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De film Imagine van John Lennon en Yoko Ono was onlangs weer in het betere filmhuis te zien.
De prent werd in 1972 gemaakt bij de gelijknamige plaat met daarop het beroemde gelijk
namige nummer. De productie, die een fantastisch moment van herinnering viert aan het
jaar waarin Lennon en Ono samen hun performance in elkaar staken, is technisch helemaal
opgeknapt, beeld voor beeld, sound by sound, compleet met bonusmateriaal voor de die-hard
fans. Thomas Quartier osb kreeg de kans om de film te bekijken. Zijn reflecties zijn
resonerende dromen die realiteit kunnen worden.

De kracht van de imaginatie
John Lennon droomt zich een nieuwe werkelijkheid
Het lijkt wel een oude kloosterfilm: twee donker geklede gestaltes volgen een
mistig pad door een park. Alles wijst erop dat ze een duidelijk doel voor ogen
hebben: dit zijn pelgrims die warmte en toevlucht zoeken. Als toeschouwer
verwacht je dan dat op een gegeven moment het silhouet van een imposante
abdij uit de mist verschijnt.
Het is merkwaardig stil in de bioscoop. Iedereen in de volle zaal kijkt vol
spanning naar een nochtans weinig spectaculaire scène. En dan eindelijk
wordt het geduld beloond. Maar in plaats van een monumentale abdij komt
langzaam een wit huis in zicht. Het is het huis van John Lennon en zijn vrouw
Yoko Ono, een kast van een huis in het Engelse Ascot.

Non-plaats
De twee figuren naderen arm in arm de voordeur van het reusachtige huis, en
er verschijnt een bord met het opschrift: “This is not here”. Er klinkt pianomuziek en Johns stem is te horen. De gestaltes zijn ineens verdwenen zonder
dat de deur is opengegaan. Ze zijn in een flits overgegaan naar de plek die
‘niet hier’ is. Ze hebben letterlijk een utopie betreden, een ‘non-plaats’.
Wat werd er gezongen voordat de imaginatie het won van de realiteit?
Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us, only sky
Imagine all the people living for today

Imaginatie
Onmiddellijk na het mirakel bij de deur zoomt de camera in op een andere
scène. John zit aan een witte piano, in een witgeschilderde ruimte met witte
gordijnen voor de grote ramen. Yoko, in het wit gekleed, loopt van het ene
raam naar het andere en trekt de gordijnen open. De ruimte lijkt meer dan
geschikt om het licht binnen te laten. Vervolgens neemt ze plaats op de pianobank, naast haar man, kijkt stoïcijns voor zich uit, terwijl John verder zingt:
Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people living life in peace

Bij een dergelijk denkbeeld verdwijnen alle aardse beslommeringen. Op de
pianobank ogen de twee kunstenaars bijna mystiek, hun blik geconcentreerd
en toch niet op het hier en nu gericht. De vervulling van het visioen lijkt nog
ver weg. Maar het feit dat dit koppel er samen over kan zingen, laat het visioen
al een beetje werkelijkheid worden. Ook dat doet denken aan het klooster,
aan het visioen dat monniken en monialen in hun koorbanken koesteren.
De uitstraling daarvan oogt positief in de bioscoop, een en al ‘ja’ tegen het
leven. Maar is dat altijd zo in het klooster? Daar doen zich wel eens venijnige
spanningen voor. Niets om trots op te zijn.

Droom
Wegens dat soort tegenstellingen en spanningen wijst John Lennon de religie
af, beweren velen die zijn lied opvatten als een hymne van het atheïsme. Ten
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Wat weinig geloofsinhoud lijkt te hebben, komt evenwel als een monastieke
boodschap over: zelfs de ultieme grenzen van het bestaan vervallen als je in
het moment durft te leven. Goede en kwade bedoelingen, straf en beloning –
het doet er allemaal niet meer toe als je echt vrij bent. Maar de weg ernaartoe
is mistig, je moet buiten het gewone leven stappen.
Zou die vrijheid dan toch bestaan? En is dat dan zoiets als een kloosterlijke
vrijheid? Misschien zou je het leven op een utopische non-plaats ook als het
doel van de monastieke weg kunnen bestempelen. Immers, het zoeken naar
een gemeenschap waarin mensen elkaar “in beleefdheid overtreffen, elkaars
zwakheden van lichaam of karakter met groot geduld verdragen en hun uiterste best doen om elkaar te gehoorzamen” (RB 72,4-6), zoals het in de Regel
van Benedictus staat, heeft een utopische non-plaats nodig. En ook de kracht
van de imaginatie, wil een en ander werkelijkheid worden. Toch is er
een belangrijk verschil met de voorstelling die het popidool ervan maakt:
in het klooster wordt wel degelijk uitgegaan van “hemel en hel” (RB 72,1),
iets wat John Lennon – een nihilist? – kennelijk van de hand wijst.
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onrechte. Het klopt natuurlijk wel dat religie vaak de dromen van mensen in
de weg stond en staat. Maar religie vertegenwoordigt ook alles wat ons
echt bij de kracht van de droom brengt, omdat ze ons bindt aan onze o
 orsprong
en bestemming (religare). En als we echt grenzen overschrijden, is er bovendien geen verschil meer tussen religies.
De mens kan de grens tussen droom en werkelijkheid echt overschrijden.
Dan wordt de droom een visioen dat werkelijk beleefd wordt, hoe naïef
dat dan ook moge klinken. Dat gebeurt vooral als de droom mensen met
elkaar verbindt, legt Yoko Ono uit: “Een droom die je alleen droomt, is maar
een droom. Maar een droom die je samen droomt, is werkelijkheid.”
Terwijl ik over het al dan niet religieuze karakter van dit utopische visioen
nadenk, hoor ik weer John Lennons stem door de bioscoopboxen:
You, you may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you will join us
And the world will be as one

Religie heeft in dit opzicht niet met voorschriften, maar eerder met een
gedeelde droom te maken. John zei het ooit als volgt:
Wij proberen allen ergens het licht aan te doen. Christus, Boeddha, Mohammed en andere geestelijke leiders brachten hun leven met vasten, bidden en
mediteren door. Ze hebben ‘plattegronden’ van het landschap ‘God’ achtergelaten, die iedereen kan zien en die we op onze eigen wijze kunnen volgen.1

De dromen van religieuze visionairs zijn fascinerende bakens geworden. Je
kan er iets mee in je leven: je kan het licht aandoen zoals Yoko dat deed
door de witte gordijnen open te trekken. Bijna word ik jaloers als ik aan de
soms donkere sfeer in het klooster denk.

Werkelijkheid
Voor John Lennon werd het ten slotte toch donker: hij werd op 8 december
1980 in New York vermoord. Was de droom toen voorbij, zoals hij zelf al jaren
eerder had gezongen – “the dream is over”? Wellicht was dat nog veel eerder
het geval. Lennon blonk niet uit in een ascetisch of meditatief leven. Steeds
weer botste hij tegen de grenzen van zijn eigen karakter en tegen de littekens
uit het verleden. In zijn kindertijd was dat al zo, beweert Philip Norman in
zijn biografie:
De keuze van de motieven die hij schilderde schokte zijn leraren soms.
Terwijl andere kinderen poesjes of hun moeder schilderden, tekende John
zijn visie van Jezus die leek op hoe hij er zelf twintig jaar later uitzag:
een vent met lang haar en een baard.2

Maar deze schijnbaar spottende houding, die later alleen maar sterker werd,
deed volgens zijn weduwe Yoko geen afbreuk aan de positieve kracht van
zijn droom die tot op de dag van vandaag de werkelijkheid helpt te veranderen.
In 2011 zei ze bij een performance:
Er zijn zoveel mooie dingen die op dit moment in de wereld gebeuren.
We moeten ze alleen waarnemen, want een van die mooie dingen zijn wij.
Wij leven, en daarvoor moeten we dankbaar zijn. Vandaag is het begin van
een vreugdevol leven. Laten we dansen in onze harten. En laten we het spel
van het leven spelen.

We love you, John!3

Als we echt in het licht van de eeuwigheid willen leven, dan moeten we
het leven hier en nu veranderen, ontvangen en ermee beginnen. Dat is onze
verantwoordelijkheid, maar ook de macht die we als dromers bij elkaar in
handen hebben – “Power to people”, zoals een beroemd lied van John Lennon
heet. Gemakkelijk is dat echter niet!
John zingt ondertussen verder, in zijn reusachtige witte huis met een
privépark en een meer erbij. Ik brand mijn ogen op het grote scherm en dein
zachtjes mee:
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the world

Hier toont zich de menselijke zwakheid. In zijn peperdure paleis vraagt
de zanger zich af of mensen wel afstand van hun bezittingen kunnen doen.
In de film fascineert die paradox, maar verraadt hij geen vorm van cynisme?
Toch hoeft cynisme idealisme niet uit te sluiten. In een boek over de spiritualiteit van John Lennon worden beide begrippen voor hem gebruikt:
Een cynisch mens hoeft geen pessimist te zijn. Het gaat om iemand die de
egoïstische motieven van zijn medemensen vanuit een afwijzing van
politieke macht en sociale conventies blootlegt. Dat vergt idealisme.4

Als monnik ken ik het dilemma, de heilige woede, maar al te goed: vanuit een
veilige positie in een abdij droom je van wereldvrede, en bij het gebruik
van de juiste landkaart wordt die droom een gebed. Of is dat dan toch een slag
in het gezicht van hen die onder onvrede lijden?5
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Op het einde roept zij nog:

John Lennon en Yoko
Ono tijdens hun Bed-In
in het Amsterdamse
Hilton hotel, een
pacifistische protestactie
tegen de Vietnamoorlog
(1969). De Bed-In wordt
bezongen in The Ballad
of John and Yoko.
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Utopie
Toch niet, want een cynische maatschappijkritiek in een imaginaire vorm
pretendeert niet een praktische oplossing voor alle wereldproblemen te
hebben. Het gaat erom vanuit een positieve droom de werkelijkheid niet
zomaar te accepteren maar te veranderen. Yoko Ono geeft de lezers in
een van haar boeken instructies daaromtrent – concrete tips zelfs.6 Een van
die instructies leverde de inspiratie voor John om de tekst te schrijven die
in de film te horen is:
Imagine letting a goldfish swim across the sky.
Let it swim from West to East.
Drink a liter of water
Imagine letting a goldfish swim across the sky.
Let it swim from East to West

Het riante huis
van John Lennon
in Ascot (GB).

De witte kamer (met de witte vleugelpiano) in het huis waar John Lennon en Yoko Ono leefden.

Het klinkt gek! Hoe kan een goudvis nou vliegen en dan ook nog eens de (toen
nog) door het ijzeren gordijn gemarkeerde grens tussen Oost en West kruisen?
Het kan als er mensen zijn die daar samen voor gaan.
Een utopie wordt wellicht nooit werkelijkheid. We zullen altijd tegen
de wetten van de sociale orde, tegen onze eigen beperktheden en die van
mensen om ons heen aanlopen. Goudvissen kunnen niet vliegen. Maar dat
betekent niet dat we geen idealistisch lied kunnen zingen waardoor het
toch gebeurt. Want dat is ook de werkelijkheid: overal waar we samen een
sociaal experiment wagen, verandert er iets. Niets anders doen John en Yoko.
Hun lied klinkt als een geloofsdaad: geloof dat een muur doet vallen.
* * *
Na de film ga ik weer huiswaarts, naar het klooster. Het voelt raar als
ik ineens deze andere wereld betreed. Ga ik voor vliegende vissen, mensen
die in vrede leven en geen grenzen, bezit, zelfs geen religieuze voorschriften
meer nodig hebben? Ik droom van een plattegrond van het monastieke
leven die ons in onze kloostergemeenschap weer opnieuw tot dromers laat
worden. Dromers die God zoeken en die net als John Lennon en Yoko Ono de
non-plaats durven te betreden, ondanks alle verschillen, cynische connotaties
en de naïviteit die dat vergt.
Ik doe het licht aan zodra de kloosterpoort achter me dicht valt.
NOTEN
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