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Inleiding
Suzette Haakma

De relatie tussen spiritualiteit en kunst is van oudsher beladen.
De Griekse filosoof Plato vond al dat dichters niet thuishoorden
in de ideale stad. Sinds Plato gold kunst als de instantie van de
schone schijti tegenover het denken. In de Bijbel staat een ver-
bod op het maken van beelden. Tot in onze tijd zijn er theolo-
gen die volhouden dat God en het goddelijke onbereikbaar zijn
via kunst. Tegenwoordig hoort men vaak de stelling verkondi-
gen dat de kunst de religie is van de moderne geseculariseerde
mens, met de musea als nieuwe tempels. Dit is niet toevallig,
beweert de filosoof Theo de Boer in zijn verhandeling Over
spiritualiteit en rationaliteit' (De hemel weet hoe, Valkhof Pers,
1999), want in het denken over de esthetische ervaring vindt
men nog een set van categorieen, die aan de religie doet den-
ken, namelijk inspiratie, decentrering van het subject, loutering,
besef van het afgrondelijke. Kunst heeft verder met religie ge-
meen dat ze vanouds als tegenpool van de rede wordt be-
schouwd. In deze bundel wordt de rol van het spirituele/het
imaginaire in verschillende kunstvormen bekeken.

De hierboven aangehaalde filosoof Theo de Boer werkt, aan de
hand van het gedicht Poetry and Religion van de Australische
dichter Les Murray, zijn stellingname uit dat wie iets van poe-
zie begrijpt, ook weet wat religie is, want religie is 'een gedicht
in het groot'.
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Suzette Haakma

In Het spirituele in de literatuur windt de filosofe/schrijfster
Desanne van Brederode zich op over de in de literatuur to pas
en to onpas opduikende afficheringen in termen van 'het spiri-
tuele On spiritualiteit', als zouden dat a-priori expliciete gege-
vens zijn om het ene literaire werk van het andere to onder-
scheiden. Hierdoor wordt de lezer de vrijheid ontnomen om
zelf en spontaan spirituele ervaringen to ondergaan bij het lezen
van een meesterwerk.
De theoloog Teije Brattinga behandelt de religieuze dimensie in de
beeldende kunst aan de hand van de opvattingen van de Duits-
Amerikaanse theoloog Paul Tillich.
Muziekstukken van de Beatles, de Beach Boys, maar ook van
Johann Sebastian Bach worden door de muziekhistoricus Frank
de Munnik als voorbeelden gebruikt voor zijn verbeeldingen van
het spirituele in de muziek.

De artikelen zijn bewerkingen van een serie lezingen over 'het
spirituele in de kunst', georganiseerd door het Bureau Studium
Generale van de Universiteit Utrecht en de EUG, Oekume-
nische Studentengemeente to Utrecht, najaar 1999.
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Poezie en spiritualiteit
Theo de Boer

Bij een lezing voor het Studium Generale is een 'handout' no-
dig. Ik heb in het woordenboek opgezocht wat dat betekent.
Het is een gift (aalmoes), (pers)communique, of folder. In al
deze betekenissen kan een gedicht van de Australische dichter
Les Murray mij van dienst zijn.

In het begin van slit gedicht wordt gezegd dat wie iets van poe-
zie begrijpt, ook weet wat religie is. Religie is een gedicht in het
groot. En een gedicht dus een religie in het klein. Deze regels
moeten wel een goede leidraad zijn bij het denken over ons
moeilijke onderwerp: de samenharig van. kunst en spiritualiteit

Religie en kunst

In de beeldvorming is er in onze cultuur een grote kloof tussen
poezie en religie. Poezie is een uiting van vrije verbeelding,
religie van onvrije aanvaarding van waarheden. Orthodoxe
gelovigen worden bij Multatuli gerepresenteerd door
ds. Wawelaar en Droogstoppel. Zij bepalen de kijk op religie bij
- zou men met Schleiermacher kunnen zeggen -, de 'gevorm-
den onder haar verachters'. Men krijgt overigens soms de in-
druk dat gelovigen dat beeld bevestigen. Je merkt voortdurend
- bijvoorbeeld in de discussie over narratieve theologie - dat
fictie, literatuur in orthodoxe kring gewantrouwd wordt. Men
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Theo De Boer

staat dus ook wantrouwig tegenover de benadering van de
Bijbel waarin deze als literair boek wordt bestudeerd. Als een
verzameling Hebreeuwse literatuur die een langere periode
bestrijkt dan de Nederlandse van Hadewijch tot Hermans. In de
bijbelse theologie van haar kant wordt een boek als Jozua gele-
zen als profetie en niet als document van historische gebeurte-
nissen. Het verhaal over de inname van Jericho komt op de
onbevangen lezer inderdaad eerder over als een liturgisch dan
als een militair gebeuren. Bovendien leert het historisch onder-
zoek dat het als feit nooit heeft plaatsgevonden.
De fictie rukt op. Is God zelf dan ook niet een verzinsel in plaats
van een ultieme werkelijkheid? Het valt goed to verstaan dat de
tegenstanders van deze benadering stellen dat het in het Chris-
tendom niet om verhalen gaat maar om geschiedenis. De lite-
raire en liturgische lezing zou die heilsfeiten verdoezelen. God
is geen personage, laat de gereformeerd-Amerikaanse filosoof
Plantinga in een interview weten; een denkbeeld, een mythe,
een verhaal daar schieten we niets mee op,'
Deze argwaan wordt bevestigd door schrijvers en denkers die
vinden dat in onze tijd de kunst de religie overbodig.maakt. Zo
stelde Salman Rushdie enkele jaren geleden dat het de taak van
de kunst is in een ongodsdienstige, seculiere cultuur een ver-
vanging to bieden voor de religie. De filosoof Hegel sprak aan
het begin van de vorige eeuw trouwens al van Kunstreligiori
waarmee hij niet een kunstmatige religie bedoelde maar kunst
als religie. Volgens Hegel is er een historische periode geweest
waarin dat een realiteit was, bij de Grieken, maar is dat in de
moderne tijd onmogelijk. De idee dat kunst de plaats kan in-
nemen van religie leeft echter in onze postmoderne tijd weer
op. In Nederland hebben de tachtigers Perk en Verwey zich al
in die geest uitgelaten. Van de vijftigers heeft met name
Kouwenaar gesteld dat poezie de enige mogelijkheid is zin to
geven aan het leven en de chaos een halt toe to roepen. Bij
Kellendonk wordt geloven bijna gelijk aan creatieve verbeel-
ding. De religie wordt niet verworpen maar geesthetiseerd.

8



Poezie en spiritualiteit

Hier rijst de vraag of het verschil tussen kunst en religie wel
recht gedaan wordt.
Het gedicht van Murray lijkt in eerste instantie de stelling dat
kunst religie is om to keren. Religions are poems, zo begint het.
De religie heet even verder een gedicht in het groot en het ge-
dicht is dan een kleine religie. Toch ziet Murray God niet als
een groot personage. Zijn gedichtenbundels zijn zelfs opgedra-
gen to the glory of God'. Misschien kan hij ons helpen de weg
to vinden tussen die twee gestalten van menselijke inventiviteit.

Inhoud en presentatie

Om hier verder to komen moet ik nu eerst een kleine historische
beschouwing inlassen over het begrip fictie. Fictie is een bij
uitstek wijsgerig onderwerp want de filosofie is van oudsher
ontologie of zijnsleer. Zij tracht de vraag naar het ware zijn to
beantwoorden en heeft om zo to zeggen een erfelijke allergie
voor alles wat fictie, schijn of mythe is. Plato had weinig waar-
dering voor dichtkunst omdat wat op poetische wijze gezegd
wordt, ook 'rationeel', filosofisch gezegd kan worden. Dichter-
lijke dictie beschouwt hij als overbodige woordenkraam. Ook
een typische verlichtingsdenker als d'Alembert, een van de
redacteuren van de Franse Encyclopedie, dacht er zo over.
De invloed van de klassieke metafysica op de visie op kunst is
enorm geweest. We vinden die al terug in de gangbare onder-
scheiding van inhoud en vorm, of van de zaak en de presentatie.
De inhoud kan alleen door het denken vastgesteld worden, de
vorm is de aankleding daarvan, een zegswijze, geen bijdrage aan
het denken. Het primaat van de inhoud blijkt uit de tot voor
kort algemeen aanvaarde visie dat de stijl een ornament is. De
toegevoegde waarde is schijn, zij het schone schijn. Hiertegen
richt zich later Nijhoff als hij zegt dat het bij gedichten niet gaat
om gedachten maar om woorden, en dat de vorm - dit is heel
belangrijk - een eigen, esthetische inhoud heeft. En dit betekent
dat de zegswijze iets onthult, dat wil zeggen openbarend is. De

9



Theo De Boer

zegswijze zou dus wel degelijk iets zeggen over het zijn, over
de werkelijkheid.

Dat verschil tussen de zaak en de presentatie vraagt om nadere
bezinning. Is het wel zo evident als het lijkt. Ik geef een wille-
keurig voorbeeld dat ik onlangs in de krant tegenkwam. Daar
stond: de opvattingen van Jezus vergeleken met die van de
Joden van zijn tijd waren niets nieuws, behalve de manier
waarop zij waren verwoord. Kan dat? Kan een boodschap die
op nieuwe wijze wordt verwoord niets nieuws bevatten? De.
manier waarop' maakt het verschil uit tussen gewone taal en
literaire taal en binnen de laatste weer tussen proza en poezie.
Heeft dat Been gevolgen voor de betekenis?
Dat het niet vanzelfsprekend is de presentatie to scheiden van
het wezenlijke wil ik toelichten met het volgende voorbeeld. De
roman Turks fruit van Jan Wolkers begint met de zin: 'Ik was
aardig in de rotzooi terechtgekomen nadat ze bij me weggegaan
was. Ik werkte niet meet, ik at niet meer.' Het boek begint op
het moment dat de geliefde weg is. Wie die geliefde is weten
we niet. Dat wordt pas geleidelijk duidelijk. Je zou hier de on-
tologische vraag kunnen stellen: waarom wijkt de presentatie of
van de werkelijkheid? Waarom vertelt Wolkers de gebeurte-
nissen niet gewoon in de historische vplgorde? Ordentelijk bij
het begin beginnend zoals de Bijbel ook doet. Je zou het boek
als je het uit hebt opnieuw kunnen schrijven 'zoals het werkelijk
geweest is. Wat je dan overhoudt is, zo zegt men,
denis', dat wat werkelijk gebeurd is, afgezien van de presenta-
tie. Er is een literatuur die de pretentie heeft op die manier de
werkelijkheid weer to geven. We spreken dan van naturalisme
of realisme. Echter ook de realistische roman is, zoals W.F.
Herman betoogde, in wezen een mythische roman en zijn ma-
ker is een magier.2 Ik denk niet dat echt 'realistische' boeken
veel kopers zouden vinden, ondanks de reclame: Dit is nu waar
het op aankomt, de rest is maar aankleding of zegswijze, die
hebben we weggelaten.
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Poezie en spiritualiteit

Bij literatuur is het dus vreemd om to zeggen dat 'de manier
waarop' niet belangrijk is. Toch hoor je dat wel als bet over de
Bijbel gaat. Volgens mij hebben met name protestanten, en on-
der hen in het bijzonder de gereformeerden, de neiging zo to
denken. Vandaar de kaalslag die er gepleegd is in de liturgie.
Liturgie zou alleen maar aankleding zijn en dat zou afleiden
van de zaak waarom het gaat. Waarom iets zingen als je het
veel preciezer kunt zeggen?
Daarom wordt er bij de paasverhalen achter de vele presenta-
ties gezocht naar het ene feit daarachter? De uitspraak De Heer
is waarlijk opgestaan' zou door de historische reconstructie pas
een echte, betrouwbare uitspraak worden die we voor waar
kunnen houden. In feite komt dit er op neer dat de Bijbel geen
vormgevende technieken mag gebruiken vanuit zijn eigen
religieus gezichtspunt.
Op zichzelf is dat vasthouden aan het feitelijk karakter van de
openbaring terecht. Het Christendom is een historische gods-
dienst en geen tijdloze mededeling van algemeen geldige, gods-
dienstig-zedelijke waarheden. Ook heeft Plantinga ongetwijfeld
gelijk als hij zegt dat God geen personage is. De vraag is na-
tuurlijk wat er onder werkelijkheid en fictie verstaan moet
worden en wat 'voor waar houden' eigenlijk betekent. Dat is
toch niet zo simpel als het lijkt, vanuit de traditionele tegenstel-
ling van (schone) schijn en zijn. Wat betekent werkelijkheid in
de literatuur? Wat is de functie en werking van fictie? Is ver-
beelding niet meer dan fantasie? Wat is eigenlijk werkelijkheid?

Fictionele werkelijkheid

Volgens Gadamer brengt kunst een werk tot stand dat bij uit-
stek zijnde en waar is, zij bewerkt een 'Zuwachs an Sein'. In de
huidige esthetica kan men veelvuldig de mening horen dat
kunst wel degelijk een ontologische strekking heeft. In de ro-
man wordt niet iets verzonnen, maar door literaire technieken
een andere verhevigde werkelijklieid tot stand gebracht. Dichter-
lijke taal is, om met Van der Leeuw to spreken, niet een

11
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'kunstmatig opgeschroefde taal maar de eigenlijk menselijke
taal' omdat ze het dichtst bij de waarheid komt.3 Zo gezien ligt
het probleem van schijn en werkelijkheid toch iets genuan-
ceerder. Er ligt misschien een kern van waarheid achter de be-
kende slogan: wel waar maar niet echt gebeurd. Zou de bijbel-
schrijver als 'magier' niet een hogere, een hoogste werkelijkheid
kunnen oproepen?
Maar zo gaan we wel wat erg snel. De psycholoog J. Linschoten
heeft eens de rake opmerking gemaakt: "Wanner het toneel
verhevigde werkelijkheid is, dan is de werkelijkheid verzwakt
toneel.i4 Deze simpele gevolgtrekking onthult de zwakke plek
van de theorie van een andere, fictionele werkelijkheid. Er
wordt geopereerd met twee werkelijkheden waarvan er dan
een ten koste moet gaan van de ander. Derrida noemt dit een
'omkering' van een traditionele metafysische tegenstelling die
daarmee niet wordt overwonnen maar bestendigd. Volgens
Heidegger zou Nietzsche eigenlijk niets anders gedaan hebben
dan platonische opposities op zijn kop zetten. Schone zijn
wordt tot ware werkelijkheid en omgekeerd. Voor een echte
ondermijning van een tegenstelling is het nodig dat de opposi-
tie wordt ondergraven door 'verplaatsing' of ontwrichting. Er
moet gewrikt worden aan de vanzelfsprekendheid van de
tegenstelling vanaf een plek er buiten die we nog niet kunnen
benoemen. Derrida noemt deze creatieve arbeid 'deconstructie'.
De filosofie kan hierbij profiteren van wat in de kunst plaats-
vindt. In de dagelijks, inderdaad minder intense; ervaring
worden gevestigde, metafysische tegenstellingen gemakkelijker
klakkeloos herhaald dan in de poezie. In de literatuur worden
ze al doende doorbroken. In de filosofie kunnen we door reflectie
achteraf vragen wat daar in feite is gebeurd.

I

Er kleven aan de pure 'omkering' inderdaad metafysische smet-
ten. Neem bijvoorbeeld de theorie van Ricoeur die spreekt van
een 'lyrische herbeschrijving' van de wereld en van een 'tweede
referent' van de metafoor naast de eerste referent van letterlijk
taalgebruik. Van der Leeuw sprak trouwens al van een 'tweede
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wereld' van de kunstzinnige verbeelding.s Hier kan licht de in-
druk ontstaan dat de tweede referent een soort tweede werke-
lijkheid is boven de eerste. De vraag dringt zich dan op naar de
status van die werkelijkheid. Wat is die tweede wereld voor
iets? Bestond hij al v66r ernaar verwezen werd? De huivering
voor een dergelijke uitbreiding van de werkelijkheid roept de
tegengestelde mening op: kunst is niet meer dan een expressie
van subjectieve emoties, geen objectieve uitspraak over de we-
reld.
We kunnen dunkt mij aan die tegenstelling ontsnappen door de
verhevigde werkelijkheid to zien als een wereld die tegelijk met
de woorden ontstaat. De poezie laat iets zien wat nog geen wer-
kelijkheid is voor het gezegd wordt. Zij is een verkenning van
de wereld vanuit onze 'gestemdheid', in de taal van Heidegger,
maar toch niet alleen de uitdrukking van een gevoel. Er vindt
een transformatie van de wereld plaats in en met de taal. Hier
citeer ik graag een passage uit het gedicht van Murray die ik al
eerder als motto gebruikt heb van een betoog over 'Vertoog en
verhaalr6:

Religies zijn gedichten. Ze brengen
ons daglicht en dromend denken, onze
emoties, instinct, adem en aangeboren gebaren
samen in het enige hele denken: poezie.

Niets is gezegd voor het is uitgedroomd in woorden
en niets is waar wat alleen in woorden verschijnt.

'Uitdromen in woorden' betekent iets zeggen met inschakeling
van het 'hele denken'. In een voordracht die Murray hield in
Rotterdam bij de opening van Poetry International 1998 sprak
hij over het Europese imperialistische tijdperk dat vanaf Plato
superioriteit toekent aan het daglichtdenken en de termen van
het droom-leven daarin wil vertalen. Volgens die maatstaf be-
staat het gedicht uit nets dan woorden. Maar als er gesproken
wordt vanuit het hele denken, inclusief het dromen en het ritme
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van het lichaam, dan zijn die woorden juist openbarend. Dan is
er echt iets gezegd. Er is een werkelijkheid aan het licht
gekomen. De functie van kunst is niet het scheppen van een
tweede, fictieve wereld boven de bestaande maar de uitbeel-
ding of transformatie van de eerste; een exploreren van onbe-
kende lagen van het bestaan. Geldt wat voor gedichten geldt,
ook voor grote gedichten: religies?

Verbeelding en religie

Wat is werkelijkheid? In het dagelijks leven wordt meestal aan-
genomen dat we kunnen vaststellen of iets bestaat door ernaar
to kijken. In de wetenschap is het twijfelachtig of zoiets bij
elektronen en nog kleinere deeltjes mogelijk is, maar dat laten
we hier buiten beschouwing. In het dagelijks bestaan hebben
we to maken met wat een wetenschapsfilosoof eens noemde
'middle-sized dry goods', zeg maar tafels en stoelen. De vraag
naar het bestaan kan echter niet altijd op de eenvoudige manier
van het daglichtdenken beantwoord worden. Dat het probleem
of zoiets als schoonheid of een 'tweede wereld' bestaat, tot on-
oplosbare meningsverschillen leidt, komt mede doordat men op
die simpele ja/nee manier to werk gaat.
In het bovenstaande hebben we een poging gedaan die vraag to
benaderen vanuit de ervaring van het dichten zelf. We worden
daarbij geholpen door het feit dat veel dichters zich daarover
hebben uitgelaten, in gedichten over het dichten, zoals hier bij
Murray.' Kunnen we nu op een analoge manier iets zeggen
over de werkelijkheid die beantwoordt aan de religie?, Hierover
gaan de volgende strofen.

Een gedicht, vergeleken met een religie in vol ornaat,
is misschien als de ene, korte huwelijksnacht van een soldaat
om van to sterven en to leven. Maar dat is een kleine religie.
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De voltooide religie is het grote gedicht in liefdevolle herhaling;
als elk gedicht, moet het onuitputtelijk zijn en volledig ,net wen-
dingen waar we vragen Waarom heeft de dichter dat nou gedaan?

De huwelijksnacht van de soldaat die de volgende dag zal
sneuvelen is wellicht het leven op zijn hevigst, een kleine reli-
gie. Zo direct is de 'grote' religie niet. Zij moet het hebben van
liefdevolle herhaling, dus van de liturgie. We mogen hier ook
vragen: waarom heeft de dichter-in-het-groot dat zo geregeld?
Er is ruimte voor interpretatie, voor een zekere afstand.

Tot zover over de presentatie, maar wat is nu de werkelijkheid,
de 'inhoud' van de religie? Ook hier kun je proberen die vraag
door neutrale waarneming to beantwoorden, bijvoorbeeld door
via kerkramen naar binnen to gluren als ergens een kerkdienst
aan de gang is. Wat doen die mensen toch als ze bidden en zich
richten tot een hogere werkelijkheid 'bestaande uit een of meer
goden' zoals een Nederlandse godsdienstwetenschapper het
eens wetenschappelijk verantwoord formuleerde. Misschien is
dit de echt wetenschappelijke weg, maar ik geloof niet dat zij
ons veel verder brengt. Zonder distantie is geen reflectie moge-
lijk maar zonder betrokkenheid geen inzicht. Vruchtbaarder is,
zoals boven bij het dichten, de vraag to benaderen vanuit het
bidden zelf, vanuit documenten die vanuit betrokken distantie
geschreven zijn. En dan zien we dat er merkwaardige 'omke-
ringen' plaatsvinden die naar de reeds genoemde 'ontwrichting'
verwijzen. Bidden is meer antwoorden dan vragen (volgens
Pascal een vragen naar wat al geschonken is); meer gevonden
worden dan zoeken, meer luisteren dan spreken.8 Hier, on the
spot, op de plek waar het zou moeten gebeuren, vinden we
niets van het moderne soevereine subject dat projecteert en
produceert. Het modernistische dilemma van (zich) ontwerpen
of (zich) onderwerpen wordt vanuit de ervaring zelf 'gedecon-
strueerd'. Enerzijds lijkt het wel alsof het subject verdwijnt.
Anderzijds heeft bidden iets van een volstrekte, zichzelf
overtreffende inzet als we Huckleberry - een personage uit het
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work van Mark Twain - mogen geloven. Murray voegt er nog
aan toe dat het ook voor dichten geldt.

Een leugen kun je niet bidden, zei Huckleberry Finn;
je kunt er ook geen dichten.

Volgens de taaldadentheorie is oprechtheid in het spreken wel
de regel maar is er toch altijd afwijking mogelijk. Zonder die
mogelijkheid zou taal geen taal zijn. Wat Huckleberry Finn hier
zegt is dus iets absoluuts, to groot voor mensen eigenlijk; alleen
denkbaar als limiet. Je kunt dat een ervaring van transcendentie
noemen. De neutrale waarnemer kan hierbij opmerken dat er
wel degelijk leugenachtige gebeden bestaan, evenals gelogen
gedichten (oden aan Stalin). Toch. doet dat nets of aan de
oprechtheid van het reiken naar volstrekte presentie, al wordt
ze er wel hachelijker door. (Ik beweer niet dat onbetrokkken
waarneming geen zin heeft. Ik wijs op haar grenzen.)
Frans Kellendonk noemde het geloof een 'oprecht veinzen'. Dat
is Been onmogelijk, tegenstrijdig begrip maar een rake, decon-
struerende beschrijving van de hachelijke oprechtheid in een
postmetafysische situatie. Zij krijgt relief tegen de achtergrond
van de socratische ironie. Socrates (lees: Plato) deed alsof hij
niets wist, maar hij wist wel degelijk. Hij kende het ware zijn.
Vandaar dat zijn ondervragingen vaak zo'n onoprechte indruk
maken. Hij weet al van tevoren waar hij de ondervraagde wil
hebben. Iemand die niet weet maar doet alsof hij weet, houdt
echter niets achter. Behalve zijn onwetendheid zal men zeggen,
maar die onwetendheid is als nets. Zij is een even vergeten, een
even voorgewende vergetelheid, van het fundamentele niet
weten als het om transcendentie gaat. De transcendentie bestaat
net als een hogere, zelfgenoegzame, door redenering bereik-
bare werkelijkheid. Geloven heeft dus een inherente onzeker-
heid, een doen alsof maar oprecht, zoals het bidden bij
Huckleberry Finn.
Terugkomend op de vraag naar verdichtsel en werkelijkheid
moeten we constateren dat de betrokken persoon in pbezie en
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religie in een benarde positie verkeert om objectief to kunnen
oordelen. Hij of zij is inderdaad geheel betrokken, ja doortrok-
ken, van het 'onderwerp'. En toch is dat de enige positie om er
'deskundig' over to oordelen. We moeten die betrokkenheid
niet uitschakelen maar er, zij het met de nodige distantie, van
profiteren. We krijgen er dan oog voor dat onvruchtbare
tegenstellingen daar metterdaad worden doorbroken en dat
ook in die An religie en poezie minder goed kunnen 'liegen'
dan onze dagelijkse, door traditionele vanzelfsprekendheden
geinfecteerde ervaring. Dit geldt zowel voor de positie van het
subject als de ermee corresponderende 'zich openbarende'
werkelijkheid.

De paradoxen omtrent het subject mogen ons er aan herinneren
dat omkering van een tegenstelling geen ontwrichting is. Een
decennium of meer geleden klonk in de Franse filosofie de
leuze van 'de dood van het subject' of 'de dood van de mens'.
Veel zaken die inderdaad buiten het bedrijvige subject omgaan,
worden echter niet ervaren als dood maar als toegift, gunst,
vervulling. Het is hoogstens het einde van het daglicht-ik dat
alles meent to kunnen overzien. Het ik wordt gedecentreerd dat
wil zeggen opgenomen in een verbreed, vergroot zelf. De
inspiratie maakt ruim baan door het 'hele denken', zoals 'een
diepgeladen schip' door een kanaal in een gedicht van Willen
Jan Otten.

Het schip is breder dan het water
en de radio staat aan. Het vaart
heel traag en vult me kolossaal.

Het gedicht baant zich een weg naar mijn leven schrijft de
dichter zelf naar aanleiding van deze regels. 'Het vaart door me
heen, net als in Nijhoffs De moeder de vrouw' de moederboot
door de brug komt gevaren... door de dichter die net de brug
van zijn poezie aan het spannen was' .9 (Heel mooi vind ik die
radio, ook een ambigue tetteraar dwars door het subject.)
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Wat hier van het dichterlijke subject gezegd wordt, geldt a for-
tiori voor het religieuze. Het ritueel werkt onafhankelijk van het
individu dat to fragiel is om het geloof in Transcendentie to
dragen. Tegelijkertijd is er geen onafhankelijker individu dan
de geroepene. Maar hoe staat het met de 'objectiviteit' van dat
appel?

Openbaring

We staan nu, net als bij de benadering van de werkelijkheid van
het gedicht (vanuit het gedicht) voor de vraag wat die werke-
lijkheid van de religie betekent die ik uit armoede het absolute
of de volstrekte presentie noemde. Zoals bij de poezie de zegs-
wijze of presentatie - in het 'enige hele denken' - de toegang
bood naar een andere werkelijkheid, zo is het ook hier. 10

Het is dezelfde spiegel:
beweeglijk, glanzend, noemen we het poezie,

centraal vastgesteld, noemen we het religie,
en God is de in elke religie gevangen poezie
gevangen, geen gevangene. Gevangen als in een spiegel

die hij aantrok, zijnde in de wereld als. poezie
is in het gedicht: een wet tegen zijn geslotenheid.

Er staan hier twee dingen over die Presentie: 1. God is in religie
en poezie aanwezig als in een spiegel. Hij is in die An 'gevan-
gen'. 2. Maar niet als in een cel; omgekeerd, gevangen in de
poezie-van-de-religie (het gedicht in het groot) is God de wet
tegen de geslotenheid van de wereld.

De parallel met de poezie bevestigt dat de 'referent' van de reli-
gie net zomin een aparte (derde) wereld is, als die van de fictie.
maar iets wat zich binnen elke werkelijkheid kan 'openbaren'.
Openbaring is echter niet een bovennatuurlijke verdubbeling
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van het gewone kijken. Naar analogie van de fictionele werke-
lijkheid kunnen we zeggen: zij is niet een gaps andere wereld
maar de bestaande wereld anders, gans anders.
Er is bij alle overeenstemming echter ook verschil tussen religie
en poezie. De laatste heet beweeglijk en flonkerend, de religie is
centraal vastgesteld. Men kan hierbij denken aan de kerk als
instituut, maar ik denk dat in het bijzonder de riten en de
liturgie bedoeld zijn. Zij institueren de presentatie van de Pre-
sentie.

Op de vraag waarom er religie nodig is naast kunst, geeft het
gedicht van Murray geen rechtstreeks antwoord, maar het is ge-
geven met het feit van de liturgie. 'Liturgie', zegt Barnard,
'schetst de perfectie, zij leert ons dulden en hopen'. Die nis in de
tijd bewaart het 'allerheiligste' tot het profanum is uitgewoed.
We doen in die ruimte alsof het kwaad overwonnen is." Het is
wel duidelijk dat de liturgie geen spel der verbeelding is. Het
kwaad overwinnen, het Koninkrijk Gods uitbeelden is een
pretentie die ver boven die van de kunst uitgaat. Het is we] een
'doen alsof maar met een ernst die uitgaat boven elk 'veinzen'
dat voor de literatuur constitutief is. Een 'oprecht veinzen' dus.
Er zijn gelovigen die de Matthaeuspassion liever in het
concertgebouw horen dan in de kerk. Ze zijn huiverig voor
esthetisering van de eredienst. De kerk spreekt bij de eucharis-
tie over een werkelijke presentie van de lijdende Christus. Hij is
niet slechts een personage, ook niet in de calvinistische visie.
Dit is een eerste reden waarom religie geen kunst is. Er staat
echter tegenover dat we de herschepping van de liturgie niet
zouden begrijpen zonder to weten van de transformatie door de
kunst.12
Een tweede reden is dat de kunst weinig met moraal to maken
heeft en religie heel veel, zij het veelal op een manier die de be-
staande moraal in een crisis brengt. De in de liturgie 'geschetste
perfectie' heeft in die zin een demoraliserende uitwerking. Mo-
raliseren moet? Ja, in de politiek misschien.
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De kunst heeft net als de religie een besef van het altijd drei-
gende niets, terwijl de moraal en de politiek in hun ijver die
bodemloosheid licht vergeten. Ik denk echter dat de kunst zich
overschat als ze denkt de strijd tegen de chaos alleen aan to
kunnen. Dat is een derde reden waarom er naast kunst religie
moet zijn. De religie heeft een eigen woord voor het absurde,
reeds in vers twee van Genesis 1: to hoe wa bo hoe. Vijf loei-
zware lettergrepen/met meer gewicht dan alle elementen tezamen.13
Stelt de kunst een werk tegenover de chaos (Gadamer), de
religie graaft.dieper. Om het nietige dat nog onder de elemen-
ten ligt een halt toe to roepen, is een woord nodig van de over-
zijde. Dat gebeuren noemen we schepping en wordt herhaald
in de liturgie. Genesis 1 wordt gelezen in de Paasnacht.

Dat er voor het Koninkrijk Gods een radicale, transcenderende
inzet nodig is kunnen we aflezen uit de gelijkenissen. Wat ver-
teld wordt over de werkers van het elfde uur overschrijdt de
menselijke maatstaven van rechtvaardige beloning en wel naar
een limiet. Het verhaal suggereert dat ook iemand die minder
dan een uur, ja minder dan de kleinste tijdseenheid gewerkt
heeft, toch gelijk beloond wordt. Zelfs iemand die helemaal niet
gewerkt heeft kan zijn gerechte loon - dat hier genade heet -
niet ontgaan. Zo is het ook in de gelijkenis over hdt uitnodi-
gingsbeleid bij party's. Het uitnodigen van de heffe des volks is
een transcenderende daad die in principe over de laatste grens
heengaat. Net als in de kunst betekent openbaring niet primair
morele verbetering maar verschuiving van blik. De schok komt
echter harder aan omdat de stoot van de overzijde komt en in
principe elke levensvorm in de crisis brengt.
Dat de presentie van de transcendentie een wet is tegen'elke ge-
slotenheid, blijkt met name uit het prachtige dogma van de
'nederdaling ter helle'. De dood is de laatste en radicale margi-
nalisering. Hoog of laag gezeten, tenslotte vallen we allen over
de rand heen. Daarom heeft Jezus voor hij naar zijn verlaten
leerlingen en treurende vrouwen terugging, eerst een invita-
tiebezoek gebracht aan de onderwereld. Jezus deed wat
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Orpheus niet vermocht. Hij deconstrueerde het nietige zelf. Hij
maakte het, met een uitdrukking van Paulus, 'werkeloos'.

Volgens het boek der Openbaringen is het liturgische centrum
eschatologisch gezien een noodmaatregel die in het nieuwe
Jeruzalem overbodig wordt. En een tempel zag ik in haar niet,
want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam'
lees ik daar (21,22). Het koninkrijk Gods is dan blijkbaar overal
doorgebroken maar zover is het nog niet. Voorlopig hebben we
nog to maken met de afgrond en de laatste draken' uit die af-
grond uit dat openbarende boek.

Dit is in het kort de reden waarom er altijd religie zal zijn en
haar 'referent' net als bij de poezie 'intermitterend' verschijnt.

Er zal altijd religie zijn terwijl er poezie is

of een ontbreken ervan. Beide zijn gegeven, en onderbroken,
als de beweging van die vogels - kroonduif, rosella-papegaai -
die vliegen met vleugels gesloten, dan uitslaand, en weer gesloten.

Religie en poezie bestaan op de wijze van vogels. Vogels heb-
ben, schrijft Murray in. een ander gedicht, een 'onophoudelijke
aan-uit-gratie' (un unceasing on-off grace). Ze bestaan als een
komeet, een knipoog. Dat intermitterend aanwezig zijn is de
nieuwe werkelijkheid van poezie en religie. Dat kan de filosofie
van hen leren: het Goede, Ware en Schone dat wij onop-
houdelijk zoeken, wordt nooit een zijnde, een 'middle-sized dry
good'. Het is er en het is er niet. Het is gegeven en het ont-
breekt. Het kondigt in zijn zijnswijze zijn eigen gemis aan. We
doen dus alsof we er iets van weten. We weten maar al to goed
dat bij alles wat we goed noemen, gevraagd kan worden: is het
wel goed? Bij elk ontbreken, bij elke sluitende wiekslag 'weten'
we echter ook dat er een uitslaande volgt.
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Poetry and religion

Religions are poems. They concert
our daylight and dreaming mind, our
emotions, instinct, breath and native gesture

into the only whole thinking: poetry.
Nothing's said till its dreamed out in words
and nothing's true that figures in words only.

A poem, compared with an arrayed religion,
may be like a soldier's one short marriage night
to die and live by. But that is a small religion.

Full religion is the large poem in loving repetition;
like any poem, it must be inexaustible and complete
with turns where we ask Now why dit the poet do that?

You can't pray a lie, said Huckleberry Finn;
you can't poe one either. It is the same mirror;
mobile, glancing, we call it poetry,

fixed centrally, we call it religion,
and God is the poetry caught in any religion,
caught, not prisoned. Caught as in a mirror

that he attracted, being in the world as poetry
is in the poem, a law against its closure.
Therell always be religion around while there is poetry

or a lack of it. Both are given, and intermittent,
as the action of those birds - crested pigeon, rosella parrot -
who fly with wings shut, then beating, and again shut.

Les Murray
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Het spirituele in de literatuur
Desanne van Brederode

Om een beetje op de hoogte to blijven van wat mensen zoal
bezighoudt, lees ik al een aantal jaren relatie-advertenties.
Vraag en aanbod geven een duidelijk beeld van de instelling en
interesses van de moderne, zoekende enkeling. Hij of zij houdt
van reizen, uitgaan, goed eten, winkelen, vrijen, het maken van
lange strandwandelingen of fietstochten door het bos, van
knappend haardvuur, rode wijn, (witte schijnt minder roman-
tisch to zijn), heeft een leuke zeilboot, een rommelig maar ge-
zellig huis, een bank waarop het goed nietsdoen, knuffelen of
lezen is, hij of zij heeft geweldige kinderen of vindt ze geen
bezwaar, hij of zij houdt van katten of honden of paarden, hij of
zij heeft ook een sterrenbeeld, een academisch denkniveau, een
representatief slank of volslank uiterlijk en, alsof daar iets ori-
gineels aan is, hij of zij houdt van muziek en hoopt dat jij dat
ook doet.. Weinig nieuws onder de zon dus, behalve misschien
wat meer behoefte aan gedurfde seks; de meester zoekt een
gehoorzame slavin; een enkele meesteres waarschuwt haar
toekomstige partner voor haar wrede straffen, er zijn mensen
die van leer houden, anderen geven de voorkeur aan hoge hak-
ken, mijnheer X is gehuwd maar zijn vrouw weet van zijn uit-
stapjes, mevrouw Y wil zich vanwege haar drukke baan niet
binden maar heeft gewoon behoefte aan een weekendje harts-
tocht op z'n tijd en dat is het dan. Toch is er een kleine ver-
schuiving opgetreden in zowel de vraag als het aanbod.
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Het begrip 'spiritualiteit' waart als een virus door de kolom-
men. Ik ben Been statisticus, dus ik kan u niet zeggen in 1986
noemde nog maar drie procent van de relatiezoekers zich spi-
ritueel, aan het einde van deze eeuw mogen we constateren dat
zestien procent van hen zichzelf hetzij als spiritueel beschouwt,
hetzij belangstelling heeft voor spirituele zaken en hoopt deze
belangstelling met zijn geliefde to kunnen delen", maar ik ge-
loof wel dat er de afgelopen jaren een stijging is van het aantal
mensen dat melding maakt van het begrip. Spiritualiteit is in de
mode. Er zijn cursussen spiritueel management, spiritueel be-
vallen en spiritueel bloemschikken, er zijn workshops spiritueel
dansen en spiritueel omgaan met je huisdier, er zijn spirituele
cd's, spirituele snuisterijen en er is natuurlijk, boven aan de lijst:
het spirituele boek. De ruimgesorteerde boekwinkel heeft de
spiritualia zelfs in een aparte kast bij elkaar staan, soms onder
de volstrekt misplaatste titel 'filosofie', anders onder de ook al
weinig toepasselijke naam 'esoterie'. Esoterisch, betekent dat
niet 'geheim', en 'alleen toegankelijk voor ingewijden of des-
kundigen'? Jazeker, dat betekent het, maar dat kan de ongelet-
terde huisvrouwen en de naar succesformules reikhalzende
jonge ondernemers niks schelen - zij menen ook zonder
kennis van hun eigen westerse denktraditie, zonder benul van
het christelijk geloof door de eeuwen heen een boekje over de
gnostiek to kunnen doorbladeren en daar zo wat praktische tips
uit to kunnen oppikken. Zalig de armen van geest, zullen we
maar zeggen en zalig ook het naief kwekkende Pekingeendje
van de Nederlandse literatuur, mevrouw Lulu Wang, die zon-
dag 14 november 1999 de vertaling van A Course in Miracles de
hemel, waaruit de tekst is opgevangen, weer in prees. Ik citeer
uit De Volkskrant: "De schrijfster Lulu Wang leest nauwelijks
literatuur meer. Een gewone roman is een glimworm, zegt ze,
een meesterwerk van Shakespeare een gloeilamp. Een spiritueel
boek als Een Cursus in Wonderen is daarentegen een 'nachtkoe-
pel vol sterren', aldus Wang. In spirituele boeken zit elke blad-
zijde vol ideeen waarmee auteurs wel een miljoen boeken kun-
nen schrijven."' Einde citaat. Dat Lulu geen literatuur meer
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leest, moet ze zelf weten. Een beetje uitgever had de arme dame
alvorens de publicatie van respectievelijk Het Lelietheater en Het
tedere Kind juist een stapel glimwormen meegegeven om haar to
leren wat schrijven is, want dat is een van de weinige dingen
waar Lulu geen verstand van heeft. De 160.000 vuurvliegjes die
uitgeverij Vassalucci hoopt to verkopen zullen op eeuwigheid-
basis 160.000 eendagsvliegjes blijken - om de simpele reden
dat alleen sterk proza overeind blijft, zware thema's en een
vooropgezette, spirituele 'troostfunctie' ten spijt. Begrijp me
goed, ik keer me niet slechts tegen Lulu Wang, maar tegen al
die lectuurbarende dames die hun gebreken compenseren door
zich to beroepen op spiritualiteit. En wat voor spiritualiteit?
Simpele, eenduidige, modieuze spiritualiteit. Alvorens verder
to gaan met mijn betoog zal ik u iets voorlezen dat spiritueel
zou kunnen zijn, in een voorzichtiger gebruik van het begrip.
Het is het gedicht 'Drijfjacht' uit de bundel Droomtijd van C.O.
Jellema:

Plat op de rug zijn lange lepeloren,
gedoken in de vore lag de haas,
en ik, terwijl ik naderbij kwam, deed,
mijn taak van drijver dus verzakend, of
hij niet gezien werd, niet zijn ogen puilend
van angst, blikloos alsof niet mij hij waarnam,
niet achter mij de wijde vrijheid, maar
een niets in zich, een gat waar hij voor lag,
to diep, to breed om nog to durven springen.
Toen, met een stap van mij aan hem voorbij,
in een seconde was hij weg - me wendend
(verwensing uit de slootwal, doch geen schot)
zag ik hem rennend naar de horizon,
al haast een slip op wit bevroren klei.

Hoe zal zijn einde zijn geweest? In wijn
gestoofd, onder een auto of gewoon
van ouderdom tussen de koude voren -
wanneer in het voorjaar op het veld voor huis
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de hazen buitelen, denk ik aan hem:
hoe angst een plotselinge kracht kan zijn
die je bevrijdt tot in je kloppend hart.
Misschien zal, als bet gat dat groeit in mij
to diep, to breed wordt om to kunnen springen,
bij god, een haas mijn voorspraak zijn (want ook
een Bier dat angst kent heeft een ziel die wordt
verlost), al was bet maar doordat die morgen
mij heugt, die ene stap, en dat instinct
waarmee bestaan zich redt op eigen kracht.

Als ik dit gedicht 'op z n spiritueels' vertaal dan krijg je:

Toen ik een kind was, werd ik gedwongen mee to
doen met drijfjachten. Ik deed bet, omdat ik bet heer-
lijk vond buiten to zijn, zeker in de winter, als er veel
prana in de lucht hangt en bet op wacht liggen in een
schacht iets meditatiefs had, iets van ... Zen. Tot ik
een haas ontmoette.
Ik denk dat dit mijn karma was. Intuitief voelde ik
aan dat de angst van bet dier mij iets wilde zeggen. Ik
opende de oren van mijn ziel en ontving een inziCht.
'Vrijheid, ' sprak de haas 'begint met bet weigeren
van vlees'.
Hij vluchtte. Mijn boodschap aan jullie is nu, van-
daag: eet Been dode dieren. Het hiernamaals is er
voor de mens die respect heeft voor alles, respect ook
voor primitievere vormen van leven - alleen zo
iemand verstaat de geheimen, de wonderen van
Liefde, Licht, de tegenpool van alle Angst. Hij alleen
kan zeggen, waarlijk, "Ja, Ik Ben."

U ziet misschien wat ik met mijn broddelversie en broddel-
versje heb willen duidelijk maken. Jellema wil met zijn gedicht
een stemming oproepen. Hij kiest zijn woorden zorgvuldig. In
bet gedicht staat geen letter teveel. Ik heb bet gedicht nu zon
twaalf keer gelezen en een keer door de auteur horen voorlezen
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en steeds opnieuw ontdek ik er andere dingen in. De ene keer
valt mijn oog op het subtiel gebruik van alliteraties en binnen-
rijm, de andere keer geniet ik van de overdaad aan komma's in
de eerste strofe, die soms al vallen voor het woord waarmee de
regel wordt afgebroken. Die komma's en enjambementen geven
het couplet iets zenuwachtigs, iets haastigs en 'hazigs'; waar-
door de drijfjacht ook zichtbaar wordt in de vorm. In de tweede
strofe is de haas weg. Hij heeft kunnen vluchten, we hebben
hem samen met de dichter een slip zien worden in de verte,
maar het is diezelfde dichter die hem in gedachten weer dich-
terbij kan halen. Aanvankelijk doet hij dat op een heel realis-
tische, aardse, afstandelijke manier: 'Gestoofd in wijn', 'onder
een auto', 'van ouderdom' - aan de dood van een haas is niks
poetisch en juist dat gegeven, die stijlbreuk, schrijnt. Eigenlijk,
kun je denken, heeft de heldendaad van de dichter niet veel
uitgehaald, want tja, de haas is hoe dan ook doodgegaan. Maar
de dichter berust hier niet in. Hij ziet andere hazen, 'op het veld
voor huis' die het beeld van de vluchtende haas bij, hem oproe-
pen, zij het zonder haas: wat rest is diens angst die uitpakte als
plotselinge kracht.
Dat beeld, dat 'inzicht' dat door de dichter godzijdank geen
inzicht wordt genoemd, geeft hem een soort kalmte. Hij heeft
het over een 'gat dat groeit in mij' en kennelijk vreest hij dat dit
ooit 'te diep, to breed wordt om to kunnen springen', maar zijn
vrees wordt, door to denken aan de haas, verzacht: een haas,
(dus niet 'DE haas') zal misschien zijn voorspraak zijn. Wat
bedoelt Jellema met dat gat in hem, dat klaarblijkelijk groter
groeit? We weten het niet. Jellema laat dat gat letterlijk open. Is
het gat de lege plek die God heeft achterlaten toen de dichter
besloot niet meer in Hem to geloven? Is het gat een symbool
voor de existentiele angst die we in het werk van onder andere
Kierkegaard, Heidegger en Sartre aantreffen? De dichter ver-
moedt dat het gat zo groot kan worden dat hij er niet meer
overheen kan springen en in dat woord, 'springen', ligt een
identificatie met de haas besloten - ook al omdat de haas in de
eerste strofe voor een gat lijkt to liggen dat to diep, to breed is

29



Desanne an Brederode

om nog to kunnen springen. Daar heet het gat een regel eerder,
ook 'een nets in zich'. Voor de haas is het gat lets buiten hem,
(tenminste, zo komt het op de dichter over) voor de dichter is
het gat iets dat in hem uitdijt. Anders dan de haas die door een
beweging van buitenaf aan het schrikken wordt gebracht en
door die schrik kan vluchten, het gat voorbij, het niets uit, moet
de dichter om over het gat heen to komen, de impuls daartoe
uit zichzelf halen. Om over zijn angst heen to komen moet hij
de angst gebruiken die zich manifesteert als plotselinge kracht,
als 'kracht die je bevrijdt tot in je kloppend hart'. Hij moet dus
een enorme mentale krachttoer uithalen, een soort spiritueel
haasje-over over zichzelf spelen. Hij moet goochelen met drie
soorten angst, die ik nog een keer zal noemen: de eerste angst is
de angst voor het dieper wordende gat, 'Hoe spring ik daar ooit
nog overheen?' Dit is het soort angst dat we meestal bezorgd-
heid noemen.
De tweede angst heet geen angst,, maar wordt verbeeld door het
gat. Zoals ik al zei, is het niet duidelijk wat er precies met dit
gat bedoeld wordt, de dichter heeft er waarschijnlijk zelf ook.
geen eenduidige verklaring voor, het is een 'nets,, iets onbe-
noembaars, iets individueels dat hem afsnijdt van communi-
catie, misschien een groeiend besef van eigen sterfelijkheid, van
de zinloosheid van het leven, daarom suggereerde ik al 'exis-
tentiele angst'- altijd een lekker containerbegrip. Een mooier,
helaas in onbruik geraakt woord voor dit soort angst is 'vreze',
iets waar de godvruchtige helden uit het oude testament last
van hadden wanner ze dachten aan Jaweh of zijn stem hoor-
den. Vreze, vrees: huiver, respect, een ervaring van eigen nie-
tigheid die maakt dat je gaat stamelen, je hoofd buigt, bereid
bent tot offers. Een ervaring die buiten de categorie pret-
tig/onprettig valt, die vreselijk en vreselijk mooi gevonden kan
worden in hetzelfde moment, die het discursieve denken als het
ware transcendeert. En God, wat zijn wij zonder denken?
De derde angst is de plotselinge angst, de schrik. Die adrenali-
nestoot heb je nodig om over het nets, het gat, heen to komen.
De haas kreeg het voor elkaar omdat hij aan het schrikken werd
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gemaakt door de voetstap van de dichter, bovendien moest de
haas slechts over een denkbeeldig gat heen.springen. De dichter
wordt door niemand van buitenaf aan het schrikken gemaakt
en zelfs al werd hij dat wel, met een scheut adrenaline in je
bloed kom je misschien wel verder als het gaat om een fysieke
prestatie, je hebt er niks aan wanneer je over een innerlijk gat
moet springen, want dat doe je niet met je benen, maar met
dezelfde geest die ook het gat bevat. De dichter zou in een cir-
kel blijven ronddraaien als hij opnieuw zijn bezorgdheid over
de onmogelijkheid van de schrik die vooraf gaat aan de sprong
had uitgesproken. Dan zou er een soort driekwartsmaat van
problemen zijn ontstaan: bezorgdheid, vrees, schrik, bezorgd-
heid over het uitblijven van een schrikimpuls, vrees, schrik en-
zovoorts. Daarom zegt de dichter "Misschien doet een haas dan
wel voorspraak". Hij bedoelt niet dat de haas hem in de hemel
nog een leuk dankjewel voor 's dichters reddingsactie zal berei-
den. Hij gaat er niet vanuit dat het 'voor wat hoort wat-prin-
cipe zal gelden, anders zou hij zeker het lidwoord 'de' voor het
woord haas hebben gebruikt en dan was het allemaal New
Age-achtig simpel geweest: man redt haas, diezelfde haas redt
man. Karma, weet-je-wel?
Maar Jellema WEET het niet zeker. Hij fantaseert. Hij zegt 'mis-
schien' en hij zegt 'een haas'. Bovendien blijkt uit de volgende
regels dat de dichter zichzelf niet eens ziet als de redder van de
haas, ook al wekte hij in de eerste strofe wel die indruk. De haas
heeft kunnen vluchten dankzij een 'instinct waarmee bestaan
zich redt op eigen kracht.' In de laatste regel is de heldenrol van
de dichter dus volledig uitgespeeld; de haas heeft zichzelf ge-
red, de dichter heeft daartoe slechts de voorwaarden kunnen
scheppen. Toch wil ik nog even teruggaan naar de meesterlijke,
geheimzinnige zin vlak voor het einde van de laatste strofe. Het
is een zin die tussen haakjes staat en daardoor iets heeft van een
terloops terzijde, zeker omdat ook in de eerste strofe een paar
woorden tussen haakjes staan die eigenlijk niet van groot be-
lang zijn voor het gedicht, namelijk "verwensing uit de sloot-
wal, doch geen schot)" heel misleidend, want de tweede tus-
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senhaakse zin is juist geen onbelangrijke mededeling. Hij luidt
"(want ook ... een dier dat angst kent heeft een ziel die wordt ...

verlost)". De zin is over drie regels uitgespreid door afbrekin-
gen achter 'want ook' en achter 'wordt', waardoor het woord
'verlost' in zijn eentje komt to staan, haakje sluiten, en dan ver-
volgt de regel weer. 'verlost' lijkt dus al helemaal een onbedui-
dend woord to zijn en ik vermoed dat de dichter dit expres
heeft gedaan om zijn gedachte niet de status van een religieuze
boodschap to geven. Maar dit terzijde. Er staat dus: "Want ook
een dier dat angst kent heeft een ziel die wordt verlost" en het
aardige is, dat je deze zin op verschillende manieren kunt lezen,
eenvoudigweg door de klemtoon to verleggen. Moeten we le-
zen 'want ook een dier dat ANGST kent heeft een ziel die wordt
verlost? Of juist 'want ook een DIER dat angst kent heeft een
ziel die wordt verlost' of, derde optie, 'want ook een dier dat
angst kent heeft een ZIEL die wordt verlost? In het eerste geval
kun je de zin lezen als 'Alle levende wezens hebben een ziel die
wordt verlost, zelfs de dieren die angst kennen.' Kennelijk be-
horen die tot een aparte categorie, een groep waarvan je eigen-
lijk niet had, verwacht dat ze verlost zou worden. Angst is na-
tuurlijk niet bepaald een deugd. Met name in religieuze
geschriften wordt angst bijna altijd tegenover liefd`e geplaatst.
Dat is niet zo gek. Angst is immers een emotie die is gericht op
zelfbehoud, op lijfsbehoud. Wie angstig is, durft zich niet met
overgave in het leven to storten, staat niet open voor anderen,
wantrouwt goede bedoelingen en is in de eerste plaats bezig
met 'houden wat hij heeft'. Zo iemand verlamt op den duur,
blijft, net als de haas in de eerste strofe, zitten waar 'ie zit, roes=
loos, en, om met Jellema to spreken, 'blikloos'.
Als het bestaan al een doel zou hebben, kan dat waarschijnlijk
niet het bereiken van een opperste staat van angst zijn. Dat
mensen angst kennen, nou ja, dat wisten we al, maar mensen
kunnen tenminste nog nadenken over angst en proberen er al
denkende en doende overheen to komen, ook al zijn ze daar
misschien een leven lang mee bezig. Dieren hoeven die worste-
ling met een donkere kant van hun ego niet to voeren, omdat ze
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vermoedelijk geen ego hebben en niet de indruk hebben dat ze
'zichzelf :als individu moeten realiseren. Ze zijn exponenten van
een soort, die soort wil natuurlijk overleven, dat is waar, en om
die reden kunnen dieren ook of en toe bang zijn, maar hun
angst is meestal niet een afgrond waar ze in staren. Een Bier dat
bang is DOET iets. Het wordt agressief, het rent weg, verstopt
zich, het maakt lawaai, misleidt de mogelijke aanvaller - maar
deze haas handelt in eerste instantie helemaal niet naar zijn
angst, hij wordt erdoor gevangen. Anders gezegd, hij 'kept' de
angst doordat hij bij deze stemming blijft verwijlen, al gebeurt
dat niet omdat hij daar bewust voor kiest. Je zou kunnen zeg-
gen 'Eigenlijk doet de haas iets dat niet past bij zijn dieren-
natuur. Hij handelt niet onmiddellijk naar zijn instinct, maar hij
ervaart de angst nog voordat hij actie onderneemt; door men-
senogen bezien kan het schijnen dat de haas zijn toestand eerst
gewaarwordt, beschouwt, doorleeft, en pas door de voetstap uit
zijn beleving wordt opgeschrikt. Door mensenogen bezien kan
het schijnen dat de haas een van de weinige dieren is die echt
weet heeft van zijn eigen angst.' Gesteld dat de dichter iemand
is die dieren idealiseert op dezelfde manier als sommige men-
sen kleine kinderen idealiseren, namelijk door to denken 'zij zijn
tenminste puur, zichzelf, onschuldig, in overeenstemming met.
hun bedoeling, in harmonie met andere schepsels, egoloos,
altijd levend in het Hier en Nu' dan is een dier dat angst kent,
voor zo'n idealist een vervelende uitzondering op de regel. Aan
zo'n dier kleeft iets menselijks en dan niet iets menselijks om
trots op to zijn. Een poes met moedergevoelens vindt hij
wellicht leuk ja, een apin die rouwt om een overleden peu-
teraapje ook, maar de slechte eigenschappen van de mens, ja-
loezie, machogedrag, bezitsdrang, drift en bedrog ziet een na-
tuuridealist liever niet terug in een dier en ziet hij ze wel, dan
schrijft hij er een 'goede' functie aan toe, want tot uitgedacht
kwaad is een dier niet in staat.
En toch, zelfs de inferieure, 'angst kennende' dieren worden
verlost. Het is alsof de dichter hiermee zegt 'Angst is een heel
laag-bij-de-grondse emotie, angst bij dieren is erger nog, want
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in strijd met hun natuur, maar die - of datgene wat zielen
verlost, is zo nobel om zelfs de angstigen, mensen en dieren, to
verlossen.'
Lees je de zin echter met de nadruk op 'dier', dan staat er:
iedereen die angst kent, wordt verlost, niet alleen mensen met
angst (en zijn dat niet alle mensen?) maar ook dieren die deze
gemoedstoestand kennen. In deze lezing lijkt het kennen van
angst wel een noodzakelijke voorwaarde to zijn om verlost to
kunnen worden. De boodschap is nu totaal anders. Normaal
gaan we ervan uit dat als er een verlossing bestaat, dit alleen de
verlossing van mensen betreft; bijvoorbeeld omdat mensen een
ziel en een geest hebben, en door. deze extra 'toevoeging' boven
hun dierlijke conditie kunnen uitstijgen. Nooit helemaal, ze
blijven aan hun lichaam gebonden, ze moeten gehoorzamen
aan hun honger, dorst, behoefte aan beschutting, slaap et cetera,
maar ooit zijn ze helemaal vrij, kan hun geest waaien waar die
wil. Voor een dier die de extra's niet heeft, valt er na zijn dood
niks to waaien.
Nu blijkt echter dat ook dieren verlost kunnen worden, althans,
dieren die angst kennen. Vindt de dichter het kennen van angst
een deugd? Dat misschien niet meteen, maar het zou me niets
verbazen als hij de opvatting huldigt dat het kunnen verlangen
en streven naar vrijheid, liefde, een intrinsiek 'goed' leven en
naar eigenlijkheid, pas mogelijk wordt als men eerst een besef
heeft van de eigen angst. Iedereen die in de drukte van alle dag
wegvlucht voor 'het gat in hemzelf', die zich afhankelijk maakt
van de meningen van anderen om maar niet zelf' to hoeven
nadenken en die zijn hoop vestigt op materiele zaken die hem
een tijdelijk gevoel van macht en veiligheid kunnen geven,
iedereen die kortom niet alleen durft to zijn met zijn eigen
angst, geraakt ook nooit in een toestand waarin zijn diepere,
geestelijke verlangens aan het licht treden. Zoals er mensen zijn
die beweren dat je pas echt gelukkig kunt zijn wanneer je ook
verdriet kent, of de volheid van het leven pas echt kunt waar-
deren in de schaduw van de dood, zo kan de dichter iemand
zijn die denkt:
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1. alle levende wezens zijn wel eens angstig, maar er zijn we-
zens die dit niet onderkennen en weglopen voor hun angst
We oneigenlijken) en wezens die de moed hebben om zich
bewust to worden van hun angst, hun nietigheid, het gat in
henzelf We eigenlijken);

2. de bewuste ervaring van angst is nodig om op het spoor to
komen van je hoogstpersoonlijke verlangens;

3. alleen wie oprecht, authentiek verlangt naar geestelijke
bevrijding kan verlost worden. Er kan namelijk alleen iets
verlost worden dat gevangen is en de mensen en dieren die
niet weten dat ze gevangen zijn (in hun natuur, hun driften,
hun lichaam) zullen ook niet reikhalzen naar verlossing.
Voor de verlossing van je ziel maakt het dus niet uit of je
mens of dier bent, hoog of laag in positie, gelovig of agnost
- wat telt is dat je 'angst kent'.

En dan de laatste lezing, met de klemtoon op 'ziel'. Hier wordt
de indruk gewekt dat alleen degenen die angst kennen een ziel
hebben. Misschien worden wezens zonder ziel ook wel verlost,
maar dan alleen lichamelijk. Ik moest denken aan de dierenarts
die een zieke hond een spuitje geeft om het beest 'te verlossen
uit zijn lijden'. Dat is een heel fysieke vorrn van verlossen. Geen
dierenarts rept over een ziel die ergens heen gaat, nee, het dier
heeft een lijfje, dat lijfje doet zoveel pijn dat het maar beter is
dat het lijfje het leven wordt ontnomen, want daarmee ver-
dwijnt de pijn ook. Er blijft, behalve een lijkje zonder pijn en
herinneringen van het baasje aan zijn hond, verder niets over.
Degenen die angst kennen en dus een ziel hebben (of is het
omgekeerd: hebben ze een ziel en kunnen ze daarom juist angst
kennen? - alweer zo'n spannend vraagstuk waar de dichter
zijn lezer mee achterlaat) worden verlost op een ander niveau.
Van hen blijft er iets over, misschien zelfs een iets dat 'voor-
spraak kan doen'. Bij wie? De dichter zou geen dichter maar een
dominee zijn als hij daar een antwoord op had.
De woorden 'bij god' in de tweede strofe - met kleine letter ge-
schreven - zijn met zorg gekozen. Je kunt 'bij god' als uitdruk-
king lezen, zoals in 'Ilk zou bij god niet weten hoe Mat het is, maar
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natuurlijk ook letterlijk verstaan. De dichter laat ons de keus, al
vermoed ik dat hij niet wil dat wij kiezen. Waarschijnlijk wil hij
dat we goed lezen dat zijn gedicht op verschillende manieren to
lezen is.
Bijvoorbeeld: als een persoonlijk verslag van een kleine gebeurte-
nis in het verleden, en als een persoonlijke verwoording van de
gedachten die de dichter later aan die gebeurtenis heeft gewijd.
Daarbij dient het begrip 'persoonlijk' zeer ruim to worden opge-
vat. Het gedicht hoeft helemaal niet autobiografisch to zijn. Het
kan heel wel zijn dat de dichter nog nooit heeft gejaagd, maar zich
naar aanleiding van een natuurdocumentaire op televisie heeft
willen inleven in de jager. Het kan zijn dat hij wel heeft gejaagd,
maar de haas in koelen bloede heeft neergeschoten en later, toen
hij wat ouder was, op papier wilde uitzoeken hoe het hem zou
kunnen zijn vergaan als hij het dier destijds had laten vluchten.
Ik ken een dichter die ooit een gevoelig gedicht over de dood van
zijn vader heeft geschreven en toen kritiek kreeg van iemand die
wist dat de vader van de dichter nog leefde "Het klopt niet! Je
hebt maar wat verzonnen!". Zeker mensen in deze tijd, die alles
van hun televisiehelden, regeerders, buren en kunstenaars willen
weten, kunnen maar moeilijk leven met de gedachte dat een
schrijver de werkelijkheid geweld aan doet en 'verdicht'. Een lite-
rair werk is volgens velen pas goed als het verhaal waar gebeurd
is, maar is dat waar? Moet een schrijver de 'feiten' zuiver kunnen
weergeven? Moet hij alle emoties en gedachten die hij zijn perso-
nages laat hebben, zelf gevoeld of waargenomen hebben? Nee.
Een schrijver mag liegen dat 'ie barst, hij mag zo onecht zijn als de
pest, vermits zijn werk maar zo krachtig, zo roerend is dat de
vraag 'wel of niet gebeurd?' er voor de lezer niet meer toe doet.
Schrijver X kan een tragisch verhaal schrijven over zijn jeugd, de
dood van zijn vader, de scheiding van zijn geliefde en zijn uit-
zichtloze bestaan in het algemeen op een manier die niets to ver-
zinnen overlaat. Hij gebruikt grote woorden als Liefde, Geluk,
God-met-hoofdletter, Schoonheid en Wanhoop, zegt daar quasi-
wijze dingen over, gebruikt metaforen die instorten onder hun
eigen gewicht, praalt met alle kleuren veren die hij in zijn staart
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heeft, geeft er blijk van de bouquetreeks-trucjes to kennen die bij
de lezer altijd weer sentimenten ontlokken en speelt in op de vul-
gaire hoop dat alles ooit, op een dag weer goed zal komen. Als
critici over een dergelijk boek zeggen dat het een draak is, zal
schrijver X zich op een rare manier verdedigen, let maar op. Hij
zal zeggen "Ja, die critici hebben geen enkele empathie. Die kun-
nen er niet tegen dat iemand zoveel verdriet in zijn leven heeft
gekend als ik. Ze vinden het natuurlijk niet geloofwaardig en dan
kan ik alleen maar antwoordenHet is allemaal echt gebeurd! Leef
het je dan in, dan zie je dat ik het verhaal echt niet anders had
kunnen opschrijven!' Ik vind critici heel gevoelloze mensen, dat
mag u best weten."
Schrijver Y schrijft een roman over een winkelier die zijn hele
leven eigenlijk niks meemaakt, maar in de gesprekjes die hij met
zijn klanten heeft, trekken levens voorbij die in de loop der jaren
heel, heel langzaam veranderen. Ik noem maar een onbeduidend
gegeven. Toch weet de schrijver met taal zoveel op to roepen dat
de lezer de winkelstraat voor zich ziet, de geuren op een natte
maandagochtend ruikt, moet lachen om de drukte rond kerstmis
in de winkel, geroerd wordt door de kleine bekentenisjes die de
klanten de hoofdpersoon doen en de beklemming kan voelen die
een man voelt die anderen wel wil helpen, maar niet bij machte is
zich goed uit to drukken. Schrijver Y heeft het verhaal van A tot Z
verzonnen. 14ij laat het boek niet eindigen met een hoopvolle
noch met een treurige boodschap - misschien loopt de geschie-
denis wel met een sisser af, gaat de winkel na de het weekend
gewoon weer open en vraagt de lezer zich als hij het boek dicht-
klapt of "Wat is er nou eigenlijk gebeurd?" Niks? Niet op het ni-
veau van de feitelijkheden. Groot waren de emoties die de lezer
voelde niet. Maar in kleine dingen merkt hij op dat hij anders is
gaan kijken, bijvoorbeeld naar de kleine zelfstandige in zijn eigen
straat, naar de herinneringen uit zijn jeugd, naar zijn moeder die
leeft bij het dagelijks uitje: boodschappen doen -, naar berichten
op het journaal. Dat hij met andere oren naar de gesprekjes luis-
tert die hij in de bus, in de wachtkamer bij de tandarts en in de rij
bij de kassa opvangt. Zou ik het iets to mooi willen zeggen, dan
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geeft een schrijver zijn lezers plezier in de taal, taal die meestal
alleen een communicatiemiddel is. Vanuit dit plezier kan de lezer,
wil de lezer, misschien zelf met taal aan het werk gaan. Ik bedoel
niet dat hij meteen 66k een boek of gedicht wil schrijven - maar
hij kan, en wellicht gebeurt dit heel ongemerkt, zijn eigen werke-
lijkheid opnieuw benoemen en misschien zelfs, zij het nooit af-
doende, wel het gat dat in hem uitdijt. Zonder dat de schrijver een
eenduidige boodschap in zijn werk propt, zonder dat de schrijver
een parabel van zijn verhaal maakt en zijn lezers iets wil leren,
kan de lezer wat leren. Geen les, maar een houding.

Er bestaan twee soorten drogerende middelen. Geestvernau-
wende en geestverruimende. Nu er een categorie boeken be-
staat die het predikaat 'spiritueel' draagt, zou je bijna gaan den-
ken dat alle overige literatuur niet spiritueel is. Anders zou het
wel op de flap vermeld staan, toch? Spirituele boeken heten de
geest to verruimen.
Literatoren zeggen in interviews over hun werk vaak dat ze de
blik juist willen vernauwen. Charlotte Mutsaers en K. Schippers
bijvoorbeeld, scheppen er vreugde in om heel precies naar din-
gen to kijken waaraan andere mensen - mensen met haast -en
veel nuttige zaken aan hun hoofd - geneigd zijn voorbij to
lopen. Er zijn tientallen auteurs die hun liefde voor het kleine,
gewone, banale, profane en alledaagse delen. Toch zijn het vaak
deze boeken over kleine zaken die de blik van de lezer per on-
geluk verruimen, terwijl die boeken die zeggen dit to doen, een
aanzienlijke hoeveelheid slachtoffers maken onder degenen die
aanvankelijk nog een paar gram verbeelding bezaten. Ik ken, en
dat is bepaald geen zegen, nogal wat 'spiritueee lezers'. Zou je
ze zo'n gedicht als dat van Jellema laten lezen, clan zouden ze
zenuwachtig op hun stoel gaan wiebelen, want sodeju, "Wat
staat er nou?". Zit er geen werkboek bij? Zoals bij de Celestijnen
belofte en Een Cursus in Wonderen? Waarom verschuilt die dich-
ter zich nou achter allerlei vaagheden? Kan hij niet in gewone
spreektaal uitleggen hoe hij over angst, dood, de ziel, God en
verlossing denkt? Dan weet ik tenminste of ik het met hem eens
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kan zijn of niet. En als ik het met hem eens kan zijn, dan wil ik
ook wel wat van hem leren. Dan is Jellema betrouwbaar. Ik ga
niet mijn best zitten doen voor iemand die zich bedient van een
'misschien'
De zogenaamde spirituele lezers kunt u herkennen aan de vol-
gende eigenschappen:
1. Ze kunnen slecht tegen meerduidigheid, complexiteit, tegen

zorgvuldig worden geportretteerd, want dan weten ze niet
voor wie de schrijver partij trekt.

2. Humor, met name ironie, sarcasme en harde spot, wordt
niet gewaardeerd. Een glimlach mag, maar lachen ten koste
van anderen, ook al zijn het maar fictiekarakters, is verbo-
den. Waarom? Het is niet liefdevol'. De mensen die wel
liefdevol' zijn, zijn echter niet zelden gevaarlijk. Ik denk
aan de oerdans-therapeut die met een liefdevol' verhaal een
gevoelige snaar beroert in zijn in scheiding liggende veer-
tigjarige leerlinge. Die haar liefdevol' laat huilen, die haar
liefdevol' haar gemis aan warmte en intimiteit voorhoudt,
die haar liefdevol' masseert en haar daarna liefdevol' het
bed in krijgt, door to spelen dat zij bijzonder' is en 'uniek',
en 'prachtig', en 'spiritueel', terwijl hij dat een dag daarvoor
nog tegen een andere dame heeft gefluisterd. Liefdevol
doen, je mond vol hebben over liefdevol leven - mantels
die een heleboel ongerijmdheden bedekken en is het dan
niet juist liefdevol om zo of en toe door middel van de lite-
raire spot een aantal zaken to ontmantelen?

3. Een slechte afloop dan wel een open einde? Je jaagt er de
spirituele lezer mee op de kast. Alles moet altijd goed ko-
men, met andere woorden, ook negatieve ervaringen heb-
ben een doel - uiteindelijk moet rouw overwonnen wor-
den, wrok losgelaten worden, moeten vijanden vergeven
kunnen worden, liefdesverdriet genezen, het bestaan weer
worden kunnen opgebouwd. Er mogen geen gaten vallen.
Tegenstellingen moeten hegeliaans worden 'Aufgehoben',
liefst in iets groter, mooiers, waarders opgaan, nog liever
verzoend worden door - en een bedoeling krijgen van het

39



Desanne van Brederode

transcendente. Spirituele lezers zijn verzot op het woord
transcendent, onder het motto 'wat je ver haalt is lekker,
wat je van gene zijde krijgt is nog lekkerder'. Dat ook een
auteur die zich beperkt tot de immanentie, transcendent is
door de wijze waarop hij als een God ingrijpt in de materie
van zijn verhaal, is niet zichtbaar voor de transcendentie-
liefhebber. Die wil ook woorden die passen bij wat hij zich
bij transcendentie voorstelt; zweverige, onbevattelijke,
quasi-poetische taal, termen als Licht, Zieleleven, Geest-
verwanten, Droom, Stilte, Vleugels, Paradijs, Inzicht, Stem,
Het Vrouwelijke, Het Mannelijke, Levensboom, Waarheid
enzovoorts.
Een ogenschijnlijk eenvoudig slot als dat van de roman
Nooit meer slapen van W.F. Hermans of dat van zijn andere
meesterwerk Uit talloos veel miljoenen, een slot dat je wel tien
keer moet overlezen om de achteloos gebrachte, vreselijke
ontluistering die het lot de hoofdpersonen in beide boeken
bereidt tot je door to laten dringen, is zo'n slot niet een
proeve van transcendentie van de schrijver? Ja, maar de spi-
rituele lezer wil dit niet toegeven, want de spirituele lezer is
bang voor elke vorm van transcendentie die niet automa-
tisch goed is. Dat je ook transcendent kunt zijn in een sadis-
tisch universum en met een paar manchetknopen iemands
voornaamste streven, iemands complete zelfbeeld naar de
knoppen kunt helpen, aiaiai, wat antispiritueel zeg.

4. De spirituele lezer leest graag boeken van mind'erheden en.
verschoppelingen. Vrouwen gaan erin als koek, vrouwen
die een onafhankelijksstrijd hebben gestreden en nu mid-
den in een geestelijk groeiproces zitten of dit net hebben af-
gesloten en reeds 'dansen in het licht' mogen de grootst
mogelijke Libellecliches neerpennen of hoeven hun moe-
dertaal zelfs helemaal niet to beheersen, de spirituele lezer
zegt Vat je niet to rationeel moet oordelen, maar een beetje
met een stukje gevoel moet lezen, een beetje eh ... intuitief'.
Analytisch denken, je verstand gebruiken, kritisch oordelen,
het is to mannelijk, to Westers, het laat de geestelijke bevrij-
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ding stagneren. Maar alleen maar 'ik voelde aan', 'het was
mijn karma, we hadden zulke diepzinnige gesprekken'
(waarover krijg je niet to horen, liefdes worden niet in alle-
daagsheden en kleine details zichtbaar gemaakt, een spran-
kelende dialoog gaat veel spirituele schrijvers maar moeilijk
af; op bloedeloze toon stellen mensen elkaar grote le-
vensvragen en verrijken elkaar met opgedane zielewijsheid,
terwijl een groot schrijver de tederheid tussen twee mensen
heel goed zichtbaar kan maken in een paar lullige zinnen
over het huishouden. Lijkt me bovendien ook veel vrouwe-
lijker.) Asielzoekers, Afrikanen, Indiase mensen, Chinese
mensen, misbruikte mensen, verslaafde mensen; ze krijgen
als schrijver alle credits van de spirituele lezer. "Wat knap
dat iemand door zoveel modder is gegaan en dan toch ge-
looft in het licht." Heel knap, maar eerst leren schrijven, is
mijn spirituele advies.

5. (Sluit aan bij 4.) De spirituele lezer houdt van verhalen die
in een vreemde cultuur zijn gesitueerd. Het exotische prik-
kelt zijn verbeelding makkelijker dan het nabije. Hij leest
liever een vlakke geschiedenis die in Mexico speelt, dan een
complex verhaal dat in Amsterdam speelt. Hij denkt dat
mensen in andere culturen a) puurder zijn dan wij; b) min-
der egoistisch zijn dan wij; c) een interessantere traditie
hebben dan wij hier met ons Grieks-christelijk erfgoed, het
christendom heeft bovendien altijd andere culturen en reli-
gies onderdrukt; d) dichterbij de natuur staan dan wij (wat
daar goed aan is, weet ik bij god niet); e) beschikken over
een zesde zintuig en f) een rijkere fantasie hebben dan wij.
Maar dat dit gedacht wordt, komt omdat het woord
'mango' in onze oren sprookjesachtiger klinkt dan het uit-
gekauwde woord 'appel', 'karma' is niet zo beladen als 'lot'
en ga zo maar door. De spirituele lezer leest eerder Het Tibe-
Mans boek van Leven en Sterven dan De navolging van Christus
van Thomas a Kempis, liever de Bhagavad Ghita dan de Bij-
bel, ook al kan hij de oosterse boeken in geen enkele context
plaatsen.
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6. De spirituele lezer schrijft zelf ook en anders zit hij wel in
een werkgroep waar hij samen met anderen over een boek
kan praten. Hij wil hoe dan ook een reactie geven op - of
blijk geven van een juiste verwerking van - het gelezene
en dat levert tenenkrommend proza en Toon Hermansi-
aanse (de enige Hermans die wel mag in het spirituele
universum) pruttelpoezie op die in het ergste geval ook nog
wordt verzonden naar mensen die wel geletterd zijn.
Bespaar me de troep! Al zitten at je chakra's op z'n plek en
heb je gisteren zelf ontdekt dat het na de winter toch weer
voorjaar wordt, schrijf het niet op! Vraag niet om een be-
spreking! Wit het niet laten publiceren! Dat je leest, prima,
maar DOE HET ZELF en ouwehoer er niet over. Tenzij je
natuurlijk verstand van echte literatuur hebt.

7. Wat de spirituele lezer niet kan uitstaan is dat iedere recht-
geaarde schrijver of dichter zijn werk beschouwt als een
oefening. Als een oefening in stijl en vorm. De spirituele le-
zer wil inhoud en rent gillend weg als een schrijver naar
waarheid verklaart dat hij het niet eens en niet oneens is
met zijn gedicht, roman of essay, maar dat hij alleen maar
met de opbouw van een tekst is bezig geweest, met het bij
elkaar zetten van woorden die iets met elkaar gaan doen
waar de schrijver geen macht over wil hebben of heeft, met
het schrappen van overtolligheden, met klank, humor, me-
lancholie, dialogen, interpunctie, indelingen in hoofdstuk-
ken of strofen, rijm, binnenrijm, beelden, terugkerende
thema's, vergrotingen, verkleiningen, paradoxen, karakters
enzovoorts. De spirituele lezer verwacht van de schrijver
dat hij 'er at is. Dat hij bezocht is door een muze of entiteit
uit de kosmos, dat hij in een visioen heeft gezien welke
boodschap hij geacht wordt to brengen en dat hij die bood-
schap alleen nog maar heeft op to schrijven. Mis. Een schrij-
ver staat met niets of niemand buiten hem in contact. Hij
ligt als een opgejaagde haas voor een 'nets in zichzelf', een
gat dat to diep, to breed wordt om nog to durven springen.
Maar hij is geen haas. Hij krijgt geen stootje dat hem aan het
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schrikken maakt, hij moet het zelf doen. Met zijn pen of zijn
toetsenbord, met zijn taal en zijn verbeelding, met zijn angst
en zijn verlangen over zijn angst heen springen en aan het
werk gaan. En hij hoopt dat de grote schrijvers, degenen die
ook angst kenden en ook een ziel hadden die werd verlost,
voorspraak doen. Hij bewaart alles wat hij gezien, gehoord
en gelezen heeft diep in zijn hart, de traditie waarin en
waartegenover hij zich bevindt, de schrijfgeheimen die
besloten liggen in oude meesterwerken, de gedachten die
hij bij zijn ervaringen heeft gehad en zijn ervaringen zelf en
dan opeens, bevrijdt de gewraakte angst hem tot in dat
kloppend hart. De schrijver redt zichzelf op eigen kracht.
Niet door een 'boek dat alles zegt' to willen afleveren, niet
door to anticiperen op de reacties van het publiek, niet met
het doel hen iets to leren. De schrijver schrijft om over zich-
zelf heen to springen, hij oefent zich keer op keer in de
sprong, om in een nieuwe wereld to belanden waarin de
woorden nog wat wankel staan, waar aan de zinnen nog
Been definitieve, absolute An is toegekend, waar de vraag
zegeviert boven het antwoord en het antwoord de verbeel-
ding van de ander is, de verbeelding die door het eenzame
lezen wordt geprikkeld. De lezer redt de literatuur op eigen
kracht, als hij niet meteen vraagt of het wel spirituele lite-
ratuur is?' Zo aan predikaatjes hechten, dat is voorwaar
geen spiritualiteit, maar vluchtgedrag. Dat is geen ziel heb-
ben en niet worden verlost.
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(volgens de opvatting van Paul Tillich)

Teije Brattinga

Maar wat is dan 'religieus?

Dat is een vraag die vooraf gesteld moet worden. Van het ant-
woord op die vraag hangt het namelijk af, of je zinvol kunt
spreken van een religieuze dimensie in beeldende kunst. Op
zich zeggen de woorden 'religieuze dimensie in beeldende
kunst' al iets. Het gaat blijkbaar niet om religieuze kunst in
zoverre dat er een kunstuiting is, die zich van een religieus
motief bedient, bijvoorbeeld een bijbels tafereel. Het gaat blijk-
baar om beeldende kunst in het algemeen, waarin dan een reli-
gieuze dimensie aanwezig zou zijn. Des to dringender is de
vraag, wat onder 'religieus' verstaan wordt.

Religieus in engere zin

Wie onder religie een bepaalde godsdienst verstaat, gevat in
een aantal symbolen en symbolische uitspraken, samengaand
met rituele handelingen en leerstellingen over dit geloof en zijn
consequenties, komt niet tot de uitspraak, dat elke kunstuiting
een religieuze dimensie kent. Het religieuze wordt hier beperkt
tot een godsdienst als bijvoorbeeld het christendom. Religieus is
dan afgeleid van religie, een afgebakend terrein naast andere.
Religieuze kunst is in dit geval kunst, die functioneel is binnen
zo'n godsdienst en zich bedient van haar beeldtaal. Dit was ook
lange tijd als zodanig herkenbaar. We hoeven maar een kerk
binnen to gaan om to zien hoe die typische religieuze stijl er uit
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ziet. Dat komt door de iconografische stijl die gebruikt wordt,
onder andere zichtbaar aan het (meestal gouden) aureool rond
de hoofden van heiligen. Dat was religieuze kunst, beter nog:
kerkelijke kunst. Daarbuiten was ook kunst, maar dat is dan
geen religieuze kunst. Een stadsgezicht of een stilleven valt
derhalve buiten het religieuze in engere zin. Abstracte kunst
wordt zelden als religieuze kunst ervaren, tenzij het uitdrukke-
lijk als zodanig wordt gepresenteerd.

Te eng?

Is 'religieus' echter in dit geval niet to eng opgevat? Wanneer
Klaus Rohring het schilderij Wiesen bei Greifswald van Caspar
David Friedrich beschrijft, lees je:

De beschouwer wordt een wandelaar. De stad trekt
hem aan, haar gewichtsloze verschijning en haar licht
in het violet gedoopte glans. Hij staat voor een vol-
maakte wereld, voor een stad die hij wil bezoeken om
er voor altijd to wonen. Dat is niet alleen maar
Greifswald. Dat is ook het aan de stad waar men zich
thuis voelt gewonnen visioen van het hemelse
jeruzalem, dat God vanuit de hemel getooid heeft 'als
een bruid, die voor haar man versierd is.

Dat laatste is een tekst uit het nieuwtestamentische boek, de
Apocalyps (21,2). Schrijvend over dezelfde Caspar David
Friedrich noteert Semenzato:

Zijn schilderijen verraden een grote liefde tot de na-
tuur, die hij in de traditie van de romantiek als waar-
devolle grootte en ondoorgrondelijk geheim vorm
gaf. Voor een deel vat hij de natuur in haar onbe-
roerde schoonheid, voor een deel schildert hij haar als
symmetrisch vorm gegeven middelpunt van het
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menselijke zijn of verleent haar in het spel van de
bomen, het samentreffen van de wolken of een heftig
oplichten, het karakter van een geheimvolle oer-
kracht. Daarin toont zich de symboolkracht van
Caspar David Friedrich...' 2

Volmaakte wereld, hemels Jeruzalem, ondoorgrondelijk ge-
heim, oerkracht, symboolkracht - wat is er aan de hand dat de
thema's van een 'gewoon' schilderij zo gemakkelijk in een reli-
gieuze context gevat worden? Kunstenaars denken heel vaak in
deze context. Henri Matisse, de tovenaar in kleuren, geeft to
kennen dat hij in zijn schilderijen een welhaast religieus levens-
gevoel tot uitdrukking brengt.3

Religieus in brede zin

Wie over 'de religieuze dimensie' in beeldende kunst spreekt -
en daar gaat het hier om -, heeft een andere betekenis van het
woord 'religieus' op het oog dan wat hierboven beschreven is
als religieus in engere zin, zodat we op zoek gaan naar een om-
schrijving van wat 'religieus' ook kan betekenen. Anders ge-
formuleerd: wat is kenmerkend voor religie, wanneer we afzien
van de vormen die een speciale religie in de loop der eeuwen
heeft gekregen. Die 'vormen' spelen ons parten. Angst en troost,
rust en bevlogenheid, verdriet en geluksgevoelens - een keuze
uit een. grote lijst - zijn diepmenselijke ervaringen die in een
religie hun eigen beeld en verhaal krijgen. Maar dat beeld en
dat verhaal rusten op die onderliggende ervaringen. Dat kan
ook de ervaring zijn van hetgeen in religieuze taal 'goddelijk'
wordt genoemd, per definitie niet los verkrijgbaar maar immer
ingesloten in en verbonden met de menselijke wijze van bele-
ven. Paul Tillich, een Duits-Amerikaanse theoloog die leefde
van 1886 tot 1965, meent dat we iets religieus kunnen noemen,
wanneer het gaat om een uiteindelijke intu3tie van mensen over
het bestaan, over zichzelf, de anderen en de wereld, wat dit
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uiteindelijk voor zin heeft, wat het betekent en hoe je betrokken
en vervreemd kunt raken, hoe het eindig is en streeft naar on-
eindigheid, een directe ervaring 'von einem letzten Sein and
Sinn, deren man intuitiv gewahr werden kann'.4 Dat geldt niet
alleen voor de kerkelijk-gelovige. Het is een algemene uitspraak
die geldig wil zijn voor alle mensen. Tillich gebruikt graag de
term 'ultimate reality' om de algemeenheid to accentueren.
Wanneer hij door het Museum of Modern Art in New York
uitgenodigd wordt (1959) om een voordracht to houden over
'Art en Religion', vervangt hij 'religion' door 'ultimate reality',
een begrip dat religie wel insluit maar veel meer wil betekenen.
Het is de omschrijving van hetgeen de gelovige 'god' kan noe-
men. Dat is niet noodzakelijk. 'Ultimate reality' is geen andere
naam voor wat in een concrete religie 'god' genoemd wordt.
Het wil enkel uitleggen, wat mensen bedoelen wanneer het
woord 'god' ter sprake komt. Het is echter ook aanwezig, wan-
neer we het woord 'god' niet gebruiken. 'Ultimate Reality' ver-
schuilt zich achter elke werkelijkheid en karakteriseert deze
werkelijkheid als niet-uiteindeljk, voorlopig, voorbijgaand en
eindig. Daarom gebruikt Tillich, wanneer hij deze dimensie van
de werkelijkheid wil aanduiden, omschrijvingen als was uns
unbedingt angeht, 'ultimate concern', 'diepte', 'grond/afgrond'.

Fundamenteel in deze visie is, dat je geraakt wordt op een wijze
die verder vragen overbodig maakt. Tillich herkent dat op alle
terreinen van het menselijk bestaan. Hij zou kunnen wijzen op
de betrokkenheid van een ouder met haar of zijn kind, op de
inzet waarmee iemand zijn of haar beroep uitoefent, op de es-
thetische ervaring bij het horen van muziek, het beluisteren van
een tekst of het zien van een beeld, dat mensen stil maakt, op
het ethisch appel dat uit concrete situaties kan oplichten, op de
ervaring dat achter de voorhanden werkelijkheid een diepere,
zinvollere werkelijkheid schuil gaat. Tillich meent dat achter
alles wat meer is dan het oppervlakkig biologische, psychische
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of sociologische, iets oplicht van een zinvolheid die zich moei-
lijk laat beschrijven:

In iedere zinvolle handeling, die wij voltrekken, hetzij
theoretisch hetzij praktisch, is ons een bepaalde con-
crete An tegenwoordig, maar tegelijk, als inhoud van
een zwijgend geloof, de onvoorwaardelijke zin of de
zinsbetekenis van het geheel.5

Tillich meent, dat de kernmomenten van religie getuigen van
dit betrokken-zijn op het verdere, het diepere, het uiteindelijke
of hoe je het noemen wilt; dat dit betrokken-zijn niet beperkt is
tot hetgeen religie genoemd wordt; dat het in een concrete reli-
gie vorm krijgt: woorden, verhalen, gebaren, regels, et cetera;
dat het echter in het hele menselijke leven aanwezig is en de
ervaring van deze uiteindelijkheid niet afhangt van godsdien-
stige vormen, maar hieraan vooraf gaat. Het is derhalve iets,
dat in elke mens, in welke vorm dan ook, aanwezig is. En dus
ook in de artistieke expressie. Juist daar, omdat artistieke ex-
pressie altijd door het oppervlakkige heendringt en iets aan-
boort dat met die genoemde uiteindelijke getroffenheid samen-
hangt. Of, zoals Max Beckmann het uitdrukt:

Waarop het mij in mijn werk voor alles aankomt, is
de idealiteit, die zich achter de schijnbare realiteit be-
vindt. Ik zoek uit de gegeven werkelijkheid de brug
naar het onzichtbare - op de wijze zoals een be-
roemde kabbalist eenmaal zei: Wil je het onzichtbare
vatten, doordring zo diep als je kunt het zichtbare.
Het gaat er mij steeds weer daarom, de magie van de
realiteit to vatten en deze realiteit in een schilderij om
to zetten. Het onzichtbare zichtbaar maken door de
realiteit - dat klinkt misschien paradoxaal - het is
echter werkelijk de realiteit, die het echte mysterie van
het bestaan verbeeldt.6
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Op meerdere plaatsen zet Tillich uiteen, hoe hij kunst plaatst in
het geheel van zijn denken. Het gaat uit van de stelling, dat
godsdienst God (c.q. het goddelijke) niet ervaart als object naast
andere objecten, maar als manifestatie in alles wat is. In alles.
Godsdienst is volgens Tillich niet een gebied naast andere, bij-
voorbeeld religie naast beeldende kunst, maar godsdienst is de
ervaring van een kwaliteit op alle gebieden, dat wil zeggen de
kwaliteit van het heilige of van datgene was uns unbedingt
angeht', zoals een veel gebruikte uitdrukking van Tillich dit
uitdrukt. Een theorie van de beeldende kunst in deze zin ver-
onderstelt, dat in schilderijen de manifestatie van een laatste
werke-lijkheid to vinden is. Dat betekent, dat Tillich kunst niet
religieus noemt, omdat er religieuze onderwerpen worden af-
gebeeld. Ook profane kunst heeft dat religieuze moment en kan
het zelfs intenser hebben dan wat in het spraakgebruik door-
gaat voor religieuze kunst. Kunst is religieus wanneer ze ons
naar een dieper niveau leidt.
Het gaat derhalve niet om religieuze kunst, die concrete reli-
gieuze symbolen tot onderwerp gekozen heeft, maar om de
vraag wat de religieuze dimensie is juist in bijvoorbeeld beel-
dende kunst, die niet religieuze symbolen in een schilderij ver-
werkt, maar op het eerste gezicht gewoon een profaan onder-
werp uitbeelden. 'Gewoon een profaan onderwerp' - wat is dat
eigenlijk? Tillich vertelt over een schilderij van Jan Steen dat in
het beroemde Amerikaanse museum The National Gallery hangt.
Hij vraagt zich af, wat hem zo boeit in dat schilderij. Hij komt
dan tot de vraag wat het schilderij uitdrukt in wat hij noemt 'de
uiteindelijke opvatting over het menselijk bestaan'. Hij ant-
woordt: 'Zichtbaar is de kracht van het zijn in de vorm van een
weergaloze vitaliteit, waarin de zelfaffirmatie van leven bijna
extatisch wordy.' Je kunt dat ook iets (maar niet veel) gewoner
zeggen: het schilderij straalt zon vitaliteit uit, dat je meegezo-
gen wordy in een levensbeaming die boven het normale uit-
stijgt.
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Hij noemt zelf het bezwaar dat iemand kan opperen: dat heeft
toch niets met religie to maken. Volgens Tillich wel. Of beter:
dat heeft juist met religie to maken, dat zijn de thema's die fun-
damenteel zijn in een religie en daar vorm krijgen. Dan zijn de
vormen ook niet het wezenlijke. Wezenlijk is waarnaar de vor-
men verwijzen en dat is breder dan het terrein van een speci-
fieke godsdienst als bijvoorbeeld het Christendom. Wie de
theologie van Tillich bestudeert, vindt daar woorden als
vitaliteit, zelfaffirmatie en extase herhaaldelijk terug. Het gaat
Tillich derhalve om het gegeven, dat zon schilderij een dimen-
sie van de werkelijkheid zichtbaar maakt, die zonder dat schil-
derij niet zichtbaar zou zijn. Wie het woord 'religieus' dan toch
to gezocht vindt, kan vanzelfsprekend een ander woord ge-
bruiken. Het gaat om die diepere laag die kunst zoekt en vindt.
Om dit diepere en achterliggende op het spoor to komen, ge-
bruikt Tillich een kunsttheoretisch model dat hierna in het kort
wordt weergegeven.

Kunsttheoretische uitgangspunten

In zijn analyse van beeldende kunst gebruikt Tillich een model,
dat toegepast kan worden op een concreet kunstwerk. Hij on-
derscheidt de inhoud van de vorm (gestalte) en van het gehalte.
De inhoud is wat aangetroffen wordt, iets objectiefs en acci-
denteels. Het kan van alles zijn: een bloem, een interieur, een
naakt, tot de abstractie van lijnen, vlakken en kleuren, altijd
ontleend aan de voorhanden werkelijkheid. De vorm transfor-
meert de inhoud (het materiaal) tot een kunstwerk. Het esthe-
tisch oordeel ligt in de appreciati e van de vorm. In 'Zur Theolo-
gie der bildenden Kunst and der Architektur'e vraagt Tillich
zich of hoe het esthetische zich tot het religieuze verhoudt. Het
antwoord luidt dat in het esthetische het religieuze aanwezig is
als manifestatie van een laatste werkelijkheid, van een laatst
geldende zin, de ervaring van het uiteindelijke zijn. Hij komt
daardoor tot de stelling, dat zonder een theologie van de beel-
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dende kunst een goed begrip van de menselijke betekenis van
een kunstwerk niet mogelijk is. Bij Tillich is de vorm (meestal
een bepaalde stijl, waarbij zijn voorkeur ligt bij bet expressio-
nisme) derhalve bemiddeling tussen bet materiele en wat hij bet
gehalte (import) noemt. Het gehalte geeft kunst z'n betekenis,
'de geestelijke substantialiteit, die de vorm tenslotte haar bete-
kenis geeft' 9 Gehalte is in de ogen van Tillich bet transcende-
rende element. Dat is filosofische, zo u wilt theologische taal en
betekent, dat er iets uitstijgt boven de inhoud en de vorm: er is
meer dan deze twee elementen.
Op dit gehalte komt bet bier aan. Het is echter moeilijk peilbaar.
Wat er op een schilderij is afgebeeld en waarmee dat gebeurt, is
wel to beschrijven. Ook de vorm die bet schilderij tenslotte
krijgt, kan beschreven worden, ofschoon daar de moeilijkheden
al groter zijn en de oordelen uiteen lopen. Maar gehalte? We
staan voor dezelfde moeilijkheid als bij bet begrip 'religieus':
bet is niet zo moeilijk to beschrijven wat een schilderij is en wat
niet, wat bet voorstelt of minstens hoe bet is opgebouwd, maar
wat bet oproept en of je dit gehalte kunt noemen, dat is minder
gemakkelijk. Het betekent in beide gevallen, wanneer we bet
over bet religieuze hebben of over dit zo genoemde gehalte, dat
er weinig met zekerheid gezegd kan worden, behalve dat 'er
iets aan de hand is' (en zelfs dat kan ontkend worden). Boven-
dien gaat bet immer om een relatie tussen de hoor-
der/ziener/lezer, de mens dus, en datgene dat iets oproept.
Daarbuiten 'gebeurt' bet niet, is bet niet aanwezig. De mens en
bet schilderij kunnen aanwezig zijn zonder dat er iets gebeurt.
En dus is bet een avontuur om to achterhalen wat dan bet ge-
halte van een schilderij kan zijn.

Gezicht op Delft

Bekend is dat je door een gedicht, een muziekstuk, een beeld of
een schilderij diep getroffen kunt worden, zonder dat je precies
weet waarom. Dat overkwam mij in Den Haag, waar ik in bet
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Mauritshuis de tentoonstelling van Paulus Potter bezocht, alle-
maal koeien, reuze interessant, maar meer was het niet voor
mij. Ik zag het materiele element en de wonderlijke artistieke
vorm die een stel koeien in de handen van Potter gekregen
hadden, maar meer niet. Voor iets anders, dat Tillich gehalte
zou noemen, bleef ik gesloten. Ik liep door en kwam in een
ruimte waar geen mensen waren, maar wel een schilderij hing,
dat me ogenblikkelijk boeide. Het is meer dan meter breed en
bijna een meter hoog. Het stelt de stad Delft voor en is geschil-
derd door Johannes Vermeer rond 1660. Ik heb een stoel geno-
men en ben er voor gaan zitten, alleen maar kijken, verbaasd,
geboeid. Wat boeide me dan zo? Ik vond het, later, uitdagend,
om hier de opvattingen van Tillich op toe to passen. Het schil-
derij heeft op het eerste gezicht niets met het religieuze to ma-
ken. Het is alleen maar een stadsgezicht. Volgens de inzichten
van Tillich is dat het onderwerp, het materiaal, dat de schilder
gebruikte. De vorm van het schilderij is de stijl van Vermeers
dagen: de Hollandse zeventiende eeuw met schilders als Rem-
brandt van Rijn, Pieter de Hooch en Jan Steen. Het is de stijl van
de barok maar dan wel Hollands getemperd. Het is razend
knap geschilderd, naturalistisch, bijna impressionistisch. Dat
boeit ook. Is dat dan alles? Ga ik daarom een uur voor dat
schilderij zitten? Of is er meer aan de hand, iets wat Tillich 'ge-
halte' noemt en dat ons achter het oppervlakkige brengt, in de
optie van Tillich een religieuze dimensie? Ik nodig u uit om het
to wagen, een weg to gaan die het gehalte van zo'n schilderij
open kan leggen. Je komt dan niet bij is-uitspraken terecht, van
'zo is het'. Je komt... ja, waar kom je terecht?

Poging tot interpretatie

Misschien dat Tillich ons zelf op een spoor kan zetten. In 'Die
technische Stadt als Symbol' uit 1928 gaat hij in op het onder-
scheid tussen 'Sache' en 'Symbol'.'° Als 'zaak' is een stad een
conglomeraat van huizen en gebouwen die een bepaald doel
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dienen (huisvesting bijvoorbeeld of administratieve doel-
einden). Als symbool is een stad iets anders dan een 'conglome-
raat': het is meer. Waarbij we moeten bedenken dat symbool in
de opvatting van Tillich niet slechts een teken is: het verwijst
maar is tegelijk op een of andere wijze betrokken bij (partici-
peert in) waarnaar verwezen wordt. Ingaande op het symbool-
karakter van zoiets als een stad vertrekt hij van het 'Gefiihl des
Unheimlichen' dat ieder mens zou hebben. Aan dat gevoel van
vreemd to zijn in deze wereld wil de mens zich onttrekken. Van
deze wil is het 'huis' een belangrijk symbool. Het schilderij van
Vermeer laat dit symbool vooral aan de linkerkant doorschijnen
met de vele daken in warme roodgetinte kleuren, die beschut-
ting suggereren. Het vervreemdende van de onmetelijke ruimte
is hier overwonnen door de begrensde ruimtes, de vele huizen
onder de daken. De oneindige ruimte is niet weg. De luchtpartij
geeft de oneindigheid vorm. De huizen bezitten hun openingen
naar deze verte en het lijkt zelfs of de torens op het schilderij de
verbinding leggen met de ruimte. De begrensdheid is niet defi-
nitief, is niet zelf weer een bedreiging (de engte, het 'Huffs clos'
van Sartre, de hotelkamer waarin drie mensen zijn opgesloten).
De huizen samen, de hele stad, is symbool van de menselijke
vlucht voor het vreemde. In zijn huis schept de mens zich een
ruimte die zijn ruimte is. In haar stad kan de mens wonen.
Daarom werd in de rooms-katholieke traditie een huis inge-
wijd. Zo'n inwijding gaf heel nadrukkelijk vorm aan de reli-
gieuze dimensie van het woven. In Das Wohnen, der Raum
and die Zeit'" gaat Tillich nadrukkelijk op die heiligheid van de
ruimte in. Dat geldt al voor de grond waarop wij woven.
Huisgoden zijn goden van de bodem waarop het huis staat.
Is het expressieve in het schilderij van Vermeer dit zich thuis
voelen, verbonden met de andere huizen, verbonden met de
ruimte over de stad heen of de ruimte rondom de stad, zoals
het water op de voorgrond suggereert? Is dit het gehalte van
het schilderij dat naar een religieuze dimensie verwijst? Voelen
de kleine mensen op de voorgrond zich zo? De kleuren werken
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en de compositie werkt. Het is niet zo simpel een antwoord to
geven op de vraag wat zon schilderij nu feitelijk opwekt. Het
wezenlijke van het gehalte van een kunstwerk is een bepaalde
grondhouding tegenover de werkelijkheid, schrijft Tillich": 'Het
is de laatste zingeving, het diepste begrip van de werkelijkheid,
het is functie van het onvoorwaardelijke, dat ieder begrensd
beleven draagt, kleurt en verhindert, in de leegte van het nets
to storten'. Waarbij aangetekend moet worden, dat de woorden
laatste', 'diepste' en 'onvoorwaardelijk' een richting suggereren
naar iets, dat zonder het voorlaatste, het voordiepste en
voorwaardelijke niet bereikt kan worden. Ook dient aan-
getekend to worden, dat een schilderij zich in wezen onttrekt
aan begripsvorming: Mat een schilderij zegt, kan Been kunst-
kritiek, geen kunstfilosofie, geen enkele combinatie van begrip-
pen onder woorden brengen.13 Het wezenlijke van een schilderij
wordt onder kleur gebracht, onder compositie, het is de eigen
taal van het schilderij. Waar een schilderij werkelijk iets gaat
'zeggen', daar kun je alleen maar zwijgen, op een stoel gaan
zitten en kijken.

Religieuze interpretatie

De schilderijen van Vermeer laten zien, dat hij zijn werken heel
nauwgezet componeerde. Ze laten ook zien hoe hij met voor-
liefde interieurs schilderde die meer zijn clan de weergave van
een vertrek: ze hebben iets intiems, iets beschuttends. Ook dat
zou iets kunnen zeggen over de huizen van 'Delft'. Hij ideali-
seerde de wereld die zich aan hem voordeed en schilderde
werken, waarin menselijke behoeften en emoties een tijdloze
geldigheid kregen. We kennen de gedachtegang van Vermeer
niet, maar de toeschouwer heeft de indruk dat zijn werk een
filosofische en wellicht religieuze houding ten opzichte van het
leven uitdrukt. Dat hij gelovig was, staat buiten kijf. Bij zijn
huwelijk met Catharina Bolnes ging hij over naar de rooms-
katholieke kerk. Zijn 'Allegorie van het geloof' is een typisch
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katholiek (en barok!) tafereel. Zijn 'Gezicht op Delft' laat ruimte
aan een religieuze interpretatie, die van de gezochte bescher-
ming, bet zich thuis voelen. Dat is een wijde religieuze inter-
pretatie en is op zich niet gebonden aan een christelijk of
rooms-katholiek geloof. Maar bet huis en de ruimte zijn wel
symbolen die (ook) in deze godsdienst een grote rol spelen, iets
zeggen over de relatie van de mensen tot bet onvoorwaardelijke
(Unbedingte), tot datgene en diegene die hij en zij God noemen.
Vermeer hoeft dat niet allemaal zo beseft to hebben. Kunste-
naars werken intuitief en bijna 'geinspireerd'. Hun persoonlijk-
heid huist in bet werk en dat werk kan iets openbaren van wat
hij voelde en aanvoelde, toen, in dit geval, Vermeer de stad
Delft zag liggen.. Maar wat hij voelde kreeg niet de vorm van
een begrip of een bewuste overtuiging, bet kreeg de vorm van
een schilderij.
Vanzelfsprekend kan bier opnieuw de vraag gesteld worden of
je bij bet beschouwen van zo'n schilderij als dat van Vermeer
een culturele of religieuze ervaring hebt. Tillich stelt zich de-
zelfde vraag in bet autobiografische 'Auf der Grenze'.19 Het
antwoord is, schrijft Tillich, niet eenvoudig. 'Vielleicht', ver-
volgt hij, zou je kunnen zeggen, dat bet naar de vorm een cultu-
rele beleving is en naar bet gehalte (de Substanz) een religieuze.
Cultureel, want zo'n schilderij is niet verbonden met een of
andere cultische handeling, bet is geen 'kerkelijke kunst'. Reli-
gieus kan bet zijn, omdat bet op de vraag naar bet onvoor-
waardelijke Was Unbedingte) inspeelt, of op de vraag naar de
grenzen van bet menselijk bestaan. 'Overal waar in bet denken
en bet handelen bet menselijk bestaan ter discussie staat en
daardoor transcendeert, waar iets van een uiteindelijke zin-
geving door de voorlopige zingeving been speelt, daar is kunst
religieus'. Men kan rustig stellen, dat Vermeer de grenssituatie
van de mens, gesymboliseerd in het 'teken' huis, niet in directe
zin bedoeld heeft, noch de vraag naar verlossing (bescherming).
Deze religieuze waarheid ontstaat eerst bij de confrontatie van
de beschouwer met bet schilderij. Het schilderij speelt daarbij
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een beslissende rol in die zin, dat de religieuze ervaring ont-
staat in de confrontatie met dit schilderij. In die zin is het schil-
derij de referentie. Deze ervaring gaat niet buiten het schilderij
om. Autoverkeer is bijvoorbeeld in het schilderij niet to ontdek-
ken en dat kun je er dus niet bij halen. Bovendien is deze 'huis-
ervaring' niet uitsluitend, niet het enige dat mogelijk is, dat wil
zeggen het schilderij kan andere emoties en ervaringen oproe-
pen, rust bijvoorbeeld of het spel met het licht, die een andere
religieuze interpretatie kunnen opleveren.

De religieuze dimensie in de beeldende kunst

Vermoedelijk zal het duidelijk geworden zijn, dat een religieuze
dimensie in de kunst geen objectief vast to stellen gegeven is.
Contact met zo'n dimensie hangt samen met de vraag of bij-
voorbeeld een schilderij mij aanspreekt. Is dat niet het geval,
dan gebeurt er niets. Wat je de religieuze dimensie van een
schilderij kunt noemen, wordt geboren in de interactie tussen
beschouwer en het beschouwde. Deze dimensie, het 'gehalte'
van een kunstwerk, is niet op zich (objectief) in het schilderij
aanwezig, zodat je deze kunsthistorisch of kunsttheoretisch zou
kunnen omlijnen. Het gehalte is slechts een pool in het proces
dat bij het zien van een schilderij (of beeld, of bouwwerk)
werkzaam is. De koeien van Potter kunnen je boeien zonder dat
het je veel 'doet'. Kortom: of een schilderij mij iets openbaart dat
ik tot de religieuze dimensie in het leven zou rekenen, hangt of
van het feit of zoiets in mij wordt opgeroepen, ook al blijft het
concrete schilderij het referentiekader en kan ik trachten enige
lijnen to tekenen, die duidelijk maken waar misschien de reli-
gieuze dimensie to voorschijn treedt. De 'lijnen' kan men op z'n
juistheid controleren. Maar of de vonk overslaat, is niet to force-
ren. Dat een schilderij mij plotseling iets openbaart, wat ik
nauwelijks onder woorden kan brengen, is openbaring voor
mij. De vraag of het klopt, vervalt. Het is per definitie een rela-
tie, tweezijdig dus.
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Het voorafgaande was een poging to achterhalen, wat Paul
Tillich de religieuze dimensie in de kunst noemt. Dat is een
naamgeving, die niet iedereen zal accepteren. Het hangt of van
hetgeen onder 'religieus' wordt verstaan. Doet er eigenlijk ook
niet zoveel toe. De bedoeling van Tillich was, aan to geven wat
er in een mens gebeurt, die plotseling iets 'ziet' wat hij nooit
gezien heeft. Dat overkwam hem zelf toen hij tijdens de eerste
wereldoorlog plotseling werd geconfronteerd met het schilderij
Madonna met kind en zingende engelen van de hand van Sandro
Botticelli.75 Hij schrijft daar indringend over in een ontboeze-
ming die hij One Moment of Beauty' noemde.16 Toen ik daar
met verbazing naar keek, voelde ik iets dat verwant is aan
extase. In de schoonheid van het schilderij ontwaarde ik
Schoonheid op zich. Zij scheen door de kleuren van het schilde-
rij heen als het daglicht dat binnenvalt door glas-in-lood ramen
van een middeleeuwse kerk. Terwijl ik daar stond, gedompeld
in de schoonheid die de schilder zo lang geleden op het oog
had, ging er iets door me heen dat ik de goddelijke bron in alle
dingen zou noemen. Ik keerde me geschokt om. Dat moment
heeft mijn hele leven gekleurd, gaf me de sleutels voor de in-
terpretatie van het menselijk bestaan, bracht mij levensvreugd
en spirituele waarheid. Ik vergelijk het met hetgeen in de taal
van de religie gewoonlijk openbaring wordt genoemd. Ik weet
dat geen enkele artistieke ervaring vergeleken kan worden met
de momenten waarop profeten gegrepen werden door de
kracht van de goddelijke aanwezigheid, maar ik denk dat er
een analogie is tussen deze openbaring en wat ik hier voelde. Ik
beide gevallen gaat de ervaring uit boven de wijze waarop we
de werkelijkheid in ons dagelijks leven tegemoet treden. Het
opent een diepte die op geen andere wijze ervaren wordt. Ik
weet nu dat het betreffende schilderij niet het beste is. Ik heb
betere gezien naderhand. Maar dat moment van extase heeft
zich niet herhaald.'
Voor Tillich is deze ervaring de aanleiding geweest nader in to
gaan op de religieuze dimensies in de verschillende artistieke
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verschijningsvormen, bij hem met name de beeldende kunst.
Wij hebben deze weg in grote lijnen nagetrokken en toegepast
op een 'gewoon schilderij als het Gezicht op Delft van Vermeer.
Tillich heeft gelijk: het gaat in religie om datgene waar we ons
heel diep bij betrokken voelen. Dat krijgt vormen, die wij te-
rugvinden in hetgeen we kennen als godsdienst in concrete zin:
een bepaalde gemeenschap met eigen rites, rituelen en opvat-
tingen. Die zijn echter allemaal to herleiden tot grondervarin-
gen. Betrekken we hierbij het schilderij van Vermeer, dan beho-
ren de grondervaringen van bescherming en geborgenheid
beslist tot religieuze grondervaringen, die dus ook door dit
schilderij opgeroepen kunnen worden. Daarmee is de weg ge-
tekend, hoe dit 'oproepen' tot stand kan komen, wat het in-
houdt en waarom dit een religieuze dimensie genoemd kan
worden. Meer dan een tekening van een weg is het niet. Maar
Jeruzalem is als stad een groot symbool in de joodse en christe-
lijke godsdienst. Is het toevallig dat Gezicht op Delft iets oproept
dat op gelijke wijze in dit joodse en christelijke symbool huist?
Ik denk het niet.
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Verbeeldingen van het spirituele in de muziek
Mosterd in het oog van een dode hond

Frank de Munnik

De aarde was woest en leeg; duisternis lag
over de diepte, en de Geest van God zweefde

over de wateren. Toen sprak God: 'Er moet
licht zijn!' En er was licht.

Genesis 1, 2-3
It was chaos. Organised chaos

(George Martin)

Chaos

St. John's Wood. Een chique wijk in Londen. Vier jongens ste-
ken een zebrapad over. Dan even naar rechts, links door het
hek, trapje op, deuren door en ze zijn binnen. Een statige witte
villa. 3 Abbey Road, Londen NW8. The Beatles zijn in de Abbey
Road opnamestudio's van platenmaatschappij EMI.
Het is dinsdag 5 september 1967, 19.00 uur.

Abbey Road. Studio One. Snoeren, versterkers. Een gitaar staat
op een standaard. Geoff Emerick, geluidstechnicus, zet een
microfoon wat dichter bij het drumstel. Paul McCartney stemt
zijn basgitaar. Koffie. Sigaretten. Iemand lacht. George Martin,
producer, draait zich om.

De band loopt. Het geluid van een gitaar. Nog een keer. Drums.
Ander ritme. Basgitaar. Niets. Overnieuw. Flarden. Drums en
basgitaar. Overnieuw. Gitaar en drums en basgitaar. John
Lennon zingt. Nog een keer. Elektrische piano. Overnieuw.
Gitaar, drums, basgitaar, elektrische piano. John Lennon zingt
over het zitten op een cornflake. Over een pinguin die Hare
Krishna zingt. Over mosterd in het oog van een dode hond.
Over een walrus. It was chaotic', herinnert Geoff Emerick. De
band loopt.
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Woensdag 6 september 1967
De opname klinkt. George Martin luistert. John Lennon neuriet
mee. De vingers van Ringo Starr tikken het ritme. Toch wat
extra basgitaar erbij?

Zaterdag 16 september 1967
'The Beatles wisten voor de helft wat ze wilden. De andere
helft? Zoveel mogelijk ideeen. Sommige werkten, andere niet'
(Ken Scott, geluidstechnicus). Ideeen. Stemmen erbij en klas-
sieke instrumenten.
Woensdag 27 september 1967, 14.30 uur
Acht violen, vier cello's, een contrabasklarinet en drie hoorns in
Abbey Road. George Martin dirigeert. Zeven keer een opname.

Woensdag 27 september 1967, 19.00 uur
George Martin heeft het idee. John Lennon is enthousiast.
Stemmen erbij. The idea of using voices was a good one. We
got in the Mike Sammes Singers, very commercial people and
so alien to John that it wasn't true' (George Martin). De zestien
stemmen zingen 'Ho-ho-ho, hee-hee-hee, ha-ha-ha', 'Oompah,
oompah, stick it up your jumper', 'Got one, got one, every-
body's got one.

Vrijdag 29 september 1967
Alles krijgt zijn plaats. De stemmen. De instrumenten. Bas-
gitaar, drums, elektrische piano, zang.
Er staat een radio aan in de studio. Gefluit, gepiep. George
Martin draait aan de zender. Een mannenstem klinkt. '... take
my purse. If ever you will thrive, bury my body ... Sit you
down, father, rest you. Fragmenten uit The Tragedy of King Lear,
BBC Third Programme. Ook dit wordt opgenomen. It was
chaos. Organized chaos' (George Martin).
's Ochtends om vijf uur zijn The Beatles klaar. Het nummer
krijgt als titel: 'I'm the Walrus'.
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Instrumenten. Stemmen. Radio. Geluiden. Vanuit niets. Vanuit
chaos is samenhang ontstaan.
Misschien wel het mooiste moment: chaos, en langzamerhand
ontstaat er samenhang. Ongehoord. Ordening. Een relatie tus-
sen geluiden.

Den Almaghtigen vinger Gods in de Anatomie van een
Luys

Maar Gij hebt alles naar maat en getal en gewicht geordend
Wijsheid 11,20e

Ordening
De bioloog Jan Swammerdam (1637-1680) kijkt door de micro-
scoop. Onder de lens ligt een luis. Hij kijkt en verwondert zich.
'Doorluchtige Heer, ik presenteer u, alhier den Almaghtigen
vinger Gods in de Anatomie van een Luys: waarin Gij wonde-
ren op wonderen opeen gestapeld zult vinden, en de Wijsheid
Gods in een kleen puncte klaarlijk sien ten toon gestelt'.
Volgens bepaalde stromingen binnen het Christendom in de
Renaissance en de Barok, bijvoorbeeld het lutheranisme, heeft
God zich niet alleen geopenbaard in Jezus maar ook zijn
schepping, de wereld die geordend is naar maat, getal en ge-
wicht. De schepping is niet God, maar een spiegel Gods. In een
luis is de wijsheid Gods to zien, in muziek is de wijsheid Gods
to horen. 'Het harmonische wezen van de muziek, 'ist ein For-
mular and Ebenbild Gottes, in welchem er dem Menschen ein
Stuck seiner Weisheit offenbahren wolle', aldus de achttiende-
eeuwse muziektheoreticus Andreas Werckmeister.
Het is in deze wereld dat Johann Sebastian Bach leeft en werkt.

De wereld als spiegel Gods, een afbeelding van bet Goddelijke.
Pythagoras (zesde eeuw v.Chr.) zag de ordening weerspiegeld
in de samenhangende architectuur van de muziek, die op haar
beurt uit getallen bestond.
... Pythagoreeers zagen in de getallen veel overeenkomsten

met de dingen die bestaan en ontstaan, omdat ze zeggen dat de
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eigenschappen en de verhoudingen van de toonladders in
getallen konden worden uitgedrukt, aangezien vervolgens ook
alle andere dingen in hun gehele aard gemodelleerd konden
worden naar getallen, en getallen de eerste dingen schenen to
zijn in de hele natuur, veronderstelden zij dat de getallen de
basiselementen van alle dingen waren, en dat de hele kosmos
een toonladder en een getal was' volgens Aristoteles in zijn
Meta fysica.

De idee dat de kosmos geordend is in een toonladder en in
getallen wordt overgenomen door de vroegchristelijke wereld.
Zo schrijft Clemens van Alexandria in de tweede eeuw na
Christus: Daarenboven is het Nieuwe Lied (Christus) datgene
dat de hele schepping componeerde tot een melodieuze orde,
en de wanorde der elementen tot een concert toonzette, zodat
het hele universum ermee in harmonie zou zijn'.
Het mooiste bewijs is natuurlijk to vinden in de Bijbel. 'Maar Gij
hebt alles naar maat en getal en gewicht geordend'. Alles, dus
ook muziek, vertoont samenhang, een ordening die in haar
diepste aard bestaat uit proporties en getallen. De Schola enchi-
riades uit de negende eeuw verwoordt het aldus: 'Muziek wordt
geheel naar de gelijkenis van getallen vervaardigd. Wat ook
maar genot verschaft in een lied wordt teweeggebracht door
getallen, door de geproportioneerde dimensies van klanken'.
Muziek wordt in de Middeleeuwen dan ook gezien als een
wetenschap, een naast familielid van rekenkunde, meetkunde
en astrologie. Een denkwereld die zich doorzet in de Renais-
sance en zelfs in de Barok, de tijd van Johann Sebastian Bach.

In de laatste tien jaar van zijn leven is Bach (1685-1750) meer
dan ooit geinteresseerd in het wezen van de ordening. Zo werkt
hij vanaf 1742 aan een aantal werken dat als basis een van de
meest strenge vormen in de muziek kent: de fuga. In een fuga
klinken volgens een streng constructieprincipe meerdere
onafhankelijk stemmen gelijktijdig en zijn de stemmen gelijk-
waardig. Meerdere lijnen tegelijk en toch een harmonieus
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geheel. Als Bach op 28 juli 1750 overlijdt, is hij nog niet klaar
met dit werk. Zijn zoon Carl Philipp Emanuel verzamelt dat
wat er wel is en geeft het in 1751 uit onder de titel Die Kunst der
Fuge.

In Die Kunst der Fuge komt de 'Canon per Augmentationem in
Contrario Moltu' voor. Deze canon bestaat uit twee lijnen. De
tweede lijn is gelijk aan de eerste, alleen: ze staat op de kop en
is een keer langzamer. Wat in de eerste lijn omhoog gaat, gaat
in de tweede lijn omlaag. Halverwege het stuk draait Bach dit
principe om. De muziek spiegelt zich aan zichzelf. De eerste lijn
gaat dan op de kop en een keer langzamer. De tweede lijn
wordt nu een kopie van de eerste lijn uit de eerste helft van het
werk. Ordening naar maat en getal. Muziek als een spiegel
Gods. Den Almaghtigen vinger Gods in de Anatomie van een
canon.

Een schilder in Middelburg

Toen alles volkomen stil was, toen alles in
grootste stilte was, toen de nacht het midden
van zijn loop had bereikt, toen Heer, daalde

het almachtige woord van jouw koningstroon.
Het was midden in de stilte, toen alles was on-
dergedompeld in de grootste stilte, daar waar

de ware stilte heerst, waar men in waarheid
het Woord verstaat
(Meister Eckhart)

Stilte
Vanuit chaos ontstaat ordening. Maar ergens tussen, in en rond
de ordening is het stil. De ordening die muziek genoemd
wordt, klinkt in een onmetelijke zee van stilte. Uit deze stilte
komen de tonen en ze keren er ook naar terug. Zoals de klank
van een piano langzaam in de stilte versterft. Misschien laat
stilte in de muziek zich vergelijken met kijken in het donker. Je
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ogen turen, zien even niets en nemen dan, in de verte en nau-
welijks zichtbaar, licht waar. Het kost moeite om het to zien.
Kijk je nu net naast het licht, dan zie je het beter. Wie naar mu-
ziek luistert, hoort de stilte beter.

Stilte laat zich niet met de rede benaderen, ze is als een scha-
duw. Richt je er een lamp op, dan is de schaduw weg. Stilte is
een beleving, je hoort haar en sommige muziek draagt de stilte
in zich. Stilte beleven heeft to maken met een luisterhouding.
De componist Arvo Part spreekt over 'voorbereiden'; in jezelf
keren, zodat de stille klank ruimte krijgt. Muziek en stilte: een
fraaie paradox die de Japanse monnik en dichter Basho hoorde:
De tempelbel stopt, maar haar geluid komt nog uit de bloe-
men'. Ook de dichter Martinus Nijhoff moet het gehoord heb-
ben toen hij schreef: 'het zingen uit het innige hart der stille
dingen'.

Middelburg, 1701. Het licht van de Hollandse lucht valt door de
ramen en streelt de muren. Schaduw op de witte en blauwe
vloertegels. In de kamer staat een zware kast, een secretaire van
rozenhout. Stoelen met koperbeslag en leren zittingen. Een
tinnen kan wijn. Een hoog glas. Een tafel met een luit en een
globe. De schilder Adriaen Coorte zit in zijn atelier.

Adriaen schildert. Schelpen, asperges, aardbeien en kruisbes-
sen. De wereld, spiegel Gods, in een kruisbes. Adriaen schildert
het licht, de schaduwen, de kleuren, de tederheid. Adriaen
schildert stilte. Het leven voor een, altijddurend moment stil-
gezet. Stilleven.

Barcelona, 1959. De componist Federico Mompou zit achter de
piano. Hij luistert. Naar kerkklokken, naar spelende kinderen
op straat, naar de wind. Naar stilte. Hij luistert en wacht. Wacht
tot de muziek uit de stilte komt. 'Men moet muziek als pure
inspiratie opvatten, als een stroom die van buiten komt, die
men ontvangt of aanvat als een soort medium. In mijn geval
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komt de muziek niet van binnen naar buiten, maar van buiten
naar binnen, waarbij ik de bemiddelbaar ben die het van buiten
ontvangen idee realiseert' (Federico Mompou).

Tussen 1959 en 1967 componeert Mompou zijn Miisica Callada,
verzwegen muziek. Wat klinkt, is even belangrijk als dat wat
zwijgt. Mompou baseerde deze 28 pianostukjes op een gedeelte
uit het Geestelijk Hooglied van de Spaanse mysticus Johannes
van het Kruis. 'De kalme nacht bij het aanbreken van de och-
tend, de stille muziek, de klinkende eenzaamheid'. Muziek die
aan enkele tonen genoeg heeft. Deze muziek heeft lucht nosh
licht. Zij is als het zwak kloppen van een hart. Er wordt niet
gevraagd verder to komen dan enkele millimeters in de ruimte,
maar het is wel de bedoeling door to dringen in de grote diep-
ten van onze ziel en tot in de heimelijkste regionen van onze
geest. Deze muziek is stil omdat het luisteren ernaar vanuit het
binnenste gebeurt. Beheersing en terughoudendheid. De bele-
ving van deze muziek is geheim en zij is alleen hoorbaar in de
resonanties onder het grote koude gewelf van onze eenzaam-
heid' (Federico Mompou).

Brian als Orpheus

Zodra de citerspeler begon to spelen, kwam de hand van Jahwe
op Elisa
2 Koningen 3,15b
... asking the Lord for guidance and maximum love vibes
(Brian Wilson)

Bezieling
In de ordening en stilte klinkt bezielde muziek. Ze roept aan tot
leven, tot liefde. Muziek tegen de dood. Er staan prachtige
voorbeelden van bezielde muziek in de Bijbel. Toen de pries-
ters het heiligdom verlieten en blazers en zangers tegelijk het
loflied ter ere van Jahwe inzetten, onder het geschetter van
trompetten, het gerinkel van bekkens en de muziek van de
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andere instrumenten, en allen zongen: Loof God, want Hij is
goed en eeuwig duurt zijn erbarming, toen vulde een wolk bet
huis van Jahwe. Door die wolk konden de priesters niet ter
plaatse blijven voor het verrichten van hun dienstwerk, want de
heerlijkheid van Jahwe vervulde de tempel'.
Muziek die klinkt tegen het verdriet, het kwaad. De bezielde
muziek van David die 'telkens als de demon Saul lastig viel op
zijn citer speelde; dan kalmeerde Saul en de boze geest week
van hem'.
Muziek die verhaalt van de stille aanwezigheid van God. 'Zo-
dra de citerspeler begon to spelen kwam de hand van Jahwe op
Elisa'.
Muziek tegen de dood. Is er een mooier voorbeeld dan Orpheus
die met zijn oorstrelende lier zijn geliefde Eurydice ontvreemdt
aan de onderwereld?

Tussen 1962 en 1965 scoren de broertjes Brian, Carl en Dennis
Wilson, aangevuld met neefje Mike Love en middelbare
schoolvriend Al Jardine zestien hits. The Beach Boys noemen ze
zich en ze zingen over surfen, fun in the sun en snelle auto's. In
december 1965 besluit Brian Wilson, de onbetwiste leider van
de groep, dat hij liedjes wil maken over dat wat hem ten diepste
beweegt. 'I wanted to write joyful music that made other people
feel good. Music that helps en heals, because I believe music is
Gods voice'. Als in januari 1966 The Beach Boys op tournee
gaan door Japan, blijft Brian, die een hekel heeft aan optredens,
achter in de studio en begint hij met een groot aantal
ingehuurde musici aan het opnemen van zijn Pet Sounds, lie-
velingsgeluiden.

De Pet Sounds beginnen met zogenaamde 'feels'. Stukjes ritme,
akkoorden, een kleine melodie. Flarden. 'Once they're out of my
head and into the open air, I can see them en touch them. Then
the song start to blossom'. Brian laat de feels spelen door de
musici, loopt er eindeloos aan to veranderen en monteert de
feels aan elkaar tot een song. Het werk neemt hem geheel in
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beslag. Er staat iets bijzonders to gebeuren. Pet Sounds is an-
ders. Nooit gehoorde popmuziek. 'During the production of Pet
Sounds, I dreamt I had a halo over my head. This might have
meant that the angels were watching over Pet Sounds'. Op 10
maart 1966 is een van de songs zover dat er een zangmelodie
boven gezet kan worden. De andere Beach Boys zijn inmiddels
terug en doen de koortjes. Carl Wilson zingt de melodie. Maar
eerst gaan ze in gebed, 'asking the Lord for guidance and
maximum love vibes'.

De song is klaar. 'I was in a loving mood and it found its way to
recorded tape'. Het nummer krijgt de titel 'God only knows'.
Het mooiste liedje ooit. Bezielde muziek.

Muziekvoorbeelden

Mosterd in bet oog van een dode bond
The Beatles, I'm the Walrus'. Uit The Beatles: Anthology 2, EMI
1996.
The Beatles, I'm the Walrus. Uit The Beatles: Magical Mystery Tour,
Apple 1967.

Den Almaghtigen vinger Gods in de Anatomie van een Luys
J.S. Bach, 'Canon per Augmentationem in Contrario Motu'. Uit J.S.
Bach: Die Kunst der Fuge, Amsterdamse Bach Solisten, Ottavo 1989.

Een schilder in Middelburg
Federico Mompou, Musica Callada. Herbert Henck, piano. ECM New
Series, 1995

Brian als Orpheus
The Beach Boys, God Only Knows' Uit The Beach Boys: The Pet
Sound Sessions, Capitol 1997.
The Beach Boys, God Only Knows'. Uit The Beach Boys: Pet Sounds,
Capitol 1966
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