Rodin een nog steeds niet begrepen genie
In het Groninger Museum een grote tentoonstelling zo’n 140 werken van Rodin. Toen ik indertijd in
het Singer Museum in Laren de Rodin tentoonstelling bezocht, werd ik voor het betreden van het
museum getroffen door de miskenning van het genie van Rodin in de opblaaspop van De Denker.
Omdat het een opblaaspop was? Welnee, maar omdat De Denker van Rodin zo niet zit. Als je de
Denker van Rodin ziet en je kijkt naar zijn gezicht en naar zijn lichaam zie je de strijd van het denken:
een rustige activiteit met een lichaam dat geheel gespannen staat. Het is Dante en het denken van
Dante gaat over het leven en de dood. De bodem van het bestaan, het meest intrigerende en meest
onbegrijpelijke. Denken in zijn diepste onderwerp.
Hoe drukt Rodin uit dat denken zo een diepe, grote inspanning is? Door het lichaam van De
Denker in de ultieme spierspanning te brengen. Dit bereikt hij waarschijnlijk door zijn model in steeds
verschillende posities te brengen totdat daar plotseling zijn geestesoog en zijn oog samenvallen: de
denker leunt met zijn arm op het tegenovergestelde been. Doe het maar eens na en voel de spanning
die verhoogd wordt doordat de voeten die schuin staan voor een deel het eigen lichaamsgewicht
moeten tillen. Alle spieren staan strak en op de rug is een kruis te zien.
Het gezicht van Dante, zijn mond, vervolgt de tegenstrijdigheid die het denken genereert. De
ene kant van zijn mond is teder, liefkozend neigend naar een kus op de hand die teder en luchtig de
kin ondersteunt. De andere kant is de wang een beetje opgeblazen in verbazing en misschien wel in
boosheid om de vergankelijkheid, het imperfecte en het onbereikbare van het bestaan.
De opblaaspop mist waar het om gaat, net zoals het er compleet naast is om te zeggen dat de
provo’s rozijnen uitdeelde in plaats van krenten; ze drukten namelijk de krenterigheid van de
overheid uit.
Denken is een complexe activiteit, die grenzen voorbij moet. De populist ziet wat hij denkt,
een denker kijkt naar binnen en vindt de omvang van de waarheid.
Zo zijn er vele beelden van Rodin te beschrijven en in een ander licht te zetten dan wat men
doorgaans denkt. Een licht dat een ander perspectief biedt. Ik neem alleen een tweede beeld:
Christus en Maria Magdalena. Het idee alleen al tart het denken. Hel beeld neemt je mee naar een
wereld van Christus en Maria Magdalena die ontroert of schokt, al naar gelang de culturele bagage
van de kijker. De relatie tussen Christus en Maria Magdalena is niet eenvoudig. Hier wordt deze
zichtbaar in al zijn naaktheid.
Christus en Maria Magdalena zijn naakt, maar zonder aanstootgevend te zijn. Zoals
kenmerkend in zoveel van Rodin’s werk gaat het niet om de geslachtelijkheid, maar om de relatie, de
verbintenis tussen mensen. De verlangde, onbereikbare verbintenis die vaak in de strijd van de dood
zijn vorm vindt. De geslachtelijke kenmerken doen er niet toe, alleen borsten spelen een rol in
verschil te maken tussen man en vrouw. Het lichaam van Christus is niet afgelegd, het is al stijf, zijn
armen het doorschijnende albast van dood; de plekken van de nagels die door zijn handen zijn
geslagen zijn vaag zichtbaar. Maria Magdalena ondersteunt Jesus’ opzij hangende hoofd met haar
linker schouder, en ze rekt haar lichaam tot het uiterste om de ondersteuning van Jesus’ hoofd niet
te verstoren. Maar wat ze wil, is haar lippen drukken op de plek waar zijn leven, zijn ontkenning en
zijn dood samenkomen, namelijk daar waar de soldaten een speer staken in zijn hart.
Ze zijn alleen in de dood herenigd, wanneer de ultieme liefde geuit mag worden.
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