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Een heilig gebeuren 
in het alledaagse

De vierde adventszondag is een goede gelegenheid nog eens stil te 

staan bij de wederwaardigheden van Maria, Elisabeth en Zacharias. 

Wessel Stoker laat zien hoe kunstenaars door de eeuwen heen hen 

en hun bijzondere omstandigheden hebben afgebeeld.

De engel Gabriël verscheen 
aan Zacharias toen hij 
in de tempel bezig was 

het reukoffer te brengen. Op 
het horen van het bericht dat 
Elisabeth, zijn vrouw die al op 
leeftijd is, het kind Johannes 
zal krijgen, werd hij letterlijk 
met stomheid geslagen.

De Engelse schilder Stanley 
Spencer (1891-1959) beeldt dit 
verhaal uit. Verrassend is dat 
het unieke verhaal van de aan-
kondiging van de geboorte van 
Johannes de Doper zich afspeelt 
in de tuin van de St. John’s Lodge 
achter het atelier van de schil-
der. Hij drukt daarmee uit dat 
God bij mensen woont, toen én 
nu.

Op de voorgrond van dit 
schilderij Zacharias en Elisabeth 
(1913-14) zie je Zacharias het 
reukoffer brengen, terwijl de en-

gel Gabriël hem benadert. Op de 
achtergrond gebaart Elisabeth 
heftig tegen de stom geworden 
Zacharias. Wat zou ze hem zeg-
gen?

Ook de vrouw die boven de 
muur is te zien, is Elisabeth. 
Haar ontblote borst duidt erop 
dat het schilderij vruchtbaar-
heid in spirituele zin uitbeeldt. 
Daarop wijst ook de tuinman 
met baard en lang haar aan de 
rechterkant. Deze Johannes- (of 
Christus)figuur draagt een klim-
optak in zijn hand, teken van 
eeuwigdurend leven of van op-
standing. Ook de winterse tuin 
drukt vruchtbaarheid uit door 
de altijd groene planten. Spen-
cer vertelt niet wie het meisje 
achter de muur is. Is zij een 
nieuwsgierige toeschouwster?

Religieuze gebeurtenissen 
spelen zich af in het alledaagse, 

zoals hier op dit schilderij. Het 
schilderij geeft wel aan dat het 
gebeuren religieus is en niet sa-
menvalt met de platheid van het 
alledaagse. Het gaat om een si-
tuatie die ruimtelijk en tijdelijk 
is, maar ook meer. Er is name-
lijk distantie tussen ons en Za-
charias en de engel. Zij dragen 
een soort priesterkleed, terwijl 
hun gelaatsuitdrukking spiritu-
eel lijkt door hun wijd openge-
sperde ogen. Zo licht een heilig 
gebeuren op in het alledaagse.

Beweging
Jacopo Pontormo (1494-1557) 
geeft net als Spencer een persoon-
lijke uitbeelding van het heilsge-
beuren in De visitatie (1529), de 
ontmoeting van Elisabeth met 
Maria. De beide vrouwen omar-
men elkaar gracieus. Elisabeth 
kijkt met een intense blik haar 

nicht liefdevol aan. Maria beant-
woordt haar blik. Zoals de engel 
bij de aankondiging aan Maria 
vaak in beweging wordt uitge-
beeld, zo hier Elisabeth. Ze loopt 
op Maria af.

Haar lichaamstaal drukt haar 
groet uit: ‘de meest gezegende 
ben je van alle vrouwen, en geze-
gend is de vrucht van je schoot!’. 
Het geheel is prachtig van kleur. 
Op de achtergrond staan roerloos 
twee haast versteende vrouwen. 
Gezien leeftijd en gelaatsuitdruk-
king lijken ze een versie van Ma-
ria en Elisabeth te zijn. Waarom 

staan ze daar? Men verklaart dit 
wel uit het specifieke van Pontor-
mo’s schilderstijl, het maniëris-
me, dat uit is op Verrätselung. 

Het is heel begrijpelijk dat de 
hedendaagse videokunstenaar 

Bill Viola onder de indruk was van 
dit schilderij van Pontormo. Een 
foto ervan hing in zijn atelier. Op 
een avond zag Viola drie vrouwen 
op de stoep bij een telefooncel. 
Twee vrouwen waren druk in ge-
sprek, terwijl een derde erbuiten 
stond. Hij ging zijn video The Gree-
ting (1995) maken, geënt op Pon-
tormo’s schilderij. Er ontstaat iets 

Stanley Spencer, Zacharias en Elisabeth (1913-1914). Foto Wikicommons

Het gaat om een situatie 

die ruimtelijk en tijdelijk is, 

maar ook meer
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Jacopo Pontormo, De visitatie (1529). Foto Wikicommons


