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Ontroerende vitaliteit

H

et Rijksmuseum was de plek
waar ik besloten had mijn
nieuwe bril een vuurdoop
te geven. Kluisje dicht,
montuur op mijn neus, en ineens: een
hal vol gezichten, zo bloot en expliciet
als ik niet wist dat mensengezichten
waren. Voor het eerst drong ook tot me
door hoe zichtbaar ik zelf was, hoe bloot
mijn eigen gezicht was voor anderen.
Een beetje beduusd stommelde ik
de detectiepoortjes door, linksaf
naar de expositie met Hollandse en
Spaanse meesters, getiteld RembrandtVelazquez. Dialogen over werkelijkheid
en eeuwigheid, religie en schoonheid.
Bij het betreden van de eerste zaal
werd ik meteen getroffen door het
oplichtende schaapje van de Spaanse
schilder Francisco de Zurbarán, dat ik
herkende van de aankondigingsposters
in de stad. Het diertje bleek Agnus Dei
te heten, Lam Gods, hoewel het een
heel gewoon lammetje was – niets
goddelijks aan. De randen van de
antieke lijst liepen een beetje krom,
wat vermoedelijk met de cilinder in
mijn nieuwe bril te maken had – dat
gaat vanzelf wel weer over, had de

opticien gezegd. In een poging het
duizelingwekkende, bollende effect te
negeren besloot ik me geconcentreerd
op de details te richten, zoals de bij
elkaar gebonden pootjes van het
schaapje. Die deden me denken aan
zo’n bijeengebonden trosje asperges
dat je op zeventiende-eeuwse stillevens
vaak ziet, en waarvan er verderop in de
expositie inderdaad een bleek te hangen.
De opticien had gelijk – een minuut of
tien later had ik beduidend minder last
van dansende lijsten en krommende
lijnen. Langzaam, heel langzaam kwam
het lammetje voor mijn hyperscherpe
nieuwe ogen tot leven: niet alleen het
trosje poten met die tere, hulpeloze
hoefjes, maar ook het aaibare snuitje
met de roze neusgaten, de droeve
glimlach op het broze bekje, de witte
wimpers boven het neergeslagen oogje.
En natuurlijk de wol, waarvan de dikke,
vette pluizigheid een buitengewoon
tastbare kwaliteit had, alsof mijn ogen
precies wisten hoe het zou voelen om
mijn vingers er diep in te begraven.
Volgens de toelichtingstekst symboliseerde de makheid van het lammetje
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de lijdzaamheid waarmee Christus
zijn lot had aanvaard. En nu zag ik het
pas: in feite weerspiegelde Agnus Dei
de compositie van een traditioneel
kruisigingstafereel, met een weerloze,
vastgebonden – of: vastgespijkerde –
figuur in het midden, die oplicht tegen
een achtergrond van zwart. Maar wat
het doekje uiteindelijk zo ontroerend
maakte, was de onaangetaste, haast
voelbare levendigheid van het
lammetje. Een levendigheid tegen de
klippen op: één en al zachtheid, bloei
en warmte, fragiele trippelpootjes,
scherpe, beschermende hoorntjes,
een vettige warmhoudvacht – alles
aan dit wezentje was toegerust op
het leven en zinderde van vitaliteit,
ondanks het feit dat het als maaltijd
voor een rijke zeventiende-eeuwse
burger voorbestemd was.
Die ongewoon levende, stoffelijke
kwaliteit kwam ik ook tegen bij
andere doeken in de expositie: bij
de klapwiekende Bedreigde zwaan
van Jan Asselijn, bij het genoemde
bundeltje asperges, bij het fonkelende
Stilleven met vergulde bokaal van
Willem Claesz Heda. Overal trof me
dat zinderende, onderhuidse leven,
die suggestie van tastbare realiteit,
van adem en huid en glas en veren,
die me eraan herinnerden hoe levend
alles om ons heen eigenlijk is, hoe
zichtbaar en gedetailleerd – altijd. n
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