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Ontluikend
bewustzijn
In de traditionele
schilderkunst zie je
talloze kinderen met oude
mannengezichtjes en
grijze pruiken, maar ook
onschuldige poppetjes
die op engeltjes lijken.
Gelukkig weten Francisco
Goya en Rineke Dijkstra
deze valkuilen van
pseudovolwassenheid en
kitsch te omzeilen; hun
kinderportretten ademen
een prikkelend mengsel van
bravoure, verlegenheid en
onderzoekingsdrang.
tekst: Myrthe Meester
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euwenlang werden kinderen als
een soort miniatuurvolwassenen
beschouwd, en dat zie je terug
in de kunsten. Denk maar aan
het oude mannengezichtje
van baby Jezus in de middeleeuwen
en de renaissance, of aan de jeugdige
troonopvolgers van het Franse
koningshuis, die als kleuter al werden
afgebeeld met een grijze pruik of
hoepelrok. Ook Francisco Goya (17461828), hofschilder van de Spaanse koning,
portretteerde prinsjes en prinsesjes in
vol ornaat, gehuld in weelderige stoffen
en omhangen met zijden strikken, trotse
sjerpen en luxueuze doorschijnende
kraagjes. Maar in tegenstelling tot de
meeste van zijn tijdgenoten wist hij –
onder en achter al die uiterlijke pracht –
tevens recht te doen aan de binnenwereld
van een zesjarige, die zichzelf geleidelijk
ontdekt als afgescheiden ‘ik’ tegenover
een even fascinerende als dreigende
buitenwereld. Twee eeuwen later
slaagt ook Rineke Dijkstra (1959) erin
het ontluikende zelfbewustzijn van
kinderen en tieners vast te leggen in haar
levensgrote foto’s. Hoe doen ze dat?

Achter het masker
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Francisco Goya staat, samen met
Rembrandt, bekend als één van
de grootste psychologen uit de
kunstgeschiedenis. Op het eerste oog
hebben zijn portretten iets stijfs en
statigs, maar bekijk je ze wat langer
dan komt vrijwel altijd de feilbare,
kwetsbare mens tevoorschijn vanachter
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Onder al die uiterlijke pracht
wist Goya recht te doen aan de
binnenwereld van een zesjarige
het maatschappelijke masker. Hoewel
Goya financieel afhankelijk was van
zijn opdrachtgevers, schrok hij er
niet voor terug om hun vetkwabben,
rimpels en schaapachtige grijnzen
eerlijk weer te geven, zonder daarbij
een karikatuur van hen te maken.
Goya’s portretten zijn rijk gelaagd en
ambivalent, precies zoals echte mensen.

Zie de mens

Ook Rineke Dijkstra begon haar carrière
in de high society. Voor verschillende
tijdschriften fotografeerde ze rijke,
succesvolle zakenlui, die zichzelf op hun
voordeligst aan de buitenwereld wilden
tonen. Maar in tegenstelling tot Goya
ervaarde ze in die wereld van glamour en
machtsvertoon onvoldoende ruimte om
de menselijke psyche te onderzoeken,
en dus besloot ze het over een andere
boeg te gooien, onder andere met
haar befaamde serie strandportretten.
Daarbij plaatste ze onbeholpen, schaars
geklede tieners voor de lens van haar
grote, trage 4x5 inch camera, en legde ze
het moment vast waarop er scheurtjes
in hun onaffe, wankele sociale masker
begonnen te komen, een moment dat
zowel vertederend als ongemakkelijk is.
‘Ecce homo: zie hier de mens die je zélf
was toen je veertien, vijftien, zestien was,’
zeggen de portretten, ‘en die je vanbinnen
misschien nog steeds wel bent.’

Kwetsbare levensfase

Als we kijken naar drie jongensportretten,
twee van Goya en een van Dijkstra, tonen
ze de ambivalente manier waarop jonge
mensen met een ontluikend bewustzijn
zich tot zichzelf en de indrukwekkende,
soms dreigende buitenwereld kunnen
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verhouden. Die wereld is, in de woorden
van cabaretier Herman Finkers, ‘een
gruwelijke majesteit waar je zeer van
onder de indruk bent, en tegelijkertijd
moet je het niet’, maar toch ontkom je
er niet aan. In alle drie de portretten
speelt de lichtval een belangrijke rol. Zo
worden de jongens van Goya omgeven
door een soort stralende aureool,
terwijl het zonlicht in Dijkstra’s portret
door het bladerdek wordt gefilterd.
Steeds wekt die lichtval de suggestie
van magie en breekbaarheid, zodat
je als kijker beseft getuige te zijn van
een cruciale, kwetsbare levensfase.

Kom maar op!

Francisco de Paula, het jongste zoontje
van de Spaanse koning, is in deze studie
met snelle, losse penseelstreken op een
oranje onderlaag geschilderd, wat het
geheel een zekere levendigheid verleent.
Het jongetje, een jaar of zes, kijkt ons
met grote bruine ogen aan. Hoewel zijn
samengeknepen lipjes verlegenheid
verraden, wint de nieuwsgierigheid het
van de angst. Zijn gladde, marmerachtige
wangen blozen: dit jongetje staat vol in het
leven. Op het definitieve familieportret,
La familia de Carlos IV, waarvoor dit
portretje een voorstudie is, staat de kleine
Francisco aan de hand van zijn moeder en
gaat hij half achter de dikke buik van zijn
vader schuil. Toch is hij de enige op het
enorme schilderij met zulke indringende,
recht naar de toeschouwer starende
ogen: ‘Hier ben ik, leven. Kom maar op!’

Buiten naar binnen

Manuel Osorio, ook wel ‘de rode jongen’
genoemd, is minder dapper. Zijn grote,
donkere ogen staren mismoedig de verte

in, en het is niet onvoorstelbaar dat ze
een beetje waterig zijn. Manuels gezicht
is bovendien bijzonder bleek, alsof dit
adellijke jongetje zo beschermd wordt
opgevoed dat hij maar zelden buiten
speelt. In plaats daarvan hebben zijn
ouders de buitenwereld zijn speelkamer
binnengehaald, in de vorm van een kooi
met kanaries, een ekster aan een lijntje en
drie starende katten, waarvan de derde
schuilgaat in de duisternis. Juist omdat
Manuel, in tegenstelling tot de blozende
Francisco, nog maar weinig van de wereld
heeft gezien, gaat dit jongetje onder een
duister voorgevoel gebukt. Zijn fragiele,
droevige uitstraling contrasteert dan ook
met zijn haast clowneske rode pakje. De
dreigende atmosfeer wordt in dit schilderij
benadrukt door de vervaarlijke ogen van
de linkerkat, die naar de ekster gluurt
alsof hij hem wel op zou willen eten.

Zelf-standig

De geportretteerde jongen van Dijkstra is
een flink stuk ouder dan de jongetjes van
Goya. Hij draagt geen officiële, luxueuze
kleding, maar een nonchalant groen
T-shirt en een korte broek, waaronder
zijn nog onbehaarde benen en blote
voeten zichtbaar zijn. Dit is geen jongen
die later baron of koning zal worden
en al vanaf jonge leeftijd aan edele
lieden, hoogdravende gesprekken en
overdadige weelde is blootgesteld. De
natuurlijke omgeving benadrukt zijn
innerlijke eenvoud, en toch ademt deze
foto een zekere spanning. Uit de titel
kunnen we afleiden dat de jongen zich
in de Berlijnse wijk Tiergarten bevindt.
Alleen en wat onwennig lopend in
een parkachtige omgeving maakt hij
zichtbaar wat het betekent om op jezelf
teruggeworpen te zijn. Om zélf, hoe
wankel ook, de wereld tegemoet te
treden en zelf-standig te zijn, een eigen
‘stand’ te verwerven in het leven. Dat dat
zowel beangstigend als aantrekkelijk is,
zie je aan de alerte blik in zijn ogen: die
reflecteert Francisco’s levenslust, maar
ook de kwetsbaarheid van Manuel. n
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