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Everdien Hoek 

Mag ik u voorstellen: een schilderij. 
Ruim anderhalve meter hoog en 
meer dan twee meter breed. Aan de 
randen donker, in het midden licht. 
Zachte, bescheiden kleuren: warm 
rood, bruin, oranje tegen helder 
blauw, grijs en wit. Ludovico Carracci 
maakte het in 1612 in Bologna, 

Anderhalve meter 

De voorstelling: zes mannen, waaronder 
drie gehelmde soldaten, druk in de weer 
met een grote doek waaruit  een bleke 
figuur rolt, naar voren toe, het schilderij 
uit.  Je zou het gevoel kunnen krijgen 
dat hij recht op je af komt, ware het niet 
dat er een afgrond onder hem gaapt. 
Nog een paar seconden en hij zal daarin 
verdwijnen. Het is ne� t dat moment tus-
sen liggen, rollen en vallen dat maakt 
dat je je ogen er niet vanaf kan houden. 
De man is dood, zoveel is duidelijk. Zijn  

Ludovico Carracci:  Saint Sebastian Thrown into the Cloaca Maxima, 1612.                                            
The J. Paul Getty Museum, Los Angeles 
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wonden verzorgd worden door de Hei-
lige Irene en haar dienstmaagd. Dat zou 
gebeurd zijn na�  zijn executie aan de 
boom.  Sebastiaan kwam onder hun 
handen wonderwel tot leven, werd op-
gelapt en kon verder met zijn verboden 
activiteiten. Maar, zoals dat gaat: een 
nieuw martelaarschap wachtte hem, 
een banaal potje doodslag, zelden ver-
beeld, daar kan geen mooi plaatje van 
gemaakt worden.  Het verhaal eindigt 
hier in het Rijksmuseum dus met het 
dumpen van het lijk - dat dit onder-
werp zo’n prachtig schilderij heeft op-
geleverd is het eigenlijke wonder. . 
 
Zo zie je tijdens de ramp die zich nu - 
lente 2020 – voltrekt, ook menigmaal 
iets oplichten van goedheid en schoon-
heid . Zoals Sebastiaan, beschermheili-
ge tegen de pest en andere epidemiee�n, 
de ziekmakende pijlen ombuigt in een 
poging het onheil ten goede te keren. 
Zoals er een tegengif denkbaar is tegen 
wanhoop en cynisme. Zoals je, in de 
woorden van Albert Camus, “van pla-
gen kunt leren, namelijk dat er in de 
mens meer te bewonderen dan te ver-
achten valt.” 
 
Caravaggio Bernini – Vroege barok in 
Rome, Rijksmuseum, t/m 7 juni 2020                                               
(Wordt waarschijnlijk niet verlengd.) 
 

ogen zijn gesloten, zijn hoofd hangt 
ondersteboven, de schijnbaar natte 
haren hangen slap naar beneden.  
 
Ik ben in het Rijksmuseum, op de Ba-
rok-tentoonstelling; het is begin 
maart, ik ben me niet bewust van 
enig naderend onheil. Tussen een 
hoeveelheid duistere, letterlijk uit-
zichtloze schilderijen, waarop perso-
nages met ingestudeerd-theatrale ge-
baren verschillende  “emoties” pro-
beren uit te beelden, is dit het werk 
waar ik naar zal terugkeren, een paar 
dagen vo� o� r de musea sluiten.  
 
De voorstelling doet nog het meest 
denken aan een kruisafname. Maar 
dan ontbreken de vrouwen - en wat 
doen die soldaten in de sce�ne? Vol-
gens het bordje aan de muur gaat het 
om de heilige Sebastiaan, die mooie 
jonge man die we kennen van zijn 
marteldood, met zijn bast vol pijlen, 
vastgebonden aan een boom. Hier 
wordt zijn lichaam in het riool ge-
gooid, zo lees ik. Maar zo gaaf en on-
geschonden, zonder wonden - een 
wonder? 
 
Vlak in de buurt hangt  een schilderij 
van Tanzio da Varallo, waarop in ake-
lige kleuren (bleke huid gebed in fel-
blauw, citroengeel, paarsrozerood) in 
beeld gebracht is hoe Sebastiaans 


