gebeuren
Dat hij redt, dat hij bevrijdt, dat hij vergeeft
Door Jezus die onder ons zijn onuitwisbare indruk heeft gemaakt.
Victory Boogie Woogie (tekst: Lejo van Kuijeren)
het kleurrijk vierkant
dansend
op één hoek
de balans gevonden
een strijd gewonnen
op de maten van
de Boogie Woogie
Zegen
Dat wij open mogen staan voor wie wij op onze weg ontmoeten
Dat wij de mildheid en de geestkracht mogen ontvangen om liefdevol te zijn
Dat wij gedragen worden door de ervaring bevrijde mensen te zijn,
Zo, Open, mild en bevrijd, mogen we elkaar en anderen
In Godsnaam tot zegen zijn.
Amen
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