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INLEIDING

Dit boek gaat over rabbi Jeschua Hanazri, Jezus uit Nazaret, en over
de velen die in het begin van onze jaartelling volgens nieuwtestamentische en apocriefe bronnen met hem en zijn boodschap (evangelie) verbonden waren en zich door hem geraakt voelden: zijn
moeder en Jozef de timmerman, de apostelen en evangelisten, zijn
tegenstanders, zijn vrienden en vriendinnen, de oudste gemeenten.
Jezus was een jood, voelde zich een jood en leefde als een jood. Hij
had geen andere bedoeling dan, altijd uitgaande van wat de Wet en
de Profeten aangereikt hadden, Jahwe - geloof en - dienst zo puur
mogelijk te beleven, uit te zuiveren en er waar mogelijk nieuwe
dimensies aan toe te voegen.
Deze Jezus werd in de imposante constructie van het joodse geloof een hoeksteen Oes. 28,16 en Ps. I I 8,22), die ging fungeren als
fundament van een nieuw bouwwerk (Ef. 2,20), maar ook als steen
waaraan velen zich stootten (i Petr. 2,7) . Soms was zijn woord hard,
maar tot wie anders moest men gaan (joh. 6,60-69)? In de eeuwen na
hem bleef hij ontelbaren boeien, vromen in de eerste plaats, maar
ook geleerden, predikanten, pastores, charismatici en niet in de laatste plaats de gewone gelovigen. Sommigen wisten hem telkens opnieuw te duiden en te verkondigen, zoals Paulus, Augustinus, Franciscus, Luther, Pascal of Teilhard de Chardin. Hypocrieten en
kerkmensen misvormden zijn beeld en zijn ideeën — zoals de grootinquisiteur uit Dostojevski's De gebroeders Karamazov — en verkochten stenen voor brood (Luc. i i, I i).
Telkens opnieuw geduid is hij zeker ook door de kunstenaars in
vorm, gebaar, woord en klank. Zij waren het die datgene wat sinds
Basilius de Grote (330-79) geleerd werd, eeuwenlang telkens opnieuw — soms meer, soms minder geslaagd, maar bijna altijd
boeiend — waar maakten: `Wat ons het Woord door het gehoor
meedeelt, openbaart ons zwijgend de schilderkunst door het beeld'.
Van deze ontwikkeling de grote lijnen te bieden is het doel van dit
boek.

De keuze van de volgende zestig lemmata werd bepaald door de
mate van doorwerking van de bijbelse en apocriefe personages in de
geschiedenis. Het register van figuren biedt echter ook de gelegenheid andere, minder belangrijke personen uit de nieuw- testamentische periode op het spoor te komen. De volgorde binnen de lemmata is gelijk aan die in de voorafgaande A - z - boeken: na het verhaal
volgen ideologische doorwerking en het in iconografie, toneel, literatuur en muziek getrokken spoor. De massaliteit van het Jezus- en

6 INLEIDING

van het Maria-lemma noopte er toe om bij wijze van uitzondering
binnen het lemma over te gaan tot enkele onderverdelingen, die
wellicht voor zichzelf spreken en hopelijk de hanteerbaarheid bevorderen.
De bijbelse typologie (verhelderende parallellen tussen oud- en
nieuw -testamentische figuren en gebeurtenissen) kreeg in dit boek
slechts zelden aandacht. In Van Abraham tot Zacharia werd daarop al
uitvoerig ingegaan. Typologische benadering nu vanuit nieuw -testamentische figuren terug naar de oud -testamentische zou onnodige
herhaling hebben betekend.
Nog moeilijker dan bij de behandeling van de oud- testamentische themata was hier het maken van keuzen uit de immense hoeveelheid materiaal, een opgave die zwaarder werd naarmate de beslissing willekeuriger kon lijken. Het is te hopen dat de keuze van
vermelde en besproken werken verantwoord is geweest. Hetzelfde
geldt voor de afbeeldingen die een ondersteunende functie hebben
en die slechts exemplarisch kunnen zijn. Het teken » verwijst naar
lemmata waarin verdere informatie wordt geboden; de namen onderaan de lemmata naar de bibliografie, waarmee de belangstellenden enige hulp wordt geboden voor verder onderzoek.
Algemene literatuur die kan helpen bij een eerste oriëntatie in de
bijbelwetenschap en de theologische doorwerking van het bijbelse
materiaal werd reeds gegeven in Van Abraham tot Zacharia. Hetzelfde geldt voor iconografische, literair - historische en musicologische
lexica en werken. Misschien mag nog gewezen worden op verhelderende inleidingen van Anderson 1955, Bauer 1965, Demisch

1984, Gun 1983, Ihm 196o, Lieske 1973, Saur 1964, Schmidt 1981,
Sedlmayr 195o en, voor de theatergeschiedenis, op Fronig 1964 en
Borcherdt 1969. Voor een eerste blik op de wetenschap van het
Nieuwe Testament zij verwezen naar Van den Born 1966-69,
Brown 197 1 -75, Coenen 1965-71, Douglas 1982, Kummel 1970 en
Lurker 1987. De wereld van de nieuwtestamentische apocriefen is
het best te betreden aan de hand van Henneck & Schneemelcher
1 959 -6 4 en de helaas nog onvoltooide vertalingen van de hand van
Klijn 1984-85. De doorwerking van de bijbel in de cultuurgeschiedenis wordt door Stemberger 1977 -79 in woord en beeld getoond.
Voor een verantwoorde kennismaking met de traditionele visie op
de, op Oud en Nieuw Testament gefundeerde, christelijke leer is het
katechetische werk van Van der Meer 1955 van belang. Voor inzicht in de belangrijke opvattingen tijdens de 19e en 2oe eeuw
kunnen informatieve hoofdstukken in het handboek van Van Laar hoven 1974 dienen. De Nieuwe Katechismus 1966 en het werk van
Schoof 1968 tonen de grote invloed van het Tweede Vaticaans
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Concilie (1 962-65). De jongste stand van zaken op het gebied van de
theologie geven onder meer de studies van Richardson & Bowden
1983, Schillebeeckx 1983, Schreiter 1984 en Seckler 1980. In talloze
artikelen en besprekingen in het Tijdschrift voor Theologie wordt de
ontwikkeling op de voet gevolgd. De christelijke oudheid kan toegankelijk gemaakt worden door de beproefde patrologie van Altaner & Stuiber 1963, het overzicht van Bartelink 1986 en de verzameling teksten van Fremantle 196o en Kraft 1966. Indien
herhaaldelijke verwijzing naar de betekenis van het middeleeuwse
`Andachtsbild' de nieuwsgierigheid zou prikkelen kunnen de studies
van Appuhn 1985, Honée 1990 en Ringbom 1984 uitkomst bieden.
Voor de doorwerking ervan is de collectie artikelen in Post 1990
zeer verhelderend.
In de teksten wordt vaak een beroep gedaan op en verwezen naar
de Legenda Aurea van Jacobus de Voragine. Deze dominikaner monnik schreef tussen 1255 en 1266 zijn verzameling van 177 beschouwingen en verhalen over Jezus, diens gezellen en belangrijke christelijke heiligen, geordend naar de feestdagen van het kerkelijk jaar. De
laatste zes jaar van zijn leven was Jacobus aartsbisschop van Genua.
Hij stierf in 1298. Zijn werk had tot in de 16e eeuw een immense
invloed op de christelijke iconografie. Wie hierover meer wil vernemen leze Von Nagy 1971. Mönnich/Van . der Plas 1997 is zeer
instructief voor de verregaande doorwerking van bijbelse motieven
in het dagelijkse leven.
Misschien wordt deze of gene lezer van dit boek voor het eerst,
opnieuw of voor de zoveelste maal geboeid door Jezus, de nieuwtestamentische verhalen en hun doorwerking. Men zou dan met Augustinus kunnen ervaren, hoe dicht Jezus staat bij de minst bevoorrechten van deze aarde: immers — schreef Augustinus in 400 in zijn
Onderricht voor nieuwelingen — ` Honger had hij die allen voedt, dorst
had hij door wie alle drank wordt geschapen, en die geestelijkerwijs
het brood is der hongerigen en de fontein der dorstigen: van een
aardse tocht werd moe die zichzelf maakte tot de weg voor ons naar
de hemel: als een stomme en dove werd hij voor hen die scholden,
hij door wie de stomme sprak en de dove hoorde: geboeid werd hij
die ontsloeg van de boeien der krankheid: gegeseld werd hij die de
gesels- aller smarten uit 's mensen lichaam uitdrijft: gekruisigd, die
een eind maakte aan al onze kruisen: en sterven deed hij die gestorvenen opwekte. Maar hij verrees om nimmer weer te sterven:
om iedereen af te leren de dood zo te verachten als zou hij [daarna]
voor immer het leven moeten derven' (2,40; vertaling Frits van der
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Meer). Er is immers geen ruimte waarin God dichter bij mensen was
dan in Jezus van Nazaret.
Een woord van dank is op zijn plaats aan verwanten, collega's en
vrienden voor hun belangstelling en aanmoediging, aan de bekwame leraar Dick Blom, die enige toeverlaat was als moderne apparaten problemen opleverden, en aan Twan, die zijn vader liet werken
als hij met hem behoorde te spelen. Medewerksters en medewerkers
van de uitgeverij bewezen grote diensten.
Assen, 27 oktober 1991

ANDREAS

4
zoon van Jona uit Betsaïda en broer van Simon Petrus, werd na een
periode waarin hij zich bij de beweging van
Johannes de Doper in Judea had aangesloten,
een van de vier eerste leerlingen van Jezus van
Nazaret. Door de Doper met hem in contact
gebracht volgde Andreas Jezus, omdat hij in
hem de Messias herkende. Daarom introduceerde hij ook Petrus bij Jezus (Joh. 1,35-42).
Eerder oefende hij bij Kafarnaüm aan het
Meer van Gennesaret, waar hij een huis bezat,
het beroep van visser uit. Een andere traditie
A N D R E A S, apostel,

lokaliseert zijn roeping aan dit meer, waar
Jezus hem tijdens de visvangst samen met Petrus en de twee broers Johannes en Dakobus de
Meerdere, hun compagnons, aanspoorde hem
te volgen om mensenvissers te worden (Mar.
I , I 6-20) . Verder bracht hij bij een van de
broodvermenigvuldigingen ( »Jezus) de jongen met vijf broden en twee vissen bij Jezus
en kort voor het laatste Paasfeest samen met
»Filippus hellenistische joden bij hem.
Volgens apocriefe akten (ten dele bewaard) en berichten van vroegchristelijke
schrijvers (2e-5e eeuw) werkte Andreas eerst
onder de Scythen in gebieden rond de Zwarte Zee. Ze vermelden een exorcisme, een
missionering onder menseneters na een gevaarlijke zeereis, activiteiten samen met Petrus en een tocht met Paulus door de onderwereld. Daarna preekte Andreas in Thracië
en Hellas, waar hij »Matteüs zou hebben ontmoet, die hij van de gevolgen van een marteling genas. Zijn marteldood onderging hij te
Patrai (Patras) in Achaia. De landvoogd Aegeates (of Aegeas) veroordeelde hem na geseling tot de dood aan het kruis omdat diens
vrouw Maximilla door de apostel bekeerd en
met veel andere gehuwden tot seksuele onthouding gebracht was. Andreas zou, gebonden aan het kruis, twee dagen lang voor duizenden gepreekt hebben. Hij moet volgens
berichten uit de 4e eeuw aldus gemarteld op
3o november van het jaar 6o gestorven zijn.
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De Legenda Aurea (1255-66) van Jacobus de
Voragine vermeldt Andreas' roeping, de prediking in het land van de Scythen, de ontmoeting met Matteüs (in deze tekst gesitueerd in het legendarische Myrmidonië uit
de Ilias), een zevental krasse wonderen en een
uitvoerige, op de betekenis van het kruis geconcentreerde discussie tussen de landvoogd
en de apostel. Dan volgen berichten over details rond Andreas' dood (geseling, begroeting van het kruis, zelf- ontkleding, hemels
licht bij het sterven en de kruisafname door
Maximilla) en over manna dat uit zijn graf
stroomde. Het relaas wordt afgesloten met
het pikante verhaal over een bisschop die
voor de verleiding van de duivel in de gestalte van een wonderschone vrouw dreigt te
bezwijken. Tijdens een door de bisschop aangericht feestmaal dient zich een pelgrim aan

die door de vrouw voorgelegde moeilijke
kwesties weet op te lossen. De bezoeker ontmaskert aldus de duivel en behoedt de kerkvorst voor de val. Het bleek Andreas te zijn.
Meer dan in de Andreas -akten met hun, de
gnostieke geschriften kenmerkende, minachting voor de seksualiteit, is het verhaal in de
Legenda Aurea geladen met waardevolle elementen uit de christelijke kruismystiek. In de
8e eeuw werd Andreas op grond van een dubieuze interpretatie van tendentieus bijeengezochte bronnen tot stichter van Byzantium
uitgeroepen. Hij zou er een bekende van Paulus, Stachys (Rom. 16,9), tot bisschop van de
Mariakerk op de Acropolis gewijd hebben.
Daarmee rivaliseerde de hoofdstad van het
Oosten met de oude hoofdstad van het Westen, Rome: Andreas was immers eerder
geroepen dan Petrus Goh. 1,440-42). Zijn
Griekse bijnaam is dan ook `Protoklètos'
(eerstgeroepene) .
Andreas' relieken en daarmee zijn verering
vonden verbreiding van Constantinopel tot
Brittannië. Hij werd patroon van landen als
Schotland, Rusland, Griekenland, Spanje, en
van vele steden en kerken. Voorts werd hij,
omdat de Bourgondiërs in Scythië door de
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apostel zouden zijn bekeerd, onder Philips de
Goede in 1429 beschermheer van diens roemrijke Orde van het Gulden Vlies. Verder beschouwden allen die betrokken waren bij de
visserij hem als hun beschermer. Men riep
hem aan als huwelijksbemiddelaar en genezer
van gewrichtsziekten. Zijn feestdag valt op
I I november.
Attributen van Andreas zijn schriftrol of
boek, vis, visnet of kruis. Het X-vormige
kruis (crux decussata of Andreaskruis), voor
het eerst — maar nog met een rechtopstaande,
centrale balk — afgebeeld in een Troparium
(boek met liturgische hymnen) uit Autun
1169 als martelwerktuig bij zijn terechtstelling, werd pas in de ie eeuw algemeen. Het
ontstaan ervan is onzeker. Men wijst op een
gaffelvormige olijfboom die in Patras aangewezen werd als Andreas' kruis (aldus afgebeeld op een detail van de in i 823 verwoeste,
maar voordien nagetekende, bronzen deuren
van de Sint-Paulus- buiten -de-Muren te Rome uit de i ie eeuw) . Men wijst voorts op een
analogie met de kruisdood van Andreas'
broer »Petrus of op een interpretatie van een
vrij cryptische notitie van de middeleeuwse
liturgist Johannes Beleth in zijn Rationale divinorum officium 1 160/64: `Hij hing twee dagen,
predikend, schuin (per traversum) aan het
kruis.' Dit laatste was wellicht van invloed op
een miniatuur in het Psalterium van Citeaux
ca. 1260 (een Latijns kruis met een zijbalk in
de grond zodat de martelaar horizontaal op
de hoofdbalk ligt) en op 13e-eeuwse glasramen in de kathedralen van Evreux, Troyes en
Auxerre. Invloed van het vroegchristelijke
Christusmonogram (x of x P »Jezus) met zijn
kosmologische implicaties is echter niet uit te
sluiten. Zo is er een 12e-eeuws beeld in het
klooster van Sant Andres de Ariojo (prov.
Burgos) van Andreas tronend met een x -teken in de handen. Ongetwijfeld heeft het onderscheidingsteken van de Bourgondische
Orde invloed gehad op de verspreiding van
1

het Andreaskruis.
Andreas' fysionomie is die van een gepassioneerde man van gevorderde leeftijd, met

lange neus, grote grijze gaffelbaard en priemende ogen. Zoals alle apostelen draagt hij
meestal een opgeschorte tuniek en mantel.
Soms lijken zijn gelaatstrekken op die van
zijn broer Petrus. De doorgaans borstelige
coiffure op de afbeeldingen zal wel op zijn
naam teruggaan, die `mannelijke, dappere'
betekent. Aldus is er reeds een mozaïek -medaillon ca. Soo in de kapel van de aartsbisschop te Ravenna, en i Ie- en 12e-eeuwse afbeeldingen (een fresco in de crypte van de
San Clemente te Rome; een mozaïek uit de
in 1913 verwoeste kathedraal van Serres in
Macedonië, nu in het museum van Saloniki)
vertonen nog steeds verwante trekken.
Andreas werd voorgesteld met of een Latijns kruis (in verschillende vormen) of een
triomfkruis. Met een triomfkruis werd hij
(samen met Petrus) afgebeeld op een 12eeeuws fresco uit de San Pedro te Seo de Ur
gell, in apostelreeksen uit de ie eeuw aan de
kathedraal - portalen van Chartres, Amiens
(mogelijk oorspronkelijk met een ander attribuut), Reims, Bordeaux (Saint Seurin) en
Straatsburg en aan altaarretabels uit de ie
eeuw, zoals die van Fiorenzo di Lorenzo en

Bartolomeo Vivarini. Met het Andreaskruis
werd hij bijvoorbeeld afgebeeld op een 14eeeuwse triptiek uit de omgeving van Agnolo
Gaddi, op het Twaalf-Apostelenaltaar 1509
van Riemenschneider in de Sankt Kilian te
Windesheim, op een doek van El Greco ca.
1604 (de apostel converserend met Franciscus
van Assisi) en bij het reuzenbeeld 1627-40 van
Francois Duquesnoy aan de koepelpijler van
de Sint-Pieter in Rome.
Met een boek vindt men hem op een fresco uit de 8e eeuw in de San Lorenzo te Rome;
met vistuig op een schilderij van Ribera
(Kon. Musea voor Schone Kunsten te Brussel) . Andreas' danshouding van de extatische
profeet (met gekruiste benen) op de Arca
Santa 1075 in de Cámara Santa te Oviedo is
een unicum. Zijn plaats met x -kruis en boek
op een kopergravure van Schelhauere, waarop hij met de monnik - zeevaarder Sint
Brandaan een Sint-Anna -te-Drieën (»Anna)
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Monogrammist i P Christus met
,

Maria, de Dood, een ridder en de
apostel Andreas, middendeel van
houten altaarstuk,

ca. 1520-25.

Nationale galerij, Praag.
Andreas, herkenbaar aan zijn
kruis, is hier samen met Maria
voorspreker voor de ridder.
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flankeert, zou hij wel eens te danken kunnen
hebben aan het apocriefe verhaal over zijn
avontuurlijke zeereis.
De roeping van de apostel is onder meer
uitgebeeld op een mozaïek ca. 520 in de Sant'
Apollinare Nuovo te Ravenna, een reliëf ca.
i 15o van de Meester van Cabestany uit San
Pedro de Roda, een paneel ca. 1300 van Duccio di Buoninsegna, een fresco 148o-83 van
Ghirlandaio in de Sixtijnse kapel te Rome en
een schilderij 1586 van Barocci (Kon. Musea
voor Schone Kunsten, Brussel). Vanaf een
initiaal uit ca. 85o in het Sacramentarium van
bisschop Drogo van Metz echter ging de
voorkeur uit naar de weergave van zijn marteling, in cycli vaak opgebouwd naar het
voorbeeld van scènes uit Jezus' lijden: miniaturen in het Sacramentarium van Ellenhard
i ie eeuw en in het Passionale van Stuttgart
eerste helft ie eeuw; de Andreas- triptiek
met zes scènes ca. II50 uit het atelier van
Godefroid de Claire in de dom te Trier en het
antependium van Solsona uit de ie eeuw.
Later werden meerdere apocriefe gegevens
toegevoegd (bijvoorbeeld het altaar van
Thouzon, tweede helft ie eeuw Siena) . Van
de cyclus op het I2e-eeuwse glasraam in de
westelijke straalkapel in Chartres rest nog
slechts de bovenste helft met ruim 20 scènes
(wonderen en passie). Lorenzo en Jacopo Salimbeni schilderden een uitvoerige cyclus `al
fresco' 1415 -20 in de crypte van de kerk te
Sanseverino. Kuen was in 1753 een van de
laatsten, met zijn schilderingen aan de gewelven van de Andreaskerk van Heinrichshofen
bij Landsberg. De 16e-eeuwse Russische Andreas-ikoon met een 16 -tal randillustraties
combineert enkele scènes uit het leven van
Jezus met die uit het verhaal van de apostel.
In de tijd van de Contrareformatie koos
men vooral voor monumentale uitbeelding
van feiten uit Andreas' leven: de verbleekte
fresco's í6o8 van Reni (kruisaanbidding) en
Domenichino (geseling) in de San Gregorio

al Celio in Rome en die van Preti en Domenichino 1622 in de San Andrea del Valle aldaar (grote cyclus met bijbelse en apocriefe

scènes). Zeer dramatisch, met triomferende
engelen boven de martelscène, is het schilderij 1609-12 van Roelas, die de hoogverheven
martelaar laat preken vanaf zijn kruis. Andreas' emotionele begroeting en aanbidding
van zijn kruis, reeds opgenomen in het vermelde antependium van Solsona, komt ook
zelfstandig voor, zoals op een miniatuur einde ie eeuw in het Brevier van René de Lorraine, en genoot wederom voorkeur in de
periode van de barok: het genoemde werk
van Ribera in Brussel, voorts schilderwerken

van Lorenzo Lippi 1637, Lebrun 1647 (Notre-Dame te Parijs), Albani en Murillo ca.
165o, Blanchard 1670, Altomonte 1735 en
Ugoloni ca. 1800. De scène was nog onderwerp voor een Jugendstil - glasraam van Mehoffer 1895/96 in de kathedraal van Freiburg
im Vechtland (Zwitserland). Onder de wonderen, ook wel in cycli weergegeven (genoemde crypte in Sanseverino; paneel van
Almedina 16e eeuw in Iglesia del Milagro te
Valencia), valt dat van de bekoorde bisschop
op (paneel eerste helft i Se eeuw van Benvenuto di Giovanni; Schaufelein, ontwerp
voor een glasraam ca. I S 10; een 16e-eeuws
retabel van de Meester van San Nicolas in de
kerk van Ventosilla) .
Uit de omgeving van Cynewulf (tweede
helft 8e eeuw) stamt een oud - Angelsaksisch
gedicht dat, zich baserend op Acta Andreae et
Matthiae in urbe anthropophagorum (Handelingen van Andreas en Matteüs in de stad der
menseneters; Se eeuw), episoden uit het leven
van Andreas bevat. Het vertelt plastisch in
een mengeling van christelijke en oud -Germaanse elementen legendarische belevenissen
van Andreas, voorgesteld als een vazal van
Jezus. Gregorius van Tours schreef in de 6e
eeuw een Liber de miraculis beati Andreae
apostoli (over de wonderen van Andreas) en
de Griekse panegyricus Nicetas van Paphlagonië ca. 1000 een In laudem Sancti Andreae.
Dvornik 1958; Emminghaus 1969; Martin 1928;
Peterson 1958; Quispel 1956; Smith 1960; Uhlmann 1947.
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zijn volgens legenden

de ouders van Maria, de moeder van Jezus
van Nazaret. Alleen apocriefe geschriften
noemen het paar. Toen de rijke en vrijgevige
Israëliet Joachim eens in de tempel een offer
wilde opdragen, werd hem dat door de priester Ruben publiekelijk verboden vanwege de
schande van zijn uit kinderloosheid blijkende
schuld. Joachim vluchtte naar de woestijn en
vastte er veertig dagen en veertig nachten.
Intussen beklaagde zijn vrouw Anna zich
over haar toestand. Haar dienstmeisje Judit
maakte zich daar vrolijk over. Anna trok zich
daarop biddend terug onder een laurierboom. Een vogelnest in deze boom inspireerde haar tot een klacht over haar onvruchtbaarheid. Toen verscheen haar een engel,
volgens bronnen »Gabriël, met de boodschap
van nakomelingschap. Een tweede engel
wees haar op de naderende thuiskomst van
haar man, die inmiddels een zelfde boodschap
had ontvangen en opnieuw op weg was gegaan naar de tempel, met een grote kudde
voor een offer dat hij, nu zijn kinderloosheid
een einde zou nemen, mocht opdragen..
Daarna begaf hij zich naar huis. Anna baarde
na negen maanden een meisje en noemde het
Maria. Ze liep al toen ze zes maanden oud
was. Anna beloofde haar af te zullen staan aan
de tempel. Toen Maria drie jaar was, brachten haar ouders haar er samen met alle Hebreeuwse meisjes heen, presenteerden haar
aan de priester en vertrokken tevreden.
Latere legendarische toevoegingen aan dit
verhaal werden opgenomen in de Legenda
Aurea: Joachims afkomst uit Nazaret en die
van Anna uit Betlehem, hun beider grote
vrijgevigheid, de twintig jaren van hun kinderloosheid, hun belofte - vooraf een kind aan
de tempel af te zullen staan, Joachims vlucht
naar de herders van zijn kudden, een lange
uiteenzetting van de boodschappende engel
over de naam en de betekenis van het beloofde kind Maria, de ontmoeting van Joachim

en Anna na beider instructie van Godswege
bij de Gouden Poort in Jeruzalem (plaats dus
van een spirituele conceptie!), de wonderbare
prestatie van de kleine Maria die de vijftien
treden van de tempeltrap zonder hulp bleek
te kunnen bestijgen, en 8 september als de dag
van Anna's moederschap.
Onduidelijkheden over de familierelaties
in de evangelies en de in verband met Maria's
maagdelijkheid problematische vermelding

van broers en zusters van Jezus (i Kor. 9, 5,
Mar. 3, 3 I 3 5 en vooral 6,3; »Jozef) werden
vanaf de 9e eeuw (bijvoorbeeld Haimo van
Alberstadt) opgelost door aan te nemen dat
Anna na een veronderstelde vroege dood van
Joachim nog tweemaal huwde. Uit het tweede huwelijk met Cleophas zou een meisje
Maria geboren zijn dat later huwde met Alfeüs (Mar. 3, 18 en Hand. 1,13) en uit het derde met Salomas weer een Maria die trouwde
met Zebedeüs. Alfeus werd de vader van Da kobus (de Mindere/Jongere; eerste bisschop
van Jeruzalem ?), Doses (of Jozef; Mar. 6,3 en
15,4o en 47), Simon en Judas (laatste drie niet
verder bekend); Zebedeüs van Dakobus de
Meerdere en Johannes de Evangelist. Een
broer van Joachim zou de grootvader zijn
van een zekere Zacharias. Anna heeft nog een
zus gehad, Esmeria, die huwde met Efraïm of
Eliud; hun dochter Elisabet huwde met de
juist genoemde Zacharias, die de vader werd
van »Johannes de Doper, en een broer Enim,
die trouwde met Mamelia, uit wie Servatius,
de latere bisschop van Tongeren/Maastricht,
werd geboren. Men wist verder de namen
van Anna's ouders: Stollanus en Emerentia of
Emerantiana, en van Joachims vader: Mattan
of Melchi. Emerentia zou in contact hebben
gestaan met vrome asceten op de berg Kar
hun raad gevraagd hebben in zake-meln
haar te sluiten huwelijk met Stollanus.
-

Joachim en Anna worden zoals gezegd nergens in het Nieuwe Testament vermeld. Het
oudste apocriefe bericht over hen, het Protoevangelie van Dakobus I -8, I, is vooral gemodelleerd naar de verhalen over de ouders van
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Samuël (I Sam. 1-2,1 i). De titel van dit boek
wijst ofwel op het vroege ontstaan ervan ofwel op de archaïsche inhoud. De gefingeerde
auteur (25,1) zou Dakobus, een broer van Jezus, geweest zijn. De tijd van ontstaan is het
midden van de 2e eeuw; de plaats Syrië of
Egypte. In het Westen had een Latijnse bewerking van dit boek uit of omstreeks de
6e eeuw, Evangelie van Pseudo-Matteüs genoemd, grote invloed. Zeer oude tradities,
maar ook een tegemoet komen aan nieuwsgierigheid naar Maria's ouders, Jezus' grootouders, liggen ten grondslag aan het aantrekkelijke verhaal.
Het schijnprobleem van de broers en zusters van Jezus, dat ontstaat als men de nieuwtestamentische literatuur tot louter historische bronnen reduceert, werd in de vroegchristelijke periode (onder meer door
Origenes en Hilarius van Poitiers) opgelost
door de niet onderbouwde hypothese dat het
kinderen betrof uit een eerder huwelijk van
»Jozef van Nazaret (vgl. Proto- evangelie 9,2) .
In de middeleeuwen en zelfs nog tot voor
kort werd het verklaard door aan te voeren
dat het om neven van Jezus ging. Ook voor
deze verklaring is geen bewijs.
De dogmatische ontwikkelingen in de opvattingen over »Maria's plaats in de verlossingstheologie straalden ook af op haar ouders. Zij moesten wel in waardigheid stijgen
toen men — nadat er steeds groter nadruk
werd gelegd op Maria's heiligheid en vooral
op haar lichamelijke integriteit — tijdens het
Concilie van Efeze in 43 i het goddelijk moederschap van de dochter definieerde. In Jeruzalem heette de Annakerk naast de vijver van
Betesda oorspronkelijk — al in 450 — `kerk van
de lamme'; vervolgens werd zij omgedoopt
tot Mariakerk (bij de grot waar Anna Maria
zou gebaard hebben) en wellicht in de 6e
eeuw naar Anna genoemd. In deze stad en
in Byzantium, waarheen haar lichaam in
710 werd overgebracht, ontstond een indrukwekkende Anna- cultus. Deze cultus
werd vooral door de kruistochten in het
Westen bekend en daar langdurig onder-

steund met de in de 13 e eeuw door sommigen
benadrukte, door anderen bestreden leer van
de `onbevlekte ontvangenis' van Maria in
Anna's schoot (naar analogie van de maagdelijke geboorte van Jezus). Relieken van
Anna verspreidden zich over Oost en West
en leidden tot het ontstaan van bedevaartplaatsen, zoals Anne d'Ayrey in Bretagne,
Bottelaere in België, Chartres, Paderborn,
Duren, Chasney (Nièvre) en Schwendelberg
(Luzern), en van invloedrijke Anna-broederschappen. De patronage van Anna werd
vooral van de i e tot ie eeuw uitgebreid
over vrijwel elk facet van het familiale en
economische leven. Deze overweldigende
belangstelling en verering hadden alles te maken met de bloei van de Europese burgerlijke
cultuur en waren in veel opzichten weinig
anders dan een vruchtbaarheidscultus die de
vrouw in haar traditionele rol bevestigde
(Anna reikt het kind vaak een appel, teken
van vruchtbaarheid, aan: Daniel Mauch,
Schnitzaltar i So i in de kapel te Bieselbach bij
Augsburg), en die orde in het familieleven
onder het gezag van een waardige grootmoeder garandeerde. De kerkelijke overheid
moest soms tegen excessen optreden. Zo
werd in de ie eeuw een geschrift van de
Italiaan Imperiali, die de opvatting van Maria's conceptie zonder tussenkomst van een
man voorstond, krachtig veroordeeld. In de
19e eeuw werd Anna vooral geprezen als de
volmaakte huisvrouw. Haar feestdag valt in
het Westen op 26 juli, in het Oosten op 25
juli.
Joachim is in de Kerken van het Oosten,
waar hij met eigen feestdagen gevierd werd
(vanaf de ioe eeuw op 9 september en 16 of
18 januari), zonder onderbreken vereerd. In
het Westen (feestdag sinds 1522 op 20 maart)
was de verering wat minder, met een opbloei
echter in de 18e en ie eeuw, toen parallel aan
de »Jozef- verering ook deze familievader exemplarisch werd gesteld voor het burgerlijke
gezin.
Anna werd aanvankelijk afgebeeld als een
statige, betrekkelijk jonge vrouw in een
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groen of rood kleed met hoofddoek of voile;
vanaf de late middeleeuwen werd zij ouder
voorgesteld en soms ook modieus gekleed.
Haar attributen zijn een boek of minder
vaak een lelietak. Ook voorstellingen met
Joachim en Anna samen komen voor (reliëf
13 e eeuw aan het portaal van de Anna -kapel
op Palma de Mallorca) De oudste bewaard
gebleven afbeeldingen van Anna zijn twee
—

—

.

fresco's in de Santa Maria Antiqua in Rome
ca. 6S 5 met Maria als kind op haar arm; ca.
760: jeugdig, samen met Elisabet en Maria)
en een fresco met inscriptie uit de eerste helft
van de 8e eeuw, die in het begin van de jaren
zestig van deze eeuw ontdekt werd in de
Egyptische kathedraal van Faras (Nubië) Op
dit fresco legt Anna de vinger op haar lippen,
wellicht als verwijzing naar de wonderbare
ontvangenis van Maria. Anna-ikonen tonen
haar staande of in gebedshouding, naar het
voorbeeld van verschillende Byzantijnse
»Maria- voorstellingen. De kathedraal van
Chartres heeft twee monumentale Anna-afbeeldingen, beide met het Mariakind op de
arm: als trumeaubeeld met boek aan het
noorderportaal (voor 1224) en ca. 123 o als
`oudtestamentisch' centrum met scepter in de
hand op het middelste van de lancetramen
(

:

Meester van Sint Gudule,
De legende van de heilige Anna,
altaarstuk eind i 5e eeuw.
Faculté de Médicine, Parijs.
Op het hier weergegeven
middenpaneel ziet men rond de
Sint-Anna -te-Drieën (boven:)
Anna's ouders met hun twee
dochters, weigering van
Joachims offer en ontmoeting
bij de Gouden Poort; (middenlinks en rechts en onder
—

.

onder de Maria -rozet van het noordelijke

dwarsschip. Hier is zij omringd door Melchisedek, David, Salomo en Aaron.
De vroegste verhalende taferelen (bespotting door het dienstmeisje en de boodschap
bij de boom met nestelende vogels) vindt
men op de ivoren panelen van een aan Maria
gewijd diptychon ca. 700 in de John Rylands
Library in Manchester (Mass.). Een blad uit
het Psalterium van Wincester 1140 -6o draagt
een fraai stripverhaal met zes scènes in drie
registers. Op fresco's en aan middeleeuwse
Maria- en Anna- altaren, opgesteld in aan
haar gewijde bedevaartsoorden of in kapellen
van Anna- broederschappen, werden in veel
cycli meerdere scènes uit het leven van Anna
en Joachim afgebeeld, bijvoorbeeld fresco's
uit de I ie eeuw in de Anna-en-Joachim -kapel in de kathedraal van Kiev, uit ca. 1200 in

midden:) Anna's huwelijken
met Joachim, Cleophas en
Salomas en (onder links en
rechts:) de huwelijken van
Anna's dochters Maria Cleophas
en Maria Salomas met de
kinderen. De hier niet getoonde
zijpanelen hebben resp. het
Karnrel-visioen van Emerentia
met haar stamboom en de
stamboom van Esmeria (met
helemaal boven Sint Servaas).
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de kerk te Pouzauges-le-Vieux (Vendée), van
Giotto ca. 1305 in de Arena -kapel te Padua,
Anna-ikoon met 12 randtaferelen in het Museo Civico te Pisa, altaar eind 1 S e eeuw van
de Meester van Sint Gudule, monumentale
fresco's uit 1314 in de Moeder-Gods -kerk te
Studenice in Servië, ivoren kastje I4e eeuw in
het Musée Paul-Dupuy te Toulouse, reliëfs
1356 aan het zuiderportaal van de dom te
Augsburg, retabel van Bernardo Puig ca.
1390, fresco's van Francesco d'Arezzo 1 43 S in
de Santa Caterina te Galatina en beschilderde
tegels ca. 1750 in de franciscaner kerk te Olinda (Brazilië). De meest voorkomende scènes
(uit het genoemde Proto- evangelie) in deze cycli zijn: het offer van Joachim door priesters
geweigerd; de boodschap aan Joachim te
midden van zijn herders en kudde en die aan
Anna onder de laurierboom; de ontmoeting
van Joachim en Anna bij de Gouden Poort;
de geboorte van Maria en haar presentatie bij
de tempel. Soms komen daarbij: het onderricht aan Maria (leren lopen!), de liefkozing
van Maria door haar ouders en het sterfbed
van Anna.
Enkele thema's gingen een apart bestaan
leiden. Dat geldt voor de boodschap aan Anna (mozaïek eind i ie eeuw in het Catholicon
te Daphni; fresco van Luini I 16, nu in de
Brera te Milaan) en vooral voor de ontmoeting bij de Gouden Poort, vanaf ca. i000 immers een verwijzing naar de onbevlekte ontvangenis van Maria. Vaak gaat het om twee
elkaar omhelzende personen, naar analogie
van de weergave van de ontmoeting van Maria en »Elisabet: Meester van de Divisio
Apostolorum ca. 1490, Belvedère Wenen;
schilderingen 13 32-3 8 van Taddeo Gaddi en
Giovanni da Milano in de Santa Croce te Florence; schildering ca. i Soo in de Buurkerk te
Utrecht, Russisch ikoon I S e eeuw te Recklinghausen en twee i 9e-eeuwse Bulgaarse
ikonen in de Nationale Galerie in Sofia.
Andere geliefde thema's, vooral in de beeldende kunst van de nieuwe tijd, waren: de
geboorte van Maria (Meester van Kappen berg ca. 1525; wandschildering van Ghirlan-

daio 1486 -90 in de Santa Maria Novella te
Florence, met veel huiselijke taferelen); het
onderricht aan Maria (Murillo ca. 1670; Rubens eerste helft Ile eeuw in het Kon. Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen,
Solimena ca. 1700, Maulpertsch 1767 en Bethel ca. 1845); de presentatie bij de tempel
(fresco Tintoretto ca. I S S S in de Santa Maria
dell' Orto te Venetië, met enorme tempeltrap, en een fresco uit 1599 in de Stephanoskerk te Nesebar in Bulgarije); tenslotte Anna's sterfbed (triptiek Quinten Massys i 50 in
de Kon. Musea voor Schone Kunsten te
Brussel, met de drie Maria- dochters, Joachim, Jozef en een zegenende jezus-knaap).
Het iconografisch schema van Sint-Annate- Drieën is in de 13e eeuw ontstaan als een
westerse vertaling van Byzantijnse »Mariatypen, die staand of zittend het kind jezus
recht of opzij voor zich dragen. In dit nieuwe
devotiebeeld, aantrekkelijk vanwege de drie
draagt Anna Maria, die op-hoekscmpti,
haar beurt het jezuskind draagt: Spaanse
Meester uit de i Se eeuw (museum te Valladolid), Masaccio ca. 1425, Leonardo da Vinci
1501/07, het beeld van de Meester van Elslo
eerste helft 16e eeuw in de Lambertuskerk te
Horst, 16e-eeuwse Noordnederlandse beelden in het Rijksmuseum Amsterdam, het
Catharijneconvent Utrecht en het Museum
voor Religieuze Kunst te Uden. Vele variaties ontstonden: in de houding van de personages, in de leeftijd van Maria, in de stoffering rondom; soms werd de voorstelling
uitgebreid met Joachim en Jozef, soms met de
»Drieëenheid; soms ontstond een combinatie
met de Boom van Jesse (Jes. I I, I). Zo beeldt
Berg in zijn grote altaarstuk ca. 1507-22 in de
Graanbrödekirke te Odense Anna af als wortel van de Boom van Jesse, waarin de lijdensgeschiedenis zich afspeelt, met in de top een
kroning van Maria. Nog Schlemmer ca. 1900
maakte een tekening van een eigentijdse SintAnna -te-Drieën en Verhaak in 1953 een
bronzen beeld. Een Sint-Anna -te- Vierenbeeld (met Anna's moeder erbij) uit ca. I Soo
werd in 1940 in Minden gevonden; een ander
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fraai voorbeeld uit dezelfde tijd uit het Kloster Isenhagen bevindt zich in het Diözesan-

museum in Paderborn.
De aandacht voor Anna's grote familie, de
Heilige Maagschap (Metertia, Heilige Sippe
of Holy Kinship), kende haar hoogtepunt in
de 13 e tot 17e eeuw. Een pagina uit een 9eeeuws handschrift van het werk van Cosmas
Indicopleustes in de Vaticaanse Bibliotheek te
Rome draagt een vroege genealogie: onder
de medaillons van Anna en Joachim staan aan
Jezus' rechterhand Maria en Johannes de Doper en aan zijn linker Elisabet en Zacharias
met wierookvat en -doos. Het rijpe middeleeuwse schema van de Heilige Maagschap
is in wezen een uitgebreide Sint-Annate- Drieën - voorstelling. Anna's volgeladen
stamboom werd in de late middeleeuwen vele malen afgebeeld. Iedereen kende ook het
versje uit de Legenda Aurea, dat de complexe
relaties uiteenzet. Een vroege Maagschap is
afgebeeld in het glasraam ca. 1325 in de dom
te Regensburg; een eenvoudige, knusse familiebijeenkomst op het begin-16e-eeuwse paneel van (waarschijnlijk) Van Lon uit Corvey
(Arnsberg); een zeer overzichtelijke Maagschap met bijgeschreven namen wordt getoond in het schilderij van Baegert eind ie
eeuw. Geertgen tot Sint Jans (kort na 1 475,
Rijksmuseum Amsterdam) plaatste het gezelschap in een kloosterkerk. Hoogtepunten
zijn de werken van Cranach de Oudere (na
I Sos), Massys (1509 voor de Anna-broederschap van de Pieterskerk te Leuven), en Strigel (I S 19), waarop families model staan voor
de Heilige Maagschap. Servatius is in de
Maagschap herkenbaar op een anonieme
schildering uit ca. 1430 in het museum te
Darmstadt en op een paneel van Strigel uit
1528. Zeldzaam is de afbeelding van Anna in
gezelschap van haar drie Maria- dochters
(Fouquet, miniatuur ca. 1450; glasraam ca.
1 Soo in de Saint-Vincent te Rouen)
Vanuit miniaturen met de voorstelling van
de zwangere Anna in 16e-eeuwse getijden
boeken (bijvoorbeeld Breviarium Grimani ca.
1 5 10 ) ontwikkelde zich het schema waarin,
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knielend rond een Anna die met geopende
schoot op een altaar zit, figuren uit de kerkgeschiedenis op banderollen getuigenis afleggen van Maria's onschuld en zondeloosheid
(Onbevlekte Ontvangenis) bij haar conceptie
in Anna's schoot (paneel van een Westvlaamse Meester ca. 1490 in het Historisches Museum te Frankfurt am Main) . Dezelfde idee
steekt achter de voorstelling waarop Anna en
Joachim als in aanbidding knielen voor hun
vanuit de hemel verschijnende dochter: schilderijen van Tiepolo 1759 en van een anonymus uit Beieren ca. 1750 in de pastorie te

Krainburg am Inn.
Joachim, eerst jong afgebeeld (fresco 9e
eeuw in de kapel in de tempel van Fortuna
Virilis te Rome), later als oude man met
baard in lang kleed en mantel of in herderskleding, kreeg als attributen staf, boek,

lam of duiven en een enkele maal Maria op
zijn arm (beeld ca. 1690 op het altaar van de
kerk in Gräfrath, Rijnland). De oudste voorstelling is die van de verschijning van de engel
aan Joachim bij zijn herders op een fresco uit
ca. 890 in de Santa Maria in Gradelis te Rome. Durer wijdde aan hem in zijn Marienleben (begin 16e eeuw) vier bladen, waaronder de weigering van zijn offer en zijn verblijf
bij de herders. Zelfstandig afgebeeld vindt
men de vader van Maria na enkele oudere
voorstellingen (beeld ca. 1 Soo in de Laurentiuskapelle te Miltenberg; reliëf ca. 1 S i o Landesmuseum Karlsruhe; schilderij van Michaelina Woutiers 1646) vooral in de 18e
eeuw, op plaatsen waar men hem bijzonder
vereerde (onder meer beelden van Ignaz
Gunther 1748/49 en Feuchtmayer 1749 in
München -Thalkirchen en de bedevaartskerk
te Birnau) .
Anna en Joachim samen vindt men op de
mozaïeken uit de i ie eeuw in het voorportaal
van de Kerk van Maria's Ontslaping in Nicea, uit het einde van de ie eeuw in de zwikken van de centrale koepel van de kerk van
Nerediza bij Novgorod, uit het begin van de
14e eeuw in Karije Djami te Istanbul, en op
fresco's ca. io8o in de kerk van Tagar, in
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Yilanli Kilise in Irhala tweede helft i ie eeuw
(Cappadocië) en de koningskerk van Studenitsja (Servië) uit 1313-14. In Anna- en Maria -cycli speelt Joachim doorgaans een passieve rol.

Emerentiana werd afgebeeld in Anna- en
Maria -cycli (vooral bij Maria's geboorte en
in Maagschap-voorstellingen) en als hoofdpersoon in de Sint-Anna -te-Vieren - beelden.
Zij komt zelfstandig voor in werk uit ca.
I Soo, dat stamt uit de Karmel- traditie (panelen van Vlaamse meesters ca. 1490, onder
meer in het Historisches Museum te Frankfurt en het Museum Sint Salvator te Brugge).
Verschillende geschriften hadden in de
loop der eeuwen grote invloed op de Annaverering, in de eerste plaats Historia nativitatis
laudabilisque conversationis intactae Dei genetricis (Geschiedenis van de geboorte en de lofwaardige levensloop van de ongeschonden
moeder Gods) van de geleerde dichteres en
dramaturge Hrotsvita van Gandersheim (i oe
eeuw); van groot belang waren de Histories
van de Noordnederlandse priester Jan van
Denemarken (ca. 1490) en - Pieter van Dorlant
(ca. 1498), een kartuizer uit Diest. Daarna
volgde een vloed van geschriften, waaronder
De laudibus sanctissimae matris Annae tractatus
(Verhandeling over de heerlijkheden van de
heilige moeder Anna) van de weinig kritische
benedictijn en humanist Trithemius (begin
16e eeuw), Het Grote Leven van jezus van de
populaire kapucijn Martinus van Cochem
168o en publikaties van private openbaringen
van onder meer de invloedrijke Birgitta van
Zweden (14e eeuw) en Anna Katharina Emmerick (opgetekend door Brentano: Marien
1852). In de Vita beatae Annae 1509 van-lebn
de karmeliet Gorland wordt veel aandacht
besteed aan Emerentia. Jacobus Keimolanus,
een karmeliet uit Gent, schreef ca. I Soo een
Leven van Joachim.
Blinzler 1967; Borchert 1 95 S; Brandenbarg 199o;
Dresen-Coenders 1983; Emminghaus en Kuppers
1968; Gatz 1972; Kleinschmidt I93o; Levi d'Ancona 1957; Smid 1965; Vriend 1928.
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is volgens de bijbel (i Joh.
2,18 en 22; 4,3) en de christelijke traditie
(Augustinus, Joachim van Fiore, Luther) - de
`tegenstander' die voor het te verwachten
wereldeinde destructieve activiteiten zal ontplooien. Hij zendt volgens 2 Tess. 2,3-12
in alle tijden zijn handlangers vooruit (vgl.
het tweede Beest in Apoc. 13,11-18) en heeft
alles met leugen en bedrog van doen. Zijn
komst wordt aangeduid met het Griekse
woord voor (oorspronkelijk: keizerlijke of
goddelijke) verschijning: 'parousia'. Na het
stichten van grote verwarring zal hij uiteindelijk door Jezus vernietigd worden (vgl.
Apoc. 14,6-15,4). Zijn namen zijn `Mens van
de wetteloosheid', `Zoon van het Verderf' en
'Tegenstander'. Jezus zelf spreekt over misleidende schijnchristussen (bijvoorbeeld in
Mar. 1 3, 5 -2 3)•

ANTICHRIST

De figuur van de Antichrist is in het zich
bedreigd voelende Israël eerder ontstaan als
personificatie van vijandige machten (Jes.
14,12-14, Ez. 28,2, Dan. 7,19-25), dan uit
mythologieën van de zich in de eindtijd herhalende krachtmeting tussen een god en de
oerchaos. In het Nieuwe Testament lopen de
interpretaties uiteen: het vroege christendom
heeft `hem' soms geladen met anti-joodse
(Pseudo-»Barnabas-brief 4,3-6), soms met anti- Romeinse (Apoc.), soms met dogmatische
trekken (de Jezus-loochenaars van i Joh. 2,

18-23).
Hippolytus van Rome (begin 3e eeuw)
zag als eerste deze absolute tegenpool van Jezus als een satanische mens. Sibyllijnse boeken verbonden de Antichrist met het verhaal
van de koning van de eindtijd uit de Alexander- legende en beïnvloedden onder meer via
de benedictijn Adso (9e eeuw) het middeleeuwse toneel. Menig middeleeuwer zag in
zijn tegenstander een door de Antichrist
vooruitgezonden lijfelijke bode. Als zodanig
werd Abaelard in de ie eeuw beschouwd,
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voorts Frederik i I , soms de paus — met name
door de Spiritualen (rigoureuze volgelingen
van Franciscus van Assisi) in de Armoede strijd ca. 1300. In 13 18 veroordeelde Johannes
X X I I allen die bepaalde personen als Antichrist aanwezen. Grote theologen onthielden
zich in deze tijd van concrete interpretaties en
beperkten zich tot eschatologische duiding en
uitleg. Vanaf Augustinus wezen zij op de
achter de figuur van de Antichrist verborgen
onvermijdelijkheid van het actuele kwaad,

ook en juist in een kerk die zichzelf toch als
van Godswege geleid instituut verstaat.
Zoals reeds in de ie en begin ie eeuw
Wycliffe en Hus zag ook Luther, naar zijn
mening op bijbelse gronden, vooral vanaf
1521 — na de excommunicatie — in het pausschap een manifestatie van de `rechte Ende
(Wider das Bapsttum,-christodeW '
vom Teuffel gest(fet 1544); later vond hij hetzelfde van de extreme reformatoren en andere geestdrijvers, die hij afwees. De theologen maakten elkaar in de confessionele strijd

Lucas Cranach de Oudere, twee
houtsneden uit het Passional
Christi and Antichristi, 1521.
In dit geschrift uit de kring van
Luther werd de paus geïdentificeerd met de Antichrist.

In 26 afbeeldingen werd het
gedrag van de paus gesteld
tegenover dat van Jezus. De
linker afbeelding van dit tweetal
laat zien hoe Jezus de kooplieden
uit de tempel verdrijft; de
rechter afbeelding hoe de paus
geld incasseert voor aflaten.
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rond de Reformatie in pamfletten uit voor
Antichrist, zoals dat ook in de tijd van het
grote schisma tussen de Kerken van het Oosten en het Westen in I0S4 gebeurd was. Tot
ver in de tijd werd zo het beeld van de geschiedenis deels bepaald door de Antichrist,
waarbij in de loop der eeuwen de Turken, de
Franse revolutionairen en de bolsjewieken
voor zijn agenten werden gehouden. Van een
dieper gehalte zijn de beschouwingen van

Nietzsche, Solovjev of Berdjajev over het
wezen van het kwaad.
De Antichrist werd voorgesteld als krijgsman, priester, koning of demonisch monster,
altijd afgrijselijk, en als een parodie op wat hij
wil zijn. Middeleeuwse apocalypsen, bijbels
bij bepaalde passages (bijvoorbeeld bij Job
40, I0-28 en vaak in de Bible Moralisée) en afbeeldingen van het Laatste Oordeel ( »Jezus)
wemelen van Antichristen (mozaïek begin
12e eeuw, westelijke muur Torcello, met
rechts onder Satan met een baby-Antichrist
op schoot; Fra Jacopo, koepelmozaïek 1225
in het baptisterium te Florence) .
Eén type Antichrist is dominant gebleven
vanaf de verloren gegane, maar in een kopie
uit de eerste helft van de 9e eeuw bewaard
gebleven Apocalyps van Trier ca. Soo tot aan
de acht grote wandtapijten uit het atelier in
Brussel van De Pannemaker uit 1 54 0 53. Het
is de uitbeelding van de Draak en het Beest,
blijkbaar als Antichrist opgevat uit Apoc.
12,3-4, 13,1-10 en 17,1-3 (het rijdier van de
hoer Babylon): bijna altijd met zeven koppen, meestal gekroond (als politieke, antichristelijke staatsmachten verstaan), soms
met een luipaardelichaam. Altijd toont de afbeelding een zelfde Beest, gelijk in vorm.
Men denke aan de miniaturen in de Apocalyps van Bamberg uit Reichenau of Trier ca.
I000, in het Liber Floridus uit Wolfenbiittel
(kopie van het door Lambert van Saint Omer
vóór I Ito verluchte handschrift), in de Apocalyps van koningin Eleanor van Engeland
uit I 122-40 of in de `burgerlijke' Westvlaamse Apocalyps ca. 1400 in de Bibliothèque Nationale in Parijs, aan fresco's uit de i ie eeuw
-

in het portaal in Saint-Savin- sur -Gartempe
en in de abdijkerk van Castel Sant' Elia bij
Nepio in Lazio, en uit de I2e eeuw in de kerk
van San Pietro al Monte in Civitate (Lom
uit 13 3 S in de Santa Croce in Floren--bardije),
ce of uit 1378 in de doopkerk in Padua van de
hand van Giusto de' Menabuoi; sculpturen in
de gordingen van het binnenportaal in Reims
uit de eerste helft i e eeuw, afbeeldingen op
de tapijten van Angers na 1373, het apocalyps- detail op de rechter zijvleugel van Mem
`mystieke verloving van de heilige Ca--lings
tharina' 1475-79 in het Sint-Janshospitaal te
Brugge en de houtsneden van Durer in zijn
Die heimliche ofenbarung Johannis. Apocalipsis
in Figuris uit 1498 en 1511. Zo ook in de
apocalypsen uit de 13 e eeuw en het Liber Figurarum ca. 1190 van Joachim van Fiore; maar
wanneer deze afbeelding in de pseudo Joachimitische pamfletten uit de Armoedestrijd
rond de Fratricelli in die tijd wordt gebruikt,
draagt een van de zeven koppen, de laatste en
reuzegroot, het bijschrift F R E D E R I C U S REX,
Frederik ii , de gedoodverfde Antichrist.
Signorelli schilderde in de zuidelijke kapel
van de dom in Orvieto als onderdeel van zijn
monumentale `vier uitersten' de prediking en
val van de Antichrist ('499 ' S o S) . Een volkse
`Antichrist-ologie' bood het blokboek Das
Buch von dem Entchrist met talrijke houtsneden
van Sparer uit 147o -80. Op voor- reformatorische, antiklerikale tendensen wijst een
houtsnede van Pleydenwurff voor de Weltgeschichte van Hartmann Schadel (Neurenberg
1493), waarbij priesters die het volk verleiden , in tegenstelling tot edele leken -predikanten, met de Antichrist meegesleurd worden. Een diepere inhoud heeft het Passional
Christi and Antechristi 1521 met teksten van
Melanchthon en Schwertefeger, en 26 houtsneden van Cranach de Oudere, waarin in
woord en beeld het leven van Christus tegenover dat van de `paus'- Antichrist wordt ge-

zet.
Handboeken schreven de abt Hemericus

Adso, De ortu et tempore antichristi (Over de
oorsprong en de tijd van de Antichrist, vóór
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954), en Gerhoh van Reichersberg, De investigatione Antichristi (Op zoek naar de Anti-

christ, I 162) . Frau Ava, recluse (kluizenares)
uit Melk, schreef in I Ito een gedicht. Hildegard van Bingen geeft in het derde visioen
van het eerste boek van haar Scivias (tweede
helft ie eeuw) een gedetailleerde beschrijving van zijn herkomst, uiterlijk (miniatuur
in de codex uit II70) en optreden. Uit het
middeleeuws toneel met een hele reeks van
eschatologische Antichrist- spelen moet vooral gewezen worden op het Spel van Tegernsee, Ludus de Antichristo ca. I16o, en uit de
protestante traditie op Siner Priesterschaft gemeldet würt 1525 van Manuel. Naogeorg vertolkte in zijn drama Pammachius 1538 de reformatorisch-polemische opvatting van de
paus als Antichrist. Nietzsche zag in Der Antichrist. Fluch auf das Christentum 1895 het
christendom zelf als de corrumperende antipool van de boodschap van zijn stichter; een
zelfde teneur spreekt uit Solovjevs Korte ver
1899/1900, nauw ver--telingovrdAchs
want aan Dostojevski's Legende van de Grootinquisiteur I879/8o, waarin de kerkelijke
rechter Jezus veroordeelt en buiten gooit. In
de roman Antikrists Mirakler 1897 wil Selma
Lagerlof katholicisme en socialisme, zoals zij
dat beleefde, met elkaar verzoenen, en in het
epos De Antichrist 1916 van Wagenfeld klinkt
de chaos van 1914-18 door. Gomes Leal 0
Anti-Cristo 1884-86 en 1907 kritiseert in zijn
gedicht de moderne, materialistische wereld,
en Ghelderode (Pastes d'Enfer, 1929) toont in
een komische, bijtende toneellegende een
wereld zonder god. Schlafs roman Der Tod
des Antichrist (over Nero) 1901 en Wieglers
roman 1 929 over Frederik ii grepen terug op
traditionele Antichrist- interpretaties. Joseph
Roth 1934 stelt een directeur van een krantentrust voor als Antichrist. De componist
Ullmann van de opera Der Sturtz des Antichrists (met Steffens 1936) stierf in 1944 in de
hel van Auschwitz.
Carli z.j.; Emmerson 1981; Van der Meer 1978;
Preuss 1906; Schmid 1 949•
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`de twaalf' genoemd
(Hand. 6,2), vormden rond Jezus van Nazaret
het college van speciaal door hem geroepenen. Na zijn dood werd het college aangevuld: »Mattias werd door het lot aangewezen
(in de plaats van Judas Iskariot); »Paulus werd
op een bijzondere manier geroepen. De
twaalf waren — letterlijk — `gezondenen' die
met gezag het evangelie moesten verkondigen: in de eerste plaats aan het volk van Israël
(Mar. 3,13-19) en uiteindelijk — tegen hun
verwachtingen in — ook buiten Israël, tot aan
het uiteinde van de aarde (Hand. I,6 -8). In de
vroegste gemeenten werden zij dan ook opgenomen als Jezus zelf (Gal. 4,14).
De apostelen waren bijeen bij het Laatste
Avondmaal, bij Jezus' hemelvaart, tijdens de
dagen daarna in `de bovenzaal' te Jeruzalem
(Hand. 1,13-14) en bij het pinkstergebeuren.
En volgens een in veel versies bewaard gebleven geschrift Transitus Beatae Maria Virginis (waarschijnlijk uit Syrië, Se eeuw) werden
alle apostelen, over de hele wereld verspreid,
bij het naderen van Maria's dood door engelen door de lucht naar Jeruzalem gevoerd,
waar zij rond Maria's sterfbed stonden en
daarna haar lichaam begroeven. Alleen »Tomas kwam te laat. Apocriefe Akten of Handelingen, als literair genre soms nauw aan de
antieke avonturenroman verwant, vertellen
verder van elke apostel een vloed aan pikante
bijzonderheden over zijn missionair werk en
zijn veelal gewelddadig levenseinde. Volgens
Mat. 19,27-28 zullen de apostelen een rol spelen bij de `wedergeboorte', verstaan als het
Laatste Oordeel.
In de christen- gemeenten werd de titel
`apostel' al spoedig (vgl. i Kor. 12,28) ook
gebruikt voor een grotere kring van officieel
aanvaarde, maar vooral betrouwbare verkondigers, van wie met name het missionerende echtpaar Andronicus en Junia uitdrukkelijk als `apostelen van aanzien' worden
genoemd (Rom. 16,7 en i Kor. 12,29; vgl.
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»Maria Magdalena, die eveneens vanouds
apostel genoemd wordt) .
Op deze betrouwbaarheid berust de idee dat
het geloof van de Kerk gefundeerd is op
apostoliciteit (Gal. 2,6-9; 1 Tim. 6,20: de betrouwbare bewaarder van de traditie) . Die
overtuiging won veld vanaf de 2e eeuw, toen
herleiding van geloofsinzichten tot de leer
van de apostelen noodzakelijk bleek als afgrenzing tegen concurrerende, gnostieke systemen (heresie). Deze overtuiging werd versterkt door het verlangen van belangrijke
gemeenten om haar stichting in bisschopslijsten op een apostel of apostelleerling terug
te kunnen voeren (»Andreas, Barnabas, Dako bus de Meerdere, Marcus en Petrus) . Collecties apocriefe apostellegenden vonden via de
6e-eeuwse compilatie van Abdias van Babylon en de Latijnse vertaling daarvan door Julius Africanus hun weg naar het Speculum
Historiale van Vincentius van Beauvais (124759) en de Legenda Aurea, en hadden lange tijd
invloed op iconografie en mysteriespel.
In de orthodoxe kerken viert men op 4
januari het feest van de zeventig (soms zestig)
apostelen, waarmee de grote groep rond Jezus verzamelde volgelingen geëerd wordt
(Luc. 10,1 -20; sommige lezingen geven 72
leerlingen). De namen van de zeventig die
genoemd worden in het Schilderboek van de
Athos (ca. 1725 uit oudere bronnen samengesteld door Dionysios van Phurna) zijn voornamelijk ontleend aan gemeenteleden die in
de brieven van Paulus genoemd worden (bijvoorbeeld Rom. 16), met weglating overigens van het aanzienlijk aantal vrouwen dat
daar vermeld wordt (onder meer Prisca, Tryfena, Tryfosa, Julia en ook Nymfa, toch de
leidster van een huisgemeente volgens Kol.

4, 1 5)!
De apostelen werden aanvankelijk jong
voorgesteld (fresco ca. 230 in de catacombe
van de Aureliani te Rome) met — in de aanvang van de christelijke iconografie — alleen
Petrus en Paulus als individuele typen (sarcofaag van Junius Bassus 3 59 in de Sint-Pieter te

Rome). Later werden zij ouder afgebeeld en
— behalve »Johannes en »Tomas — meestal met
baarden (sarcofaag 4e eeuw in de San Ambrogio te Milaan), in overeenstemming met
het ideaalbeeld van de antieke filosoof. Zelden ontbraken de apostelen, verdoken achter
een symbool, op absiden in de Romeinse,
vroegchristelijke basilieken: vanuit twee steden (Jeruzalem en Betlehem) trekken er op
de onderste mozaïekrand aan weerszijden zes
lammeren naar de as, waar het Lam /Jezus
(Apoc. 22,1) op een paradijsberg met vier
stromen (Gen. 2,10-14) de lammeren/apostelen ontvangt; het Lam zond hen immers als
`schapen tussen wolven' (Mat. 10, 16); aldus
bijvoorbeeld te Rome in de Santa Maria in
Trastevere, op de antieke rest aan de bovenrand van de mozaïeken ca. 1291 van Pietro
Cavallini, of in de Santi Cosma e Damiano
bij het Forum uit 526 -30. Het `College van
Apostelen' (samenzijn van de apostelen in de
bovenzaal te Jeruzalem; Hand. 1,13) vormt
een niet onbelangrijk thema in het repertoire
van de oosterse ikonen: 12 apostelen (i i met
Paulus) staan in twee rijen frontaal naar de
beschouwer van de ikoon gericht, de vier
eersten in zeer beweeglijke houding (Russisch ikoon ca. 13 15).
In de i ie en ie eeuw ontbraken bij de
apostelen nog de attributen. Men zie de westgevel ca. 1025 van de kerk te Azay-le-Rideau; het linteau boven het portaal van de
kerk te Saint-Génis-de-Fontaine en het stucwerk ca. 1210 -2o aan een galerij in de Burgkapelle Sankt Georg te Landshut (Oberbayern) . Vanaf de ie eeuw had iedere
apostel — al wel vanaf de oudheid voorzien
van een boekrol in hun handen en een rond
foedraal met deksel (boekentas in de vorm
van een 19e-eeuwse hoededoos) aan hun voeten (sarcofaag van Petrus en Paulus 4e eeuw,
museum bij necropolis te Tarragona) — in het
Westen eigen kenmerken en attributen.
Voorbeelden treft men aan in het westportaal
ca. 1230 te Amiens; op de vleugels van het
altaar van de Imperialissimi- meester einde
14e eeuw te Trefja let (Denemarken); op de
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Apostelcommunie, liturgisch

velum uit het begin van de ie
eeuw, gouddraad op purperzijde. Kerkschat van de Chiesa
Collegiata te Castell' Arquato.
De apostelen naderen van links
en ontvangen de communie uit

de handen van Jezus bij de hoek
van een altaar als in een
eucharistiedienst: niet naar
antieke manier op de hand,
maar op westerse manier in de
mond. De engel rechts zwaait
naar oosters gebruik een

liturgische waaier. De Griekse
tekst links van het baldakijn
boven het altaar heeft de
instellingswoorden: `Neemt en
eet, dit is mijn lichaam'.
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panelen ca. 1365 in de hofkapel van Karlstein Kerk' duidden, hun plaatsen aan de portalen
bij Praag. Het onderscheid functioneerde ui- buiten — en aan muren, ramen, pijlers en
teraard ook bij de uitbeelding van hun mar- meubilair binnen de kerkgebouwen. Men
teldood in afzonderlijke scènes (Lochner, 12 vindt daarom apostelen-beelden aan de porpanelen tweede kwart I S e eeuw met de mar- talen van vrijwel alle gotische kathedralen
telscène van elk van de apostelen) .
(Senlis ca. I 175, Chartres ca. 1200-10, Reims
De afzonderlijke apostelen herkent men en Amiens ca. 1220), aan de wanden van de
aan de volgende, meest voorkomende attri- Capilla San Miguel te Oviedo ca. I 165/75, op
buten: Andreas met vis, visnet, Latijns of An- ramen uit de 13 e eeuw in het schip van de
dreaskruis; Bartolomeüs met mes of afge- kathedraal te Chartres, en beelden 1759-60
stroopte huid; Filippus met zwaard, lans, van Schiulström langszij de preekstoeltrap in
steen, slang of kruis; Dakobus de Mindere met de Skallerudskirke te Dalsland in Zweden.
volderstang; Dakobus de Meerdere als pelgrim Een pseudo-augustijnse preek stelde de
gekleed, in ridderkostuum of met schelp en apostelen voor als zittend op de schouders
pelgrimsstaf; Johannes met adelaar, schrijf- van de profeten: het Oude — of zo men wil,
materiaal, kelk met slang, vat of ketel; Judas het Eerste — als basis voor het Nieuwe of
Taddeüs met zwaard, bijl, hellebaard of Tweede Testament. Realistisch werd dit uitknots; Matteüs met mens of engel, zwaard, gebeeld in het zuidelijk rozetraam van Chargeldbuidel of telraam; Mattias met zwaard, tres ca. 1224, aan het Fürstenportal 1230-40
kruis of hellebaard; Paulus met zwaard, boek van de dom te Bamberg en in de viering van
of drie bronnen; Petrus met sleutels en Tomas de 13 e-eeuwse kerk in een Castiliaanse uitmet zwaard, lans, winkelhaak of stenen; hoek als Moradillo de Sedano (Burgos). De
»Barnabas, nog wel eens aan apostelreeksen apostelen assisteren de rechter Christus bij het
toegevoegd, soms als bisschop, met steen of Laatste Oordeel bijvoorbeeld op de 12eolijftak.
eeuwse boogvelden van de Saint-Trophime
Volgens een oude traditie, voor het eerst te Arles ca. I 140, van Meester Léger aan de
vermeld ca. 390 door Ambrosius van Milaan, Santa Maria real te Sanguësa (Navarra) en
was van de `apostolische geloofsbelijdenis' van de Santiago-kerk te Carrion de los Condoor elk van de apostelen een `artikel' gefor- des (Palencia), en verder op het boogveld van
muleerd. Hoewel de tekst bij enkele aposte- het zuidelijk transept ca. 1235 van de kathelen kon variëren, horen de twaalf geloofsar- draal te Bourgos en op het fresco ca. i 290 van
tikelen in volgorde bij Petrus, Andreas, Cavallini in de Santa Cecilia te Rome.
Jakobus de Meerdere, Johannes, Tomas, BarIn het koor van kerken werden in de
tolomeüs, Filippus, Dakobus de Mindere, middeleeuwen vaak schilderingen met aposMatteüs, Simon de IJveraar, Judas Taddeüs telen aangebracht, ieder voorzien van een
en Mattias.
tekstbanderol met een artikel van de apostoliVanaf de Se eeuw omringden de apostelen sche geloofsbelijdenis of de `twaalf artikelen
een keizerlijke Christus als een hemelse se- van het geloof (onder meer Niccoló da Foligno op een predella 1466, een fresco 1413 in
naat, voor het eerst monumentaal op de ab
te-simozaïekc.SndtPuezia de San Donato te Poggio en I Se-eeuwse fresRome. In de middeleeuwen vonden zij onder co's in de kerken van Anloo, Hengelo en
invloed van ideeën van Augustinus (Enarra- Muiden) . Er is een verband tussen een oud
tiones in Psalmos 74,6), van predikanten zoals liturgisch gebruik om de binnenmuren van
Hugo van Sint-Victor (12e eeuw) of van de het kerkgebouw (de dragende muren van de
geleerde Durandus van Mende (13e eeuw), kerk/Kerk) te voorzien van twaalf kruisjes
die hen soms als opbouwers, soms als archi- met de namen van de 12 apostelen (bijvoortectonische, constructieve elementen van `de beeld in de Michaelskirche te Hildesheim ca.
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i000), en de gewoonte in de late middeleeuwen om aan de wanden van schip of koor de
apostelen vaak levensgroot `al fresco' weer te
geven of als beelden tegen de pijlers van het
schip te plaatsen (Sainte-Chapelle 1243-48 te
Parijs, Sint-Gudule 1640 te Brussel of de
Thein-kerk ca. 1690 te Praag) . Afbeeldingen
van de 70 (72) leerlingen zijn, ongetwijfeld
vanwege het grote aantal, betrekkelijk zeldzaam: fresco's ca. 1310 in het Vatopedi-klooster van de Athos en fresco's uit de ie eeuw
op de galerijen van de Aphendiko- en Pantanassa-kerk te Mistra op de Peloponnesos). Op
de kalender-ikonen komen op 4 januari
slechts enkele representanten voor (ikoon ca.
16 So Ikonenmuseum te Recklinghausen) .
In de late middeleeuwen en de renaissance
nam de aandacht voor de groepering van de
apostelen rond de tafel van het Laatste
Avondmaal toe: hiëratisch in het fresco van
Andrea del Castagno 1440 -50 in het klooster
Sant' Apollonia te Florence en op Dirk
Bouts' paneel 1464-67 in de Sint-Pieterskerk
te Leuven; knus opeengedrongen in de Franse
groep uit een altaarretabel na i Soo in het
Rijksmuseum te Amsterdam; rommelig bij
Ratgeb i Sob (Museum Boymans-Van Beu
te Rotterdam); dramatisch op de-nige
werken van Jordaens na i666 in het Kon.
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen
en Tiepolo ca. 175o. Als vroege voorloper
van dit onderwerp kan het schema van de
voorstelling van de 'apostelcommunie' gelden, waarin apostelen meestal in twee rijen
van zes aan weerszij van een vierkante altaartafel een tweemaal afgebeelde Jezus naderen
om brood en wijn te ontvangen: zilveren pateen uit Stuma 6e eeuw Istanbul, en vele varianten, zoals een geborduurd velum ca. 1314
van de Collegiata van Castell' Arquato Italië,
een fresco uit de school van Fra Angelico ca.
1430 in het San Marco- klooster te Florence,
een paneel 1474 van Justus van Gent; en nog
op een schildering van Tintoretto tweede
helft i6e eeuw.
De ordening van de apostelen op afbeeldingen van »Jezus' hemelvaart, van de neder-

daling van de Heilige Geest (»Drieëenheid;
beide miniaturen 5 86 in de Rabula-codex uit
Mesopotamië) en van het sterfbed en de begrafenis van »Maria (ikoon ca. 1275 Catharinaklooster op de Sinai) verliep eeuwenlang
volgens vaststaande iconografische modellen.
Uitzonderlijk in de sculptuur is de `zending
van de apostelen' aan het boogveld ca. I 130
in de nartex van de basiliek te Vézelay: stralen
uit Jezus' handen zenden hen naar alle volkeren, uitgebeeld op de fries. Een uniek paneel
ca. 1 43 5 met het afscheid van de apostelen
(voor hun zendingswerk naar alle windstreken na Jezus' dood) wordt toegeschreven aan

Wolfgang Katzheim.
De oudste literaire bewerking van de Handelingen van de Apostelen in 23 26 Latijnsc
hexameters is het epos De actibus Apostolorum
544 van de dichter Arator (overigens nog beperkt tot Petrus en Paulus). Veel levendiger is
de Fata Apostolorum van Cynewulf, een Angelsaks die in de tweede helft 8e eeuw over
het werkterrein en de marteldood van alle
apostelen dichtte. Postola Sögur (Verhalen
over apostelen), bewaard in 13 e/ 14e-eeuwse
IJslandse handschriften, gaat terug op oudere
Noorse bronnen (vanaf de i 2e eeuw) die
weer afhankelijk waren van Adso van Babylon. De bekroning van de vele middeleeuwse
apostelspelen vormt het omvangrijke mysteriespel van Grébanï, Le Triumphant Mystére des
Actes des Apatres (1472-78). Koorwerken zoals Wagners Liebesmahl der Apostel 1843, Elgars The Apostles 1902/03 en Hashagens Die
vier Apostel 1971 zijn in de moderne tijd zeldzaam. In Oostenrijk maakte na de Eerste Wereldoorlog het romantische Das Apostelspiel
1923 van Well furore en handhaafde zich een
tijd lang op het lekentoneel.
Buhler 1953; Van Kampen 199o; Kirk 1947;

1958; Roloff 1965; Weis-Liebersdorf 1907.
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was een tijd lang een van de
belangrijkste medewerkers van de apostel
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Paulus (Hand. 4,36 en 11,22-30 en 13-15).
Met, hem werd hij — in bredere zin — »apostel
genoemd (Hand. 14,4 en 14) . De leviet Jozef,
zoals hij eigenlijk heette, was afkomstig van
Cyprus. In Jeruzalem, waar hij zich aangesloten had bij de gemeente van Jezus -gelovigen, kreeg hij zijn Aramese bijnaam, die volgens Hand. 4,36 `zoon van vertroosting'
(eigenlijk `zoon van de profetie') betekent.
Hij schonk de opbrengst van zijn verkochte
akker aan de gemeente.
Het was de ruim denkende Barnabas die
Paulus na diens roeping in contact bracht met
de apostelen te Jeruzalem. Na de dood van
»Stefanus werd daar een vervolging tegen de
gemeente ontketend, en velen vluchtten. Van
hen verkondigden enkelen vervolgens in Fe-

nicië, op Cyprus en in Antiochië het evangelie ' met succes aan niet-joden. Hun bekering
wekte argwaan in Jeruzalem. Barnabas werd
daarom uitgezonden om poolshoogte te nemen ' Tevreden over wat hij gezien had, bezocht hij de inmiddels ook uitgeweken Paulus in Tarsus en introduceerde hem ditmaal
bij 'de nieuwe beweging in Antiochië, waar
de volgelingen van Jezus `christenen' werden
genoemd. Vanuit deze stad, waar Barnabas
bekend stond als `een goed man, vol van de
heilige Geest en geloof (Hand. 11,24), had
men een collecte georganiseerd in verband
met hongersnood in Jeruzalem. Barnabas
werd samen met Paulus belast met het daarheen brengen van het bijeengebrachte. Op de
terugreis naar Antiochië namen zij een neef
van Barnabas, de zoon van diens zuster Maria, de jonge »Marcus mee.
Marcus was ook hun gezel tijdens een zendingsreis vanuit Antiochië, die via Seleucië,
Cyprus en Pafos (waar zij de proconsul Sergius, ondanks tegenwerking door een joodse
charlatan Elymas, voor het evangelie wonnen) naar Perge in Pamfylië leidde. Marcus

gaf daar de moed op en keerde terug naar
Jeruzalem. Vanaf dat moment had Paulus de
leiding over de onderneming. In Antiochië in
Pisidië vonden zij onder diaspora joden van
de synagoge goed gehoor totdat extreem orthodoxe joden hen lastig vielen en een hetze
tegen hen ontketenden. Paulus en Barnabas
vertrokken en namen het besluit `zich voortaan tot de heidenen' te richten. Iets dergelijks
gebeurde in Ikonium.
In Lystra in Lykaonië werd Barnabas, na
de wonderbaarlijke genezing van een lamme
door Paulus, voor Zeus aangezien en Paulus
voor diens woordvoerder Hermes. Daarom
wilde een Zeus- priester met instemming van
het volk maar zeer tegen de wil van de
apostelen aan dezen een offer van bekranste
stieren brengen. Slechts ternauwernood kon
dit door uitleg van de apostelen voorkomen
worden. Toen vijandige joden uit Antiochië
en Ikonium hierna het volk ophitsten, sloeg
de stemming bij de menigte om en begon
men Paulus te stenigen. Paulus en Barnabas
reisden daarna, de pas gestichte gemeenten
onderweg bemoedigend, over Perge langs
dezelfde route naar de havenstad Attalia en
voeren terug naar Antiochië.
Toen bleek dat de directe opneming van
heidenen en diaspora joden scherp veroordeeld werd in Judea — tot de twistpunten behoorde het achterwege laten van de besnij denis — zond men Paulus en Barnabas rond het
jaar 48 naar Jeruzalem voor overleg. Na een
vergadering van apostelen en gemeente keerden beiden in gezelschap van de Jeruzalemmers Judas Barsabbas en Silas (= Lucas) met
een gunstig compromis terug. Na enige dagen deed Paulus Barnabas het voorstel een
nieuwe reis te ondernemen. Toen bleek dat
Barnabas zijn neef Marcus weer mee wilde
nemen, weigerde Paulus. Dat werd de oorzaak van een breuk tussen de twee mannen.
Barnabas vertrok met Marcus naar Cyprus en
Paulus met Silas voor een tweede reis naar

Asia.
Verdere berichten over Barnabas zijn te
vinden bij Clemens van Alexandrië (ca. 200),
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de historici Eusebius van Caesarea (ca. 300) en
Theodoros Lector uit Constantinopel (ca.
53 0 ), en in enkele apocriefe geschriften. Volgens deze zou Barnabas een van de 70 of 72
(Luc. io, i) leerlingen van Jezus zijn geweest
en zendingsreizen ondernomen hebben naar
Alexandrië, Macedonië, Rome en Milaan.
Van de laatste stad zou hij de eerste bisschop
zijn geweest. Barnabas zou in het begin van
de tweede eeuw in Salamis op Cyprus als

martelaar gestorven zijn, volgens sommigen

door steniging, volgens anderen door verbranding.
Men zegt dat Barnabas ca. 485 aan christenen verscheen om zelf aanwijzingen te geven
voor het herontdekken van zijn graf op Cyprus. Daar zou hij volgens 5e-eeuwse Akten
door oplegging van het autogram van het
Evangelie van Matteis, dat hij altijd bij zich
droeg, veel zieken genezen hebben, en tenslotte door de auteur van de Akten die zich

Pieter Lastman, Paulus en
Barnabas te Lystra, paneel, I617.
Amsterdams Historisch
Museum. In dit overvolle
historiestuk maakt de ene
apostel tegenover de tot offeren
bereide bevolking een afwerend
gebaar, de ander scheurt in een
wanhoopsgebaar zijn kleren.
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Johannes Markus noemt, in het geheim samen met het kostbare handschrift begraven
zijn. Zijn lichaam zou met het handschrift
naar Constantinopel zijn overgebracht.
Barnabas is niet, zoals Tertullianus (ca. 200)
en enkele moderne exegeten menen, de auteur van de, na 3 5o als kanoniek beschouwde,
Brief aan de Hebreeën daarvoor moet men eerder denken aan een Alexandrijnse christen uit
de na-apostolische tijd (Heb. 2J)- Uit dezelfde omgeving, maar wellicht reeds op het einde van de ie eeuw geschreven, stamt de in de
oudheid zeer hoog geschatte Pseudo-Barnabasbrief van de hand van een anti-judese auteur
-die onder Barnabas' gezagvolle naam schreef.
Het eerste deel van de brief wil volgens de
typologische methode van de joods -hellenistische geleerde Philo (eerste helft eerste eeuw)
kennis bijbrengen van de samenhang tussen
oud- en nieuwtestamentische personen en gebeurtenissen; het tweede deel levert een uitwerking van de zeer oude `leer van de twee
wegen' (Sokrates' fabel van Herakles op de
tweesprong bij Xenophon, Apomnemoneumata 2, I, 21-34; Hand. 9,2; 1 Kor. 12,31). Het
Evangelie van Barnabas, bekend uit het Decreet
van Gelasius (lijst van kanonieke en te verwerpen apocriefe boeken, door een 6e-eeuwse redacteur op naam van de Romeinse bisschop Gelasius I uit het einde van de S e eeuw
gezet) en uit een Griekse canon ca. Boo, is
verloren gegaan. De legendarische Handelingen van Barnabas zijn niet vroeger ontstaan
dan in de Se eeuw. Een Italiaans Evangelie van
Barnabas, waarin Mohammed als messias
voorgesteld wordt, stamt uit de 14e eeuw en
is van de hand van een anonieme christen die
overging tot de islam.
De berichten over Barnabas' stichting van
de kerk te Milaan en over de vondst van zijn
graf op Cyprus hebben alles te maken met het
streven in de Se eeuw om plaatselijke bisschopszetels een onafhankelijke positie te geven ten opzichte van zetels van een hogere,
op apostolociteit gebaseerde rangorde (vgl.
»Andreas: Byzantium-Rome). Barnabas' re;

lieken zijn over veel Italiaanse steden verspreid, onder meer te Florence, waaraan hij
op zijn feestdag i i juni tweemaal, 1269 en
1289, een klinkende overwinning bezorgde,
maar bereikten ook Toulouse, Praag, Keulen,
Namen en Doornik. Hij is de patroon van
wevers en kuipers en zou uitkomst bieden bij
depressies (vanwege zijn bijnaam), bij onenigheid (ruzie met Paulus) en bij hagel (steniging). Zijn attributen zijn een steen, evangelierol (-boek) of olijftak, een enkele maal
een hellebaard (vanwege de overwinning van
Florence). Men beeldt hem af als een apostel
van oudere leeftijd met volle grijze of witte
baard, soms in het gewaad van een bisschop.
De oudste afbeelding van Barnabas bevindt zich op de apostelen -fries van het 5eeeuwse absis- mozaïek in de Sint-Paulus-buiten-de -Muren te Rome (tien apostelen, Barnabas en Marcus) . Als martelaar werd hij met
Stefanus afgebeeld op een i I e-eeuws mozaïek in de Hosios Lukas te Constantinopel;
als bisschop op een fresco ca. 1250 in de kerk
van Saint Julien (Haute-Savoie), en eenmaal
als kardinaal op een paneel ca. 1475 van Alvise Vivarini; als brenger van de overwinning
op een fresco ca. 1400 (Bargello Florence) en
op een miniatuur begin i 6e eeuw in het Getijdenboek van Frédéric d'Aragon (met de
hellebaard), en als leraar/apostel met boek op
een schilderij 1643/44 van Zurbarán en een
beeld van Cifariello ca. 19oo in de Sint-Paulus te Rome. In gezelschap van andere heiligen bevindt Barnabas zich op een `sacra con-

versazione' (»Maria) ca. I Soo van Botticelli in
de San Barnabà te Venetië en op het aan Mazza toegeschreven altaarstuk aldaar. De identificatie van de apostelfiguur met jak, wijde
mantel en beurs, die een aalmoes schenkt, op
een Maria- paneel van Bonifacio de' Pitati,
genaamd Veronese ca. 1525 als Barnabas (patroon van de vrijgevige wevers, de edelmoedige verkoper van zijn akker ?) is omstreden.
Enkele getijdenboeken bevatten uitvoerige cycli (Book of Hours van de Duke of Bedford 1424/35: met 13 scènes, en Colombe in
Livre d'Heures van Louis de Laval ca. 1480-
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89). Panelen van een Orcagna- volgeling
(waarschijnlijk laatste kwart ie eeuw) en
Evan Matteo di Bartolommeo bevatten elk een
viertal scènes, waaronder de schenking van
de opbrengst van de akker, de scheiding van
Paulus en Barnabas, de prediking voor het
volk, ziekengenezingen en de marteling door
het vuur. Als afzonderlijke scène overheerst
het bijna -offer te Lystra, dat Rafaël ca. 1 S 10
tekende als ontwerp voor gobelins, en Elsheimer ca. 1600, Lastman 1614, Jordaens ca.
1645 en Bourdon ca. 1650 schilderden. Een
schilderij van Peterzano in de Santi Paolo e
Barnabà te Milaan toont het conflict met
Paulus, een altaarstuk van Paolo Veronese ca.
156o de ziekengenezing met de Matteuscodex en een gewelfschildering van Cedini
ca. 1780 in de San Barnabà te Venetië de hemelse triomf van de apostel.
Bruns 1937; Burger 1946; Klijn 1967.

It
de apostel die meestal samen met »Filippus in de apostellijsten in de
evangelies wordt vermeld, is waarschijnlijk
dezelfde als Natanaël, een visser uit Kana in
Galilea (joh. 1,45 -5I). Hij moet naast een
`ware Israëliet', zoals Jezus hem noemde, een
kritisch man geweest zijn. Toen Filippus hem
op de man wees over wie Mozes en de profeten volgens hem hadden gesproken, was zijn
sceptische opmerking, doelend op Jezus: `Uit
Nazaret, kan daar iets goeds vandaan komen?' Overigens bleek hij toegankelijk voor
argumenten toen Jezus hem even later toonde
wie hij was. Deze man werd een van de vier
eerste leerlingen. Met drie andere apostelen
had hij aan het meer van Tiberias een ontmoeting met Jezus na diens opstanding (Joh.
21,1 -13). De Aramese (bij)naam Bartolmai
betekent zoon van Tolmai (ploeger); Natanaël (Godsgeschenk) kan zijn eigennaam geB A R T O L O M E U S,

weest zijn. Pantenus, bisschop te Alexandrië,
schrijft op het einde van de 2e eeuw dat hij in
India christenen heeft aangetroffen die zeiden
dat ze door Bartolomeüs bekeerd waren.
Meer is er uit de nieuwtestamentische
bronnen niet over hem bekend. Veel meer
weten apocriefe Akten en Passies te melden.
Hij zou tuinman bij een zekere Hierocrates
geweest zijn. Na Jesus' dood maakte hij reizen door tal van landen in het Oosten. Van de
martelingen die vermeld worden (kruisiging,
steniging, verdrinking, onthoofding), is die
van levend gevild worden de gruwelijkste;
morbide is het bericht dat hij in die toestand
nog gepreekt zou hebben. Ergens in Syrië
zou hij, volgens een traditie, een koning Polimios en diens vrouw bekeerd en hun bezeten
dochter van de duivel bevrijd hebben, waarna de broer van de koning, Astyages, hem
dood liet knuppelen en villen.
Zijn verhaal in de Legenda Aurea vermeldt
in een compilatie uit Akten en Passies enkele
wonderen en verschillende versies van zijn
martelaarschap. Daarbij wordt ook zijn uiterlijk beschreven volgens een uit een Passie
overgenomen relaas. Toen in India de afgod
Astaroth in zijn druk bezochte tempel zijn
genezende kracht verloren had, vernamen afgezanten in de tempel van de god Berith in
een andere stad, dat dit kwam door het
bezoek van de apostel Bartolomeüs aan de
eerste tempel. Men moest hem opsporen en
verjagen. Zijn signalement was: zwart krullend haar, witte huid, grote ogen, rechte, lange neus, zware, iets grijzende baard, van gemiddelde grootte; in koninklijke kleding, te
weten een wit, met purperdraad afgezoomd
kleed en een witte, met edelstenen afgezette
mantel; opgewekt van aard, een allesweter en
soms wel, soms niet zichtbaar. Men vond
hem dan ook niet, totdat een bezetene hem
aanwees en genezen werd. Bartolomeüs zou
— volgens een late middeleeuwse legende — als
kind van koninklijken huize door de duivel
met een ondergeschoven kind zijn verwisseld, maar als volwassene weer bij zijn ouders
teruggekeerd zijn.
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Van een door Hieronymus vermeld Evangelie
van Bartolomeüs (3e/4e eeuw) zijn slechts fragmenten in vier verschillende talen bewaard
gebleven. Het bestaat uit vragen van de
apostel, die door Jezus en Maria beantwoord
worden, vooral over »Jezus' 'nederdaling ter
helle'. De Koptische versie uit de 4e eeuw
(Egypte) is sterk gnostiek gekleurd. De aard
van Bartolomeüs' marteling (gevild kruisigen) wijst op het noorden van Perzië, waar
een dergelijke straf bestaan moet hebben.
Zijn relieken werden ca. 400 in het Armeense Maiperquat of Martyropolis (Mayyafarqin bij het Van -meer in Oost - Turkije)
vereerd. Ca. 580 werden ze volgens de Legenda Aurea vanuit India wonderbaarlijk, in een
drijvende zerk over zee varend, overgebracht
naar het eiland Lipari ten noorden van Sicilië
en verhuisden ze bij de Saracenen-inval via
Beneventum in 983 naar Rome, in de San
Bartolomeo op het Tibereiland. De schedel is
in 1238 aan de dom te Frankfurt am Main
geschonken. Bartolomeüs werd de patroon
van boeren, herders en velerlei handwerkslieden , zoals slagers en wijnboeren (vanwege
het mes) en leerbewerkers (vanwege de vil ling). Zijn feestdag op 24 augustus bleek bij
uitstek geschikt voor weersvoorspellingen.
De vroegste afbeelding van Bartolomeüs,
in een mozaïek - medaillon uit de 6e eeuw in
de San Vitale te Ravenna, volgt met haar
grijzende baard de beschrijving in de Passie —
een beschrijving waaraan zelfs nog Rembrandts apostel uit 1657 beantwoordt. Zijn
attributen als apostel zijn een schriftrol of
boek: ivoortje ca. I 1 So van een draagaltaar
uit het Maasland of Noord - Frankrijk; en een
meer dan levensgroot (2,6S m), gepolychromeerd stenen beeld ca. 1250 in de kerk te Laer
bij Munster. Als martelaar draagt hij een mes:
marmeren reliëf ca. i000 aan de bron voor
het altaar in de San Bartolomeo all' Isola te
Rome; aan het zuidelijk portaal en in een
glasraam te Chartres ca. 1230, retabels uit ca.
1470 van de Meester van Thomas van Villach
in de Sankt Martin te Villach en van de Meester van het Bartolomeüs -altaar uit ca. i Sos-

1 o, op schilderijen van Ribera 1630, Rubens
eerste helft ie eeuw, Zurbarán 1637-38 en
Rembrandt 1661. Soms heeft hij de afgestroopte huid in de hand of hangt deze op de
arm of om de schouders: vanaf de ie eeuw
bijvoorbeeld aan de Drie - Koningen-schrijn
ca. 1220 Keulen, op een miniatuur ca. 1270 in
het Oscott- Psalterium, op een paneel ca. 1480
van Matteo di Giovanni, bij een bronzen
beeld 1503-o9 aan het koorhek van Henry
vii 's Chapel in Westminster Abbey, bij een
beeld van Weissfeld 1705, bij het enorme
beeld van Pierre ii Legros ca. 1710 in de San
Giovanni in Laterano te Rome, en op een
reliëf 1957 van Mettel aan de Dom te Frankfurt. Op het Laatste Oordeel in de Sixtijnse
Kapel (1545-50) zette Michelangelo deze
apostel, voorzien van de kop van de satiricus
Pietro Aretino, pal onder de veroordelende
Rechter en gaf hij hem het mes in de ene en
het vel met daarop zijn verwrongen zelfportret in de andere hand. In Catalonië ziet men
soms een geketende duivel onder Bartolomeus' voeten (Gran Janer, retabel 1401 in de
kathedraal te Barcelona; Oiler, beeld ca. 1425
aan het hoogaltaar in de kathedraal te Vich).
Vaak was Bartolomeüs' marteling voorwerp van uitbeelding, soms in de vorm van
een kruisiging, naar een Byzantijnse traditie
uit de 6e eeuw, de tijd van keizer Justinianus,
zoals een miniatuur 9e eeuw in een handschrift met de preken van Gregorius van Nazianze; deze traditie werd later ook in het
Westen gevolgd: gewelfschildering ca. 13 50
in de Deense Tyvekse Kirke. Meestal gaat het
echter om het afstropen van de huid: aanwij sbaar vanaf de 12C eeuw (miniatuur in het Passionale van Stuttgart) tot in de 18e eeuw
(Leubner, schilderij 1780 in de kerk van Königshain) en van invloed op barokke afbeeldingen van de eveneens gevilde Marsyas uit

de Metamorphosen van Ovidius en van de
rechter Sisamnes uit het 'Cambyses -oordeel'.
De sadistische voorstelling viel in de 17e en
i 8e eeuw vooral in Italië zeer in de smaak:
onder meer fresco's van Passignano 1 S92 in
de Santa Maria del Carmine te Florence en

BARTOLOMEUS

31

van Tiepolo ca. 1720 in de Capella Colleoni
te Bergamo; schilderijen van Casolani 604 in
de Carmine te Siena, Ciampelh 1618 in de
kerk te Borgo San Sepolcro, Mosca ca. 165o,
Tiepolo 1722/23 in de San Staé te Venetië
(het moment van de aanvang van de marteling in een krachtige diagonale compositie)
en van Bertolotti de Jongere 1701 in de San
Bernardino de' Cappuccini te Piacenza. Ook
elders koos men het bloederige onderwerp:
,

gewelfschildering van Dollhopf ca. 1750 in
de parochiekerk te Pistau; schilderijen van
Sallaert ca. 1625, Lebrun 1646, Pereth 1686 in
de Sankt Wolfgang te Mautendorf, Rottmayr 1697-98 in de kerk te Raitenhaslach en
Haubenstricker 1781 in de kerk te Gansbach,
en een beeld uit 1772 van Bridan in de kathedraal van Chartres. Ribera schilderde, naar
het retabel uit 1465-72 van Huguet, in 1630
het ophijsen van de martelaar aan een paal als
voorbereiding voor deze marteling, en vond
met dit werk veel navolging.
Cycli die meestal de Legenda Aurea volgen,
vindt men vooral in zuidelijke landen: uit de
13 e eeuw een glasraam in de bovenkerk te
Assisi en een reliëf aan het portaal van de San
Bartolomé te Logrono; een schilderij ie
eeuw van Turino Vanni en een altaar 1401
van Genér in de kathedraal te Barcelona (met
de scène van de bloederige, prekende martelaar). Het uitvoerigst in de noordelijke landen
zijn de cycli op een glasraam uit de i 3 e eeuw
in de dominicaner kerk te Colmar en in het
Brevier van de Duke of Bedford 1424-35.
Scènes uit de jeugdverhalen (I 6e-eeuws
handschrift in het Diocesaan Museum in
Haarlem) en voorstellingen met zijn wonderen (zoals aan het altaar van Lorenzo di Niccoló 1401 in San Gimignano) zijn schaars.
De monnik - kloosterhervormer Theodoros Studites (ca. 800) en een Griekse monnik
Joseph (handschrift ca. i000 in de Vaticaanse
Bibliotheek) schreven beiden een Encomion
(lofdicht) op Bartolomeüs. Perez (Pere) componeerde in 1769 het oratorium Ii Martirio di
San Bartolomeo.
Haase 1913; Kleine-Nattrop t96t; Male 1958.

Michelangelo Buonarotti,
Bartolomeus, detail van het
Laatste Oordeel, 1542-50
Sixtijnse Kapel, Rome. Juist
naast de linkervoet van de Jezusgestalte gebaart Bartolomeüs

aan de rand van een groep
heiligen (onder wie Petrus) met
zijn attribuut, een mes, naar
Jezus. In zijn linkerhand houdt
hij zijn gestroopte huid,
waarvan naar men zegt het
gelaat de trekken van de schilder
zelf draagt. Bartolomeüs zou
lijken op Michelangelo's
tegenstrever, Pietro Aretino.
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D I S M A S & GESTAS zijn de legendarische
namen van de twee misdadigers die samen
met Jezus op de Schedelplaats in Jeruzalem
gekruisigd werden (Luc. 23,32 en 39-43), de
een rechts en de ander links van hem (Mat.
27,38). De `slechte moordenaar', die later
Gestas genoemd werd, hoonde Jezus door
hem te wijzen óp zijn messiasschap, op grond
waarvan hij zich zou kunnen redden. De ander , de `goede', later Dismas genoemd, wees
hem op Jezus' onschuld en hun beider schuld.
Toen de `goede moordenaar' Jezus' voorspraak inriep, werd hij beloond met de belofte nog dezelfde dag te zullen delen in diens
glorie. Om hun dood te verhaasten werden
hun de benen gebroken (Joh. 19,3 2) .
In de evangelies worden hun namen niet
genoemd, echter wel in apocriefe geschriften,
die overigens niet eensluidend zijn; ook namen als Zoatham en Cammatha, Joathas en
Maggatras of Titus en Dumachus komen
voor: Een Evangelie van Nikodemus (beter:
Akten van Pilatus, Se eeuw) geeft de eerst vermelde namen. Verder gaat het verhaal dat
Dismas, lid van een roversbende, de familie
van Jozef al op de vlucht naar Egypte (»Jezus)
overvallen maar geen schade berokkend zou
hebben, waarvoor hij de belofte ontving van
heil op de dag van Jezus' sterven. Aldus het in
zijn geheel nogal banale Arabische Kindsheid evangelie (6e eeuw, uit oudere bronnen tot in
de 2e eeuw) . In de middeleeuwen groeide het
bericht over de overval uit tot een fantastisch
verhaal, waarin de goede moordenaar, van
plan de ouders van Jezus te doden, door de
aanblik van het kind tot inkeer kwam en de
familie gastvrij in zijn huis opnam. In het
badwater van het kind Jezus werd zijn eigen
zoon wonderbaarlijk van melaatsheid genezen. Hij wees zijn gasten toen de weg naar
Egypte. Zelf overvallen en dodelijk verwond
werd hij op zijn beurt genezen door het
schuim van het bad. Bij haar terugkeer vond
Jezus' familie wederom onthaal bij de rover.

In sommige versies is de genezen zoon de
goede moordenaar. Volgens het Evangelie van
Nikodemus volgde de goede moordenaar Jezus bij diens 'nederdaling ter helle', waar hij
aan de rechtvaardigen uitleg gaf over diens
verschijnen aldaar.
Het kruis van de goede moordenaar, volgens
Ambrosius van Milaan en Rufinus van Aquileia (4e eeuw) met dat van Jezus door keizerin
Helena ca. 324 in Jeruzalem gevonden, zou
op Cyprus bewaard en vereerd zijn geweest.
Een fragment ervan kwam met andere relieken van Dismas terecht in Bologna, vanwaaruit in de Ile en 18e eeuw zijn verering
zich verspreidde in het Westen, met name in
Zuid - Duitsland. In het Oosten vereerde men
hem al vanouds. Hij gold als patroon van ter
dood veroordeelden en van voerlui; men riep
hem aan voor het verkrijgen van waarachtig
berouw over zijn zonden en van een zalige
dood.
Hij werd aanvankelijk jong en baardeloos
afgebeeld, later — vanaf de middeleeuwen —
ouder en met zware baard. Hij draagt meestal
slechts een lendedoek of - schort. Zijn attributen zijn kruis of ketens, soms de tekens van
zijn wonden. Bij afbeeldingen van Jezus'
`kruisiging' of `kruisdood' worden de beide
moordenaars meestal onder meer onderscheiden door hun fysionomie (edel- mismaakt;
baardeloos-zware baard; Jezus toegekeerd -afgekeerd) .
De vroegste afbeeldingen van de beide
moordenaars zijn te vinden op de, aanvankelijk zelden realistische, voorstellingen van »Jezus' kruisdood: paneel ca. 43o aan de houten
deuren van de Santa Sabina te Rome en een
olie-ampul te Monza uit de 6e/7e eeuw.
Daarbij is de goede moordenaar steeds aan
Jezus' rechterzijde afgebeeld en keert hij in
tegenstelling tot de andere het gezicht naar
hem toe. In de middeleeuwen werd hun
dood aangeduid doordat hun ziel (zielepop)
werd opgehaald door engelen bij Dismas en
door zwarte demonen -vogels bij Gestas:
handschrift ca. Boo in de universiteitsbiblio-
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Kruisiging, miniatuur uit het
Apocalyps-commentaar van

Beatus de Liebana, ca. 975.
Schatkamer van de kathedraal
van Gerona. Veel klassieke
elementen van de afbeelding
van Jezus' kruisdood zijn
aanwezig. Onder het kruis het
grafvan Adam, van wie men

meende dat hij op de Calvarieberg begraven was. Longinus
heft zijn speer en Stefaton zijn
spons. Dismas (hier ten onrechte
Gestas genoemd, met bijschrift
`gedenk u mijner') en Gestas (die
hier Limas heet), de goede en de
slechte moordenaar, worden
resp. door een engel beloond en
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door een duivel gekweld.
De tekens van zon en maan zijn
symbolen van de meetreurende
kosmos (met hand aan de kaak:
gebaar van radeloosheid). De
schaal onder Jezus' voeten is de
Graal. Bijschriften verhelderen

de details. Maria en Johannes
ontbreken onder het kruis.
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theek te Würzburg, fresco ie eeuw in de
dom te San Gimignano. Op de kruisiging ca.
1760 van de hand van Henkel wordt de een
naar de ladder tegen zijn kruis geleid en de
ander erop gehesen. De kruisigingsminiatuur
in het Getijdenboek van Catharina van Kleef
ca. 1440 toont duidelijk de bloederige sporen
van het breken van de benen, zoals ook Ferrari's fresco 1513 in de Santa Maria delle Grazie
te Varallo (met engel en demon), terwijl dit
detail ontbreekt op bijvoorbeeld de predellakruisiging van Mantegna 1476/77 in het Louvre, die immers het moment juist daarvoor,
Jezus' dood, weergeeft. Op de Schmidburgepitaaf van Lemberger 1 522 zijn alleen de benen van de goede moordenaar gebroken, terwij l van beiden de zijde doorstoken lijkt.
Hun namen of een bijschrift ('latro':
moordenaar, en `latro poenitens': boetvaardige moordenaar) markeren soms het onderscheid tussen de twee: ikoon 8e eeuw in het
Catharinaklooster op de Sinaï, miniaturen in
de Beatus- Apocalyps ca. 975 te Gerona (met
hier resp. Gestas en `Limas') en de Gouden
Codex van Echternach eerste helft i ie eeuw.
In de late middeleeuwen werd hun houding
krampachtig, kregen ze een vertrokken gelaatsuitdrukking en ging hun fysionomie uiteenlopen: Meesters van Zweder van Culemborg miniatuur ca. 1420 -30 in het HoyaMissaal in de universiteitsbibliotheek te
Munster en Douvermann, Maria- altaar ca.
1520 in de Nikolaikirche te Kalkar. Soms kon
ook meer of minder licht op hun plaats vallen. Men vergelijke de derde en vierde staat
van Rembrandts grote ets uit 1653 in het
Rijksprentenkabinet te Amsterdam. Op de
grote kruisiging van Sustris ca. 1575 zijn alle
traditionele elementen zoals houding, gelaatsuitdrukking en engel en demon aanwezig. Bij Rubens' `drie kruisen' (paneel ca.
1600 in Museum Boymans-Van Beuningen
te Rotterdam) valt alle nadruk op de acclamatie-houding van de goede moordenaar,
die al op de vroegere `kruisiging' ca. 151 o van
Engelbrechtsz. in de Lakenhal te Leiden met
een gebaar lijkt te worden onderstreept en in

het paneel van Breu met de `kruisoprichting'
1524 in een zeer ongewone compositie centraal werd geplaatst. Nog op de merkwaardige fresco's van Sert ca. 1910-20 in de kathedraal van Vich, waarop men de kruisiging
van de achterkant beziet, zijn positie, houding en uiterlijk van de moordenaars traditioneel.
Op Byzantijnse afbeeldingen van de 'ne
helle', die toch doorgaans exact-deralingt
de voortgang van het verhaal in het Evangelie
van Nikodemus volgen, ontbreekt Dismas. Op
ikonen met het Laatste Oordeel staat in het
onderste register links, waar de hemel wordt
afgebeeld, de goede moordenaar wel triomfantelijk met zijn kruis, pal achter Maria: na
haar was hij daar volgens Jezus' belofte im-_
mers de eerste (mozaïek i ie eeuw te Torcello) . Vandaaruit vond de voorstelling haar
weg in het Westen: fresco ca. 1347 in de San
Stefano te Soleto, schildering van Beccafumi
ca. 1540 in de Academia te Siena en Riccio's
bronzen Paaskandelaar 1507-17 in de San Antonio te Padua. Slechts zelden wordt Dismas'
intocht in het beloofde paradijs afgebeeld
(boekband van Aribertus begin i ie eeuw in
de schatkamer van de dom te Milaan).
Het laatste geldt — met uitzondering voor
Zuid - Duitsland in de ie en i 8e eeuw — ook
voor voorstellingen van Dismas als heilige:
paneel 14e eeuw uit Venetië; ikoon ca. 1650
in de Tretjakov- galerij te Moskou; altaarstuk
van Gebhard 175 I in de Heilig Kreuz-kirche
te Regensburg; beelden van Schmädl 175662 in de kerk te Oberammergau, en uit het
atelier van Gunther een beeld 1765/66 in de
kerk van Neustift bij Freising. Op een i 2eeeuws email uit Limoges (Musée de Cluny te
Parijs) draagt de goede moordenaar het kind
Jezus bij de vlucht naar Egypte op zijn schouders. De uitbeelding van de slechte moordenaar kreeg geen zelfstandige doorwerking.
Preken over de goede moordenaar bleven
bewaard van Johannes Chrysostomus (tweede helft 4e eeuw) en van de Syriër Jagob van
Sarug (ca. Soo). De apocriefe legenden werden doorverteld door Aelred van Rievaux in

DRIEEENHEID 35

De vita eremitica 48 (Over de levens van eremieten) ca. 11 So, Konrad von Fussesbrunnen
in zijn Infantia Jesu (Jezus' kinderjaren) ca.
1200, Ludolph van Saksen in zijn Vita Christri
ca. 13 So, de Venetiaanse hagiograaf en legenden-verzamelaar Petrus de Natalibus ca.
1370, en — uitvoerig aangevuld — door de anonymi van het Libro de los Reyes de Oriente ca.
1200 en het middeleeuwse Comence la vie nostre dame. De Augsburger Schauenburg was
met zijn Gloria sancti boni latronis (Verheerlijking van de goede moordenaar; 1767) een
van de stimulatoren van de reeds vermelde
devotie.

Bessières 1937; Kretzenbacher 1961.

D R I E Ë E N H E I D, Drievuldigheid of Triniteit
is het begrip waarmee in de traditie de opvattingen van christenen over het wezen van
God weergegeven worden: drie onderscheiden personen en hun namen in de ene God,
Vader, Zoon (of Logos, Woord) en (heilige)

Geest. Bijbelse formuleringen liggen eraan
ten grondslag, zoals Joh. i, 1 -18 en 14, 25-28.
De interpretatie van Ps. 2,7: `gij zijt mijn
zoon, Ik riep heden u in het leven' (zoon is
eigenlijk een oudtestamentische koning; vgl.
Joh. 1,14), van Gen. 2,7 en Ps. 33,6 (Gods
levensadem voor mens en kosmos) waren onder meer aanleiding om de Vader als het eeuwige goddelijke beginsel te beschouwen,
waaruit van eeuwigheid de Zoon door geboorte, de Geest door uitademing voortkomt. Categorieën uit de antieke wijsbegeerte en de joods-Alexandrijnse pneuma-leer
hebben invloed gehad op de doordenking

van het trinitarische `dogma'.
Jezus van Nazaret noemde zijn God `Abba'
(Mar. 14,36), Vader (Joh., vooral 20, 17, en
tientallen andere plaatsen), waarmee hij niemand anders kan hebben bedoeld dan de

oudtestamentische Jahwe. De evangelist Johannes identificeerde het vleesgeworden
Woord met deze Jezus van Nazaret. Een
Geest van Jahwe — met zijn zeven gaven al
bekend bij Jes. 11,2 — was volgens Luc. 1 ,34
3 5 actief bij de menswording van het Woord,
werd door Jezus beloofd. en na zijn hemelvaart door de Vader gezonden als Paracleet
(advocaat, helper; Joh. 14,26 en diverse malen
in Jezus' afscheidsredes) .

-

Vroegchristelijke geloofsbelijdenissen (symbola, letterlijk: samenvatting) zijn meestal op
een trinitarisch schema gebouwd. Terwijl de
dogmatische uitleg van dit Godsbeeld in verschillende tijden onderwerp is geweest van
felle discussies — bijvoorbeeld in de twisten
rond de theologie van Arius ca. 316 en hun
uitlopers in de Se eeuw — was de Drieëenheid
voor de christelijke liturgie, vroomheidsbeleving en mystiek bron van de diepste inspiratie. Uit restanten van grotendeels verloren
gegane, vroegchristelijke systemen (bij voor
Syrische christenen) en die van an--beldvan
tieke asceten (Priscillianus van Avila, ca. 3608/86) blijkt dat men de Geest als vrouwelijk
element binnen de Drieëenheid heeft opgevat. In de officiële Kerk is deze overtuiging
verloren gegaan. Het feest van de heilige
Drievuldigheid op de eerste zondag na Pinksteren is van betrekkelijk late datum en verstoort de authentieke conceptie van de voortgang van het kerkelijk jaar, dat gebaseerd is
op viering van heilshistorische gebeurtenissen
en niet op `dogmatische' ideeën. Het feest,
ingevoerd in 1334 en in rang verhoogd in
1911, vindt zijn oorsprong — zoals ook de
viering van Sacramentsdag (eerste donderdag/zondag na de pinksterweek, ingesteld
1264) en het feest van de Heilige Familie
(zondag na Driekoningen, ingesteld 1921) —
in de volksdevotie.
Sinds de Karolingische periode wijken de
inzichten omtrent de aangestipte wijze van
voortkomen van de Geest af: volgens de
Kerk in het Oosten komt hij alleen voort uit
de Vader, volgens die in het Westen echter
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óók uit de Zoon. Het theologische probleem
van het 'Filioque' ('ook uit de Zoon') vormde een van de grootste. geschilpunten tussen
Oost en West, waar men op Triniteitsafbeeldingen — zinspelend op de Westerse inzichten
— de duif-Geest tussen Vader en Zoon soms
met zijn vleugels beider mond liet aanraken.
Men denke daarbij aan de idee van de Geest
als Gods adem.
De trinitarische leer over God vormde het
wezenlijke onderscheid tussen het christendom en andere religies. Theologische formules uit de oudheid, die het onderscheid tussen
de goddelijke personen moeten aanduiden
terwijl zij toch de eenheid van God sauveren
zoals: `de Zoon is door de Vader van eeuwigheid geteeld en de Geest aldus uitgeademd',
zijn echter voor de moderne mens onverstaanbaar en nauwelijks aanvaardbaar. Het
respectabele scholastieke systeem uit de
middeleeuwen en zeker veel onvruchtbare
neoscholastieke reprises uit de ie en begin
2oe eeuw worden nu als te speculatief en
daarom irreëel ervaren. Vanaf Hegel en
Schleiermacher (ca. 1800) is het traditionele
trinitarische godsbeeld daarom door velen
verlaten. Feit is echter dat in alle tijden christenen drie onderscheiden goddelijke krachten
werkzaam zien: de Schepper, de Verlosser en
een voltooiende Geest. Pas Barth (vanaf ca.
1925) en na hem Rahner, Schoonenberg,
Boff en anderen kwamen tot ontwerpen voor
nieuwe inzichten. In plaats van te starten bij
een abstract godsbegrip, uitgedrukt in uitgeholde formuleringen, wordt getracht God,
die zich concreet in de historische Jezus als
Vader openbaarde en in zijn Geest aanwezig
is, opnieuw te verstaan vanuit Jezus' geschiedenis, vanuit zijn lijden, vanuit huidige sociale verhoudingen of vanuit de vraag naar God
met betrekking tot schepping, vrijheid en
liefde. De feministische theologie sluit weer
aan bij de opvatting van de Geest als vrouwelijke component in de Triniteit.
De vroegste afbeelding van de Drieëenheid bevindt zich aan de `dogmatische sarcofaag' (4e eeuw, Vaticaans Museum) en enkele

verwante sarcofagen, waarop drie mannelijke figuren Eva uit een liggende Adam scheppen. Deze drie mannen keren terug in de
middeleeuwse, soms interpreterende afbeeldingen van Abrahams gastvriendschap: bijvoorbeeld een met Abraham sprekende figuur bij de eik van Mamre en daarboven een
Drieëenheid in engelengestalte in een hemelsegment op een miniatuur in het Gebedenboek van Hildegard van Bingen ca. 1190 of
een weerspiegeling van de drie afgebeelde hemelse boodschappers op een miniatuur van
Spinelli Aretino ca. 1390, waar drie dezelfde
gestalten met driemaal een verschillende
nimbus, gebaar of attribuut achter een altaar
zitten. De drie mannen van Abrahams gastvriendschap zijn in de ikonen- schilderkunst
bij uitstek representatie van het Triniteitsmysterie (met name Rubljov 1422 en vele
anderen; vgl. nog de archaïserende muurschilderingen van Colette ca. 1930 in de katholieke kerk te Overveen). Benedictus xiv
verbood in 1745 de afbeeldingen van de
Drieëenheid als drie mannen, ondanks de
eeuwenoude iconografische traditie welke
blijkt uit een miniatuur uit Lorsch 9e eeuw in
de Vaticaanse Bibliotheek, het houten reliëf
uit de 14e eeuw aan de koorbanken van Cartmei (Lancastershire) en Lansellos (Cornwall),
het auteursportret van Johannes de Evangelist
in het Evangelie van Grimbald ca. Io15, drie
miniaturen in het Getijdenboek van Catharina van Kleef ca. 1440, het Vasai- altaar ca.
1 5 1 5 in de Sint-Helena te Baden (Oostenrijk)
en een altaarretabel ca. 1650-1700 in de SaintPierre te La Trinité. De drie personen kwamen in deze antropomorfe figuratie in de ie
eeuw regelmatig voor bij de kroning van
Maria: glasramen in Goodramgate in York,
East Brent (Somerset) en, met vergulde gezichten, in Doddishcombsleigh (Devon) of
op een miniatuur ca. 1450 van Fouquet in het
Getijdenboek van Etienne Chevalier.
Voorstellingen van drie menselijke gezichten aan één hoofd of drie hoofden op één
lichaam om zowel de drie -heid als de eenheid weer te geven (een marmeren reliëf van
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Michelozzo di Bartolomeo en Pagno di Lapo
Portigiani ca. 1450, een houtsnede ca. i 524 in
de Bibliothèque Nationale te Parijs, Andrea
del Sarto's fresco ca. I S I I in de refter van
San Salvi te Florence), werden door theologen
als Bellarminus (ca. 1600) afgewezen, terwijl
niet minder ontoereikende constructies als
een gelijkzijdige driehoek, eventueel met ingeschreven cirkel, concentrische of elkaar
oversnijdende cirkels of in elkaar gestrengelde dieren (ook drie hazen met één paar oren)
eeuwenlang ongemoeid bleven. Een restant

hiervan is het vreemde `Alziend Oog' in een
gelijkzijdige driehoek (boven de scène zwevend op Pontormo's schilderij `de maaltijd te
Emmaus' I 528; »Kleopas), dat lang zoveel
huiskamertjes sierde (enkele voorbeelden in
het Openluchtmuseum te Arnhem). Zelfs
Triniteitskapellen en - kerken werden op een
drievoudig grondplan ontworpen en opgetrokken (de architecten Prunner, Dietzenhofer en Maini voor kerken in resp. Paura 1714,
bij Waldsassen ca. 1730 en in Ottobeuren

173 I).
Het verschil tussen de drie Personen werd
vooral gesuggereerd door hen in drie ver-
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Een Drieëenheid-schema van
Joachim van Fiore uit het Liber
Figurarum, ca. i 190. In een reeks
figuren probeerde de
Calabrische monnik Joachim
van Fiore (of een van zijn naaste
volgelingen) zijn berekeningen
duidelij k te maken. In deze
tekening wordt getracht
door middel van elkaar
overschrijvende cirkels en in- en
bijschriften te verklaren dat de
Drieëenheid zich uitdrukt in de

tijd (tussen Adam en het
wereldeinde, `finis mundi'), in
die zin dat in de tijd van het
Oude en het Nieuwe Testament
(de tijden van Pater -Vader en
Filius -Zoon) voortgang zit en
dat daaruit de derde tijd van de
Spiritus Sanctus- Heilige Geest
zal volgen. Het uitgangspunt
voor het diagram was (het teken

van) de Alfa en de Omega (links
boven en onder), waarvan de
Omega model stond voor de
drie circkels.
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scheiden gestalten weer té geven: meestal een
oude(re) Vader, een jonge(re) Zoon (die
mens werd, »Jezus) en de Geest als een duif
(vgl. Joh. I , 3 2, waar overigens de Geest daarmee niet geïdentificeerd wordt) : Italiaans
miniatuur in een 12e-eeuws-Byzantiserd
handschrift in de Nationalbibliothek te Wenen, de Meester van 1499 op het middenpaneel van de triptiek naar Hugo van der
Goes ca. I Soo (kroning van Maria met een
duif-Geest die met zijn vleugels de monden
van Vader en Zoon aanraakt), het fresco uit
1749 van Walch aan de Spitalkirche Heilige
Geist te Füssen en de muurschildering van
Meistermann in de Vredeskerk van Hiroshima. Hun eenheid werd uitgedrukt door hen
bijvoorbeeld in één mantel te vangen en op
één troon te laten zetelen (miniaturen in het
Gebedenboek van Hildegard van Bingen ca.
i 190 of in een 15 e-eeuws Livre d'Heures in de
Bibliothèque Sainte-Geneviève te Parijs) of
door hen in een cirkel te plaatsen (het mysterieuze miniatuur uit boek 2, visioen 2 in de
Scivias van Hildegard ca. i16, waar de Personen door kleuren worden aangeduid) .
Een bijzonder iconografisch schema is de
`genadestoel'. Male noemt de geleerde en
ondernemende abt van Saint-Dénis, Suger
(tweede helft ie eeuw), de uitdenker ervan.
Een oude God de Vader toont in zijn armen
het kruis waaraan de gestorven Jezus hangt of
een »Jezus -smartenman; boven hen zweeft de
duif- Geest: de Vader aanvaardt het offer van
zijn Zoon en schenkt het als genade terug aan
de mensen. Zo is er Masaccio's schildering ca.
1427 in de Santa Maria Novella te Florence,
het Allerheiligenbild van Durer I S I I, schilderijen van El Greco ca. 15 8o en Ribera 1636;
menigmaal in een 'Vierge Ouvrante' (»Maria), zoals het beeld eind 14e eeuw in het Ger manisches Museum te Neurenberg. Een Engels houten beeld uit 1341-47 toont een
combinatie van genadestoel en `schoot van
Abraham'. Ontelbare malen is dit iconografisch schema als devotiebeeld of 'Andachtsbild' afgebeeld in de 14e en vooral ie eeuw:
miniaturen van Dirc van Delft in het `Win-

terstuc' van Tafel van den Kersten Ghelove (ca.
1400 -02), van de Meester van Gijsbracht van
Brederode en de Meester van de Stad Gods
ca. 1460-65 in een Getijdenboek te Boston,
van de Meester van het Londensejason Getijdenboek 1474, van de Meester van de Bijbel
van Haarlem 1450-75 en van de Meester van
het Bezborodko Getijdenboek ca. 1490.
De Triniteit als veroorzaker van de schepping (miniaturen ie eeuw in de Walthers bijbel te Michaelbeuren; op een pagina ca.
1215 in de Pierpont Morgan Library te New
York; in de Hortus Deliciarum van Herrad van
Landsberg II70-80, en reliëfs aan het noorderportaal te Rouen) en van de geboorte van
de mens (Jean Mansel, miniatuur eerste helft
ie eeuw in de Vita Christi) kan beschouwd
worden als de voortzetting van de idee achter
de scheppende Triniteit aan de 4e-eeuwse

dogmatische sarcofaag. Deze idee werd ook
toegepast op de menswording van het
Woord op een paneel ca. 1450 uit de school
van Konrad Witz (»Elisabet). Tijdens de
Contrareformatie maakte het thema van de
verheerlijking van de Drieëenheid grote opgang: schilderij 1550/51-54 van Titiaan, opgedragen aan Karel v , die in doodskleed
knielend naast zijn kroon van nabij met engelen en mensen de Drievuldigheid vereert.
De Heilige Geest werd vrijwel nooit afzonderlijk afgebeeld. Zijn teken werd — in
navolging van de evangelische berichten over
Jezus' doop — een duif, al dan niet omgeven
door een stralenkrans (fresco 4e eeuw catacombe Santi Pietro e Marcellino te Rome en
op talloze andere plaatsen; »Johannes de Doper). Vaak wordt de duif afgebeeld bij de
boodschap van de engel aan Maria (»Gabriël) .
Op afbeeldingen van het neerdalen van de
Geest over Maria en de leerlingen op pinksterdag duiden vuur en vlammen hem aan:
onder meer miniatuur S 86 Rabula-codex uit
Mesopotamië, paneel houten deur Sankta
Maria in Kapitol ca. Ioso Keulen, tekening
ca. II20 -4o waarschijnlijk uit Saint Albans
(twee tronende Personen zenden de Geestduif die vlammen spuwt), Joost van Kalkar
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paneel ca. I5Io Sankt Nikolai te Kalkar, Vasari schilderij 1568 in de Santa Croce te Flo-

rence en Zimmermann gewelfschildering
1732 Neumunster te Würzburg. Zodra de
`kroning van »Maria' in de laatste fase van de
ontwikkeling van dit iconografisch thema
door de Drieëenheid gebeurt, is ook hierbij
de Geest betrokken, eerst als menselijke figuur, later meestal weer als duif voorgesteld.
Uit veel voorbeelden zijn te noemen: beelden
ca. 1519 van het Hindelanger- altaar van Lederer in de kerk van Bad Oberdorf, gewelfschilderingen ca. i Soo koor van de Sint Jan te
's-Hertogenbosch (hier alleen de Zoon met
tiara en de Geest-duif; de Vader ontbreekt) of
het doek eerste helft ie eeuw van Velázquez.
Als duif inspireerde de Geest ook menig
»evangelist en kerkvader op middeleeuwse
auteursportretten in de codices: bij Gregorius
de Grote altijd (Maaslands miniatuur derde
kwart ie eeuw in zijn Dialogen in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel). Zeven duiven, voor het eerst bij afbeeldingen van de
`kroning van Maria' uit de i ie eeuw, symboliseren de zeven gaven van de heilige Geest,
beschreven in Jes. 11,2 (glasraam 12e eeuw
in de basiliek te Saint-Denis, retabel uit Soest
ca. I 18o in het Landesmuseum te Munster).
De relatie tussen eucharistie en heilige Geest,
bekend uit de patristiek en (vooral) de oosterse liturgieën, vond vanaf ca. óoo haar uitdrukking in het gebruik om het overgebleven brood na de eucharistie - viering te
bewaren in een te openen duif van edel-metaal. Het oudste bewaard gebleven exemplaar
uit het Westen stamt uit de 12e eeuw (Bargello te Florence); van in de 13 e eeuw te Limoges vervaardigde exemplaren bleven meerdere bewaard.
Van trinitarische speculatie doordrongen
was de theologie van de geschiedenis van Joachim van Fiore (tweede helft ie eeuw) . Dat
hij de drie tijdsperioden: verleden, heden en
toekomst, verbond met de Drieëenheid was
niet nieuw; dat deed alleman vóór hem en
menig tijdgenoot (Arno von Reichersberg
ca. II5o en de schrijver van het anonieme
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voor leken, ingedeeld volgens een trinitarische driedeling, Lucidarius i 190-95). Nieuw
was dat hij in de eerste twee tijdperken (Oude
en Nieuwe Testament) minder volmaakte en
al volmaaktere, parallelle kenmerken opspoorde om, vandaaruit de lijn doortrekkend, die van de volmaakte, derde periode
van de heilige Geest, waarvan hij op grond
van scherpe berekeningen vermoedde dat die
in 1260 zou beginnen, te kunnen doorzien.
Nooit is hoop zozeer met tijd en Triniteit
verbonden als door deze stille, nooit versagende berekenaar in zijn `theologie van de
progressie'. Misschien wel hijzelf, of anders
eenjongere, verwante tijdgenoot uit zijn omgeving, heeft in het Liber Figurarum (begin
13 e eeuw) geprobeerd in getekende schema's
dit concept van de historie op tientallen manieren uit te beelden.
Liturgische hymnen verheerlijken de
Drieëenheid, met als meest bekende het in de
christelijke oudheid gewortelde, aan Nicetas
van Remesina (ca. 400) toegeschreven, triomfantelijke Te Deum. Het is door grotere en
kleinere componisten getoonzet: De Kerle

1583, Lassus i568, Charpentier ca. 1673, Mozart 1769, Berlioz i88, Bruckner 1893, Dvorák 1892 (bij gelegenheid van het vierde
eeuwfeest van de ontdekking van Amerika),
Verdi 1898, Diepenbrock 1897, om maar enkelen te noemen. Andere hymnen bezingen
de Heilige Geest: Veni Creator Spiritus van
Rhabanus Maurus (eerste helft 9e eeuw) en
het anonieme, mystieke Veni Sancte Spiritus
(I Ie -12e eeuw) . Alessandro Scarlatti schreef
een oratorium La Santissima Trinità, dat in
1715 in Napels werd uitgevoerd. Messiaen
gebruikte in zijn orgelwerk Meditations sur la
het transliMystère de la Sainte Trinité (1969)
teratie-procedé waarbij letters in tonen worden omgezet.

Ackermans en Van Laarhoven 1989; Braunfels
1 954; Breuning 1984; Hackel 1931; Kung 1978;
Lubac 1979; Neumann 1953; Rahner 1983;
Schoonenberg 991; Tondelli 1953.
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DUIVEL is de bijbelse naam voor een opstandige macht die zich tegen Jahwe, tegen
Jezus en tegen de mensen keert. Oudtestamentische namen voor de duivel ('diabolos',
Griekse vertaling van het Hebreeuwse `ha satan', de aanklager, de tegenstrever; Aramees

`satana', vergriekst 'satanas'; Job 1,6 en elders), zijn Azazel (Lev. 16,6-io), Lilit (Jes.
34, 1 4: vrouwelijke nachtdemon) en Asmodaus (Tob. 3,8). Laat joodse namen luiden
Mastema, Belial of Beliar en Sammaël.
Nieuwtestamentische epitheta zijn: vijand, de
boze, heer van de wereld, god van deze
`eoon' (de tijd in pejoratieve zin opgevat),
moordenaar en vader van de leugen. De
naam Beëlzebul (Mar. 3,22, misschien: heer
der hemelse woning) is onder invloed van
Baal-Zebub (2 Kon. i,^,: vliegengod) in de
Vulgaat tot Beëlsebub misvormd en in de
spreektaal gemeengoed geworden. Abaddon
(ondergang), in Apoc. 9,11 de naam van de
koning van de gedrochten uit de Afgrond, is
in het Oude Testament oorspronkelijk een
naam voor de onderwereld, het dodenrijk.
De naam voor de uit de hemel gestoten engel
»Lucifer (drager van licht), die met deze uitstoting de Duivel werd, komt slechts in de
Vulgaat-vertaling van Jes. 14,12 voor, waar
in de tekst eigenlijk Venus, de Morgenster
bedoeld is.
Wijsh. 2,24 en Apoc. 12,9 zien in de slang
van het scheppingsverhaal die Adam en Eva
verleidt (Gen. 3), de duivel. Een boze geest,
een demon, werd door Jahwe over Saul gezonden (i Sam. ó,4-IS, en 18,1o). Volgens
Job 1,6 en 2,1 hoort Satan bij de goddelijke
hofstaat; in Zach. 3,1 wordt hij voorgesteld
als de hemelse aanklager. In het Oude Testament werd de duivel zo ervaren als een dienaar van God, belichaming van oorspronkelijk aan God toekomende kwaliteiten: de
ontbrande `toorn' van Jahwe in 2 Sam. 24,1
heet bijvoorbeeld in het parallel- verhaal in i
Kron . 21,1 `Satan'! In het late jodendom is de

duivel een God afvallige en uit de hemel verdreven engel (onder meer Boek der Jubileeen
Io en 48). Het Nieuwe Testament, dat alle
zojuist vermelde kwaliteiten bekend veronderstelt en verwerkt, ziet de duivel vooral als
de tegenstander van het komende messiaanse
heil in Jezus. Zijn aanhang, de demonen
(Grieks daimoon: goddelijke macht, lagere
godheid, beschermgeest, levenslot), vormt
het legioen boze geesten dat de duivel volgt,
zijn trawanten (Mar. 5,9) . Oorspronkelijk
waren het bovenmenselijke krachten of personificaties van natuurverschijnselen en psychische afwijkingen, later onderscheiden in
goede en boze. Door Jezus is de macht van de
duivel en zijn helpers echter in beginsel ontkracht: eerst door zijn duiveluitdrijvingen
( »Jezus); later, ooit, in een definitieve eindstrijd (Apoc. 19,11-20,10). De verblijfplaats
van de duivel en de demonen is volgens de
populaire 'christelijke traditie de hel, vanwaaruit zij mensen kunnen belagen. De val
van de »engelen en het huwelijk van de zonen
van God (zondige engelen ?) met de dochters
der mensen zijn mythen waar de bijbel weet
van heeft (2 Petr. 2,4, Joh. 8,44 en Gen.
6,1-4). De bijbelse »Antichrist werd opgevat
als een produkt van de Duivel.

Het late jodendom en het vroege christendom hebben een aantal eigenaardigheden uit
de oosterse en antieke geesten- en demonen wereld geassimileerd. Het daarin overheersende element evenwel, als zou de duivel
tegenover God- Schepper als een hem gelijkwaardige macht staan, werd uit de christelijke overtuiging consequent geweerd: de duivel heeft alleen macht in zoverre hij probeert
en erin slaagt God na te apen. Voor christenen ligt die macht vooral in zijn vermogen
om tot kwaad te verleiden. In de vroegchristelijke periode beschouwde men de duivel en zijn legioen enerzijds als overwonnen
kosmische krachten waar men zich niet meer
aan onderworpen achtte (i Kor. 15,24: heerschappijen, machten en krachten; Gal. 4,3:
machten van de kosmos); anderzijds wist
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men de lucht (Ef. 2,2), de zee (christelijke
interpretatie van Job 4o en 41; bijvoorbeeld
Vita Antonii 24 van Athanasius van Alexandrië ca. 3 57) en de woestijn nog wel door hen
bevolkt en identificeerde men hen spoedig
met de oude, achterhaalde afgoden, de idolen. Het Testamentum Salomonis, een in het
Grieks gesteld apocrief joods- christelijk geschrift uit de 3e/4e eeuw, heeft een uitgewerkte engelen- en demonenleer. In Augustinus' oeuvre is een complete demonologie
ingebouwd: onder meer theorieën in De Civitate Dei over de elkaar oversnijdende terreinen van de Stad Gods en de Stad van de Duivel en over de rol en de reikwijdte van het
Boze, en in De divinatione daemonum (voorspellingskunst van de demonen) een uiteenzetting over de mate waarin demonen de toekomst kennen.
In de middeleeuwen werd de theorie ontwikkeld dat de duivel niet meer met God
verzoend kan worden omdat hij zich tegen
de menswording van Jezus verzette. Eveneens in de middeleeuwen en tot in de tijd van
de Reformatie beïnvloedden ideeën over de
rol van de duivel als verleider tot zonde vulgaire opvattingen over allerlei vormen van
omgang met de duivel zoals heksenwaan,
magie en het duivelspact. Deze ideeën mag
men ook niet los zien van voortlevende, antieke tradities over bezetenheid en erotische
omgang met demonen (bijvoorbeeld Vergilius, Aeneis 6, 776) . Verlichte kritiek op het
oude beeld van de duivel en verzet tegen op
de duivel gefixeerde angstcomplexen, in het
gevolg waarvan agressie en fanatisme floreerden (vrouwen en joden als handlangers van
de duivel), hadden in de i 8e eeuw slechts in
zoverre succes dat excessen bestreden werden.
Het meest markant treedt de duivel — als
tegenwerker, maar uiteindelijk als een onmachtige — in de bijbel op bij gebeurtenissen
als het lijden van Job, Jezus' bekoring in de
woestijn en zijn duiveluitdrijvingen, bij zijn —
niet strikt bijbelse, maar wel in de geloofsbelijdenis vermelde — 'nederdaling ter helle'
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( »Jezus), in de gesignaleerde eindfase van de
Apocalyps en bij het Laatste Oordeel, waar
hij de verdoemden vangt en kwelt. Het is dan
ook daar dat de duivel en de zijnen in de
afbeeldingen het meest voorkomen, afgezien
van vele plaatsen in antieke en middelee awse
heiligenlevens en - legenden (bijvoorbeeld bij
Antonius Abt of in de legende van Theophilus, »Maria) en in de laat- middeleeuwse
Ars Moriendi (De kunst van het sterven) tot in
de tijd van de Reformatie. Van dit laatste
genre is een grote houtsnede ca. 1540 van
Gerung een uitstekend voorbeeld. Hierop
wordt de `weg van het heil' uitgebeeld en is
onder een oordelende, op de werken van
barmhartigheid (»Matteüs) wijzende Christus
een doodsbed geplaatst met een wereldse
sterveling die door een helleduivel dreigt te
worden meegesleurd.
Gestalten en kleuren die de duivel en de
demonen in verbeelding en uitbeelding konden aannemen, vonden uit voorchristelijke,
Aziatische (met name Iraanse), Griekse en
laat joodse bronnen hun weg naar de Physiologus (2e/3e eeuw) en vandaar onder meer via
Ethymologiae ca. óoo van Isidorus van Sevilla,
De natura rerum ca. 700 van Beda en Allegoriae
in sacram scripturam (eerste helft ge eeuw) van
Rhabanus Maurus weer naar het belangrijke
Imago mundi (12e eeuw) van Honorius van
Autun. Middeleeuwse kunstenaars legden
een onuitputtelijk vermogen aan de dag om
hen als monsters voor te stellen: draken, sirenen, griffioenen, slangen, leeuwen, basilisken
en veelkoppige dieren aan kapitelen en
kraagstenen, op zuilensokkels en aan doopvonten, in miniaturen en op panelen, waar
hun kleuren vaak roodbruin, groen of blauw
zijn. De duivel is echter meestal zwart.
Vóór de 6e eeuw hebben christenen de
duivel waarschijnlijk zelden afgebeeld. Als
men hem al uitbeeldde, dan was het onder het
oudtestamentische beeld van de omkomende, overwonnen farao van Egypte, op voorstellingen van de doortocht door de Rietzee
onder leiding van Mozes. Dit beeld werd ook
door Tertullianus en Augustinus bij de in-
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structie gehanteerd. In de 6e eeuw verschenen
echter afbeeldingen van de genezing van de
bezetenen (miniatuur S 86 in Rabula-codex),
de nederdaling ter helle (Syrische staurotheek, dat is: kruisreliekhouder, van Fieschi
ca. 700) of de scheiding van de schapen en de
bokken (Mat. 25,32; mozaïek 500-26 Sant'
Apollinare Nuovo te Ravenna, waar de blauwe engel de duivel is) . Zelfs op afbeeldingen
met exorcismen voor de 6e eeuw wordt de
bezetene uitsluitend alleen afgebeeld, zonder
de duivel: voor het eerst begin 3 e eeuw in de
catacombe van San Sebastiano te Rome (op
de attiek van graf x) . Ook de afbeelding van
Jezus' bekoring in de woestijn verscheen pas
in de 8e eeuw op een miniatuur in het Book of
Kells met een vliesdun idool-duiveltje met
vleugels (nog op het 13e-eeuwse mozaïek
met de bekoring van Jezus in de woestijn in
de San Marco te Venetië).
De gestalte waarin de duivel in de vier genoemde scènes (farao, vroegste afbeeldingen,
exorcismen en bekoring) aanvankelijk verscheen, was die van een mens: klein, zwart,
soms gevleugeld, soms als klein idool; een
enkele maal verschijnt hij groot, als een blauwe engel (genoemde mozaïek te Ravenna) .
Tot aan het 12e-eeuwse mozaïek van het
Laatste Oordeel in de dom van Torcello is hij
in de scène van `de nederdaling ter helle' soms
voorgesteld als een gespierde Hades, de god
van de onderwereld, met lange zwiepende
haren, soms groot en dreigend, soms klein en
overwonnen onder de voeten van Jezus. De
gruwelijke monster-duivels op de miniaturen
in de Scivias van Hildegard van Bingen uit de
tweede helft 12e eeuw herinneren daar sterk
aan. Uit deze Hades ontwikkelde zich onder
invloed van het Evangelie van Nikodemus
(4,1 -3 : het dodenrijk als onverzadigbare alles
(drie onreine-verslind)aApoc.16,3
geesten uit de muil van de Draak) de voorstelling van een driekoppige, mensenverslindende Satan. Men ziet het monster op het
boogveld ca. 1330 van de Kapellenturm te
Rottweil, Francesco Traini's fresco ca. 1350
in het Campo Santo te Pisa en Fra Angelico's

Laatste Oordeel 1440, dat te vergelijken is
met de vretende duivel bij Hieronymus
Bosch op zijn `Tuin der Lusten' uit 1485
Ook de opengesperde, mensenvretende hellemuil op zoveel middeleeuwse afbeeldingen
dient men als de duivel te verstaan die zich
van de verdoemden meester maakt: wederom op afbeeldingen van het Laatste Oordeel,
zoals een miniatuur ca. 1440 in het Getijden
boek van Catharina van Kleef (een hellebouwsel met twee muilen), het reliëf 1220-3 6
aan het westportaal in Amiens, verder eenvoudig in de Sint-Salviuskerk te Limbricht
ca. 1300 en gecompliceerd op de gewelfschilderingen ca. 1550 te Delden. Een complexe
afbeelding bevindt zich aan de facade van de
Collegiata Santa Taria te Tudela (Navarra),
waar op het boogveld de voorstelling van het
Oordeel verloren ging, maar in de gordingen
het duivelse bedrijf in de hel uitgesplitst is in
ruim 3 o kleine scènes.
Vanaf ca. i Too nam de duivel in bijbelse en
hagiografische scènes op kapitelen aan portalen en in kloosterpanden vaak dierlijke en fabelachtige vormen aan. Hij werd voorzien
van klauwen, horens, vlammende haren,
dierlijke oren en vooral een vieze smoel
(waarmee overigens ook de Hades-duivel al
was uitgerust), vogel-, bokke- of paardepoten, ruwe pels, sikkebaard en een buik met
een muil erop. Men herinnere zich in dit verband de 12e-eeuwse duivels van onder meer
de boogvelden van Conques, Autun en
Bourges en de kapitelen aan de pilaren en
pilasters in schip en zijbeuken in Vézelay of
de Satan van het genoemde Traini-fresco te
Pisa. De gestalte van de duivel werd verder
gemodelleerd naar antieke fabeldieren.
Vooral de satyr stond model, het mythologische wezen, de personificatie van de teugelloze, zinnelijke drift: half mens, half dier met
ruwe pels, hoeven, staart, horens en een enorme fallus (Urs Graf, tekening 1 12; vgl. Durers kopergravure 1 so s met de Satyrfamilie).
Zwijnen vergezelden niet alleen duivelse gestalten als attributen — men denke aan Mar. S,
1-1 o en laat-middeleeuwse afbeeldingen van
.
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Faust bezweert de duivel.
Houtsnede als titelblad van de
uitgave van Doctor Faustus van
Christopher Marlowe te
Londen in 1636.

de asceet Antonius — maar leenden hen ook
hun kop (vergelijk opnieuw Durer, gravure
`Ridder, Dood en Duivel' 1513).
De middeleeuwse uitbeelding van het demonische culmineerde in de werken van
Hieronymus Bosch. Niet zozeer de demon
als zodanig wordt bij hem voorgesteld, maar
veeleer het duivelse in een veelvoud van gedaanten, als een nauwelijks te ontvluchten, de
mens bedreigend gevaar. Bosch' misgeboorten zijn symbolen van de vele vormen van
het reële kwaad. Overal zijn ze aanwezig:
rond de kruisdragende Jezus (paneel eind i e
eeuw, Museum voor Schone Kunsten te
Gent), de waanzinnig bekoorde Antonius
Abt (begin i 6e eeuw, Museu Nacional de Arte Antiga te Lissabon) of bij het Laatste Oordeel ca. 1510 (Stedelijk Museum te Brugge).
In zekere zin is de demon als illustratie bij de
populaire religieuze literatuur over de duivel
in de tijd van de Reformatie daarvan een
voortzetting. De voorstelling is voorbereid
door Durers Apocalyps van 1498 en gestimuleerd door Luther die de duivel als de personificatie van angst voor zonde en zondigheid
vanuit privé-ervaringen op profane en kerk politieke tegenstanders projecteerde. Men
denke aan een houtsnede van Denecker bij
Schrots Von der schrecklichen Zerstörung and
Niederlage des Papsttums, waarbij paus, bisschoppen en een zevenkoppige draak -demon
omkomen in de vlammende wraak van
Christus. Men denke ook aan een soortgelijke
duivel onder een ter helle neerdalende Jezus
op het altaarpaneel uit 1 S 52 van Cranach de
Oudere in de Petrus en Paulus -kerk te Weimar: recht tegenover Luther, naar wie het
Lam Gods bewonderend opziet; of aan het
paneeltje uit ca. 1600 in het Catharijneconvent te Utrecht, waarop de tronies van een
paus en een duivel in één mond samenkomen. Maar het thema werd zo vaak herhaald,
dat inflatie optrad en de demon afzichtelijk
bleef maar aan verschrikking inboette.
Een nieuwe gedaante en functie, als stoutmoedige rebel tegen God, kreeg de duivel in
Miltons Paradise Lost 1667, dat Blake (epos in
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gravures The Marriage of Heaven and Hell
179o) en Füssli (47 grote illustraties uit 179 II 800) inspireerde. Blake zag overeenkomst
tussen de duivelse rebellie en de Franse Revolutie. Na de gedrochten uit Goya's cyclus
`Caprichos' 1795-98 verdween, met een door
Klopstock in Der Messias 1748/73 reeds ingezette secularisatie, de duivel uit de grote
kunst. Hij leefde voort in de illustraties van
Doré bij de bijbel en bij Miltons Paradise Lost
(gravures uit ca. i 68o) en, vaak armzalig, in
kerkelijke katechetische literatuur, om in Picasso's 'Minotauromachie', een gravure uit
1 93 S, de machtige kop weer op te steken.
Het spoor dat de duivel trok in literatuuren muziekgeschiedenis is immens: vanaf de
duvelieën als maatschappijkritiek in de middeleeuwse kerkspelen tot aan La-Bas 1891,
van Huysmans, die middeleeuws en modern
satanisme opvoerde, Doktor Faustus 1947 van
Thomas Mann, die de duivel in zijn roman
tot psychologie reduceerde en hem definitief
seculariseerde, en `Das Glockenspiel', in Leib
and Leben 1982 van Muschg, die de duivel
herontdekt als principe van de geestelijke
ontreddering van mens en maatschappij . De
grote thema's zijn »Lucifers rebellie en de gevolgen daarvan, de rol van de duivel bij de
verleiding van Adam en Eva, het pact met de
duivel en demonische bezetenheid.
In Maerlants Maskeroen 1261 wordt voor
het eerst in de Nederlandse literatuur een dramatisch juridisch steekspel opgevoerd voor
Gods troon tussen de duivel en Maria om het
bezit van de mensenziel. Het duivelspact is te
vinden in Mariken van Nieumeghen en de
Theophilus-legende (»Maria) : de ontevreden
hoofdpersoon sluit een verbond met de duivel, die in ruil voor de ziel van de ongelukkige diens lot zal verbeteren. Na de middeleeuwen komt het pact onder meer voor bij
Macchiavelli 1549, Dekker 16o8, Amescuela
1612; bij Spaanse dramaturgen van de ie
eeuw als Velez de Guevara i 64 I , Mira de
Amescua, Guillén de Castro, Ruiz de Alarcon, Lope de Vega en vooral Calderón 1637/
63; bij Lewis 1796 en in zijn spoor in de Me-

dardus-bewerkingen van Hoffmann I 8 I S/ I 6
en in het muzikale melodrama Das Hexenlied
1904 van Schilling. Verder bij Souilie 1837/
38, Brentano 1852, P'savela 1890 (naar .;een
Georgische legende), Shaw 1901 en het tussenspel in Man and Superman uit 1905/15, bij
Masefield 1911, Bernanos 1926, Soya 1932 en
Benét 1 937.
Hoogtepunt van het pactmotief vormen
de talrijke Faust-bewerkingen. Middeleeuwse werken, zoals de Cyprianus-legende en Ein
schon spiel von Frau Jutta (148o) van Sterneberg, waren de wegbereiders van het volksboek Historid van D. Johann Fausten 1587, een
mystificatie rond een historische persoon.
Marlowe (The Tragical History of Doctor Faustus, 1604) werd gevolgd door Lessing (een
toneelfragment 1759), Goethe (Faust 18o832), Grabbe 1829, Lenau 1835, Esponceda y
Delgado 1 841 en Heine 18 S r .
Bezetenheid is het thema van Iwaszkiewicz 1 946, Huxley 1952, Whiting 1 961 en
Penderecki (opera 1 969) : werken waarin bizarre gebeurtenissen in een 17e-eeuws ursulinenklooster te Loudun met Moeder Johanna
van de Engelen als hysterische abdis centraal
staan. In de jaren zeventig was de filmwereld
in de ban van het demonische occulte en het
daaropvolgende exorceren. De reeks opende
met Rosemary's Baby (Polanski 1967); daarop
volgde: The Brotherhood of Satan 1970, The
Occult 1971, The Exorcist 1973, Race with the
Devil 1975 en The Omen 1976.
Duivelsverhalen en -figuren werden als
maatschappelijke satire op het toneel opgevoerd. De geestige intrige van de komedie
The Devil is an Ass I S 16 van Jonson — de
domme duivel Pug wil ook wel eens een opdracht, die dan mislukt — was te middelmatig
uitgewerkt om te bekoren. Meer succes had
de satirische komedie 1591 van Greene, The
Honorable Historie of Frier Bacon and Frier Bongay, geïnspireerd door Marlowe's werk en de
even tevoren verschenen anonieme vertelling
The Famous History of Fryer Bacon. In een tussenspel van een anoniem, i 8e-eeuws Bretons
mysteriespel Louis Eunius ou le purgatoire de
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Sant Patrice geeft een duivel een tevreden Satan rekenschap van zijn werk in Frankrijk.
Panizza verklaarde in het blasfemische Das
Liebeskonzil 1895 het ontstaan van de syfilis
als een duivelse straf voor de immoraliteiten
die in de 1 Se en 16e eeuw aan het pauselijke
hof bedreven werden; gevangenschap was
daarop Panizza's lot. De titelfiguur in het
Hongaarse blijspel Az Ördög (De duivel)
1907 van Ferenc vertegenwoordigt de erotische verlangens van de gehuwde vrouw in
een huwelijksproblematiek. In Hasenclevers
komedie Ehen werden im Himmel geschlossen
1928 (vanwege de antiklerikale strekking in
Oostenrijk verboden), Dorsts Merlin oder das
wüste Land 1981 (toneelbewerking van de
duivelse tovenaar uit de koning Artus-sage),
wordt de duivel gebruikt voor grondige
maatschappijkritiek. In de roman Die letzte
Posaune 1985 voert Inge Merkel de duivel
weer op als negatie van al het spirituele.
Opera's werden geschreven door Gounod
1859, Berlioz 1829 en 1846, Boito (Mefistofele) 1868 en Bussoni 1925. Ook in de opera
Der Freischütz 1821 van Weber gaat het om
een verbond met de duivel; elke religieuze
kleur is echter afwezig.
Charus z j.; Davidson 1967; Duivel 1952; Falk
1983; Haag '973 en 1974; Papini 1954; Rooijakkers 1994; Rosenberg 1986; Roskoff (1869) 1967;
Rudwin 1925; Satan 1949; Schaible 1970.

de ouders
van »Johannes de Doper. Zij stamden beiden
uit de priesterlijke familie van Aaron. Het
echtpaar was al op leeftijd toen hun de geboorte van een zoon werd aangezegd door de
engel »Gabriël tijdens een tempeldienst van
de priester Zacharias in bewoordingen vol
oude, messiaanse ideeën. Omdat Zacharias
eraan twijfelde, werd hem de spraak ontno-
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men tot aan de geboorte. Met gebaren maakte hij het buiten de tempel wachtende volk
kenbaar wat hem overkomen was.
Tijdens haar daaropvolgende zwangerschap werd zijn vrouw Elisabet bezocht door
Maria, de moeder van Jezus, die haar groet
beantwoordde met een lofzang, het Magnificat. Toen men na de bevalling Zacharias bij
de besnijdenis vroeg naar de naam van het
kind, schreef hij Johannes op. Daarop verlost
van zijn stomheid zong ook hij een loflied,
het Benedictus (Luc. i). Een toevoeging aan
het apocriefe Proto- evangelie vanjakobus (voor
200) vertelt over Elisabets vlucht met haar
kind naar de woestijn toen »Herodes de kinderen van Betlehem wilde doden en soldaten
op haar afstuurde, voor wie zij zich verborg
in een berg die zich voor haar had geopend.
Voorts wordt verhaald van de moord op Zacharias in de tempel door Herodes' soldaten
(herhaald in fragmenten uit een andere bron,
de Apocalyps van Zacharias 3e/4e eeuw; grotendeels verloren gegaan) . Deze mededeling
berust op een verwarring met de dood van
een andere profeet, Zacharia (Mat. 2 3,35)
De vruchtbare onvruchtbaarheid van de ou
ders van Johannes de Doper is een uitdrukking van een ook in het Oude Testament
-

voorkomende topos om aan te duiden dat
God op een bijzondere manier betrokken is
bij de geboorte van dit kind, dat de voorloper
van de messias zou worden. Het loflied van
Zacharias kreeg met het Magnificat van Maria, waaraan zijn psalm verwant is, en het
Nunc dimittis van »Simeon (Luc. 2,25-32) een
plaats in het koorgebed van de monniken en
in het Romeins Brevier (in het morgen -officie , de lauden) . Het tekent in oudtestamentische termen en beelden Gods grote heilsdaden en sluit af met de aanduiding van de rol
van zijn pasgeboren zoon bij de komst van
`de Heer' (v. 76) .
Elisabet en Zacharias worden als heiligen
vereerd, in het Westen op S november. In het
Oosten, waar Johannes de Doper als engel gelijke beschouwd werd, kreeg zijn vader
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meerdere feestdagen. In het Westen werd
vanaf de 14e eeuw het feest van het bezoek
van Maria aan Elisabet (Maria Visitatie), onder franciscaanse invloed ontstaan, gevierd
op 2 juli.
Elisabet en Zacharias werden onder Jezus'
verwanten afgebeeld in de talrijke voorstellingen van de Heilige Maagschap (»Anna &
Joachim) . Uiteraard komen zij vaak voor in
cycli van het leven van Johannes de Doper

(Ghirlandaio 1489-90 in de Santa Maria Novella te Florence en een reeks tapisserieën 16e
eeuw, museum te Pau), op de illustraties bij
het Lucas- evangelie in Evangeliaria (bijvoorbeeld miniaturen in een Karolingisch Evangeliarium 9e eeuw en in het Evangeliarium
van Lorsch ca. 88o) en in Vita Johannis van
Domenico Cavalca van begin 14e eeuw. De
afgebeelde scènes zijn: de aankondiging aan
Zacharias in de tempel en zijn gesticuleren
voor het volk, Elisabets ontvangenis (waarbij
de oudjes elkaar omhelzen, vaak voor een
bed), de begroeting van Maria en Elisabet
(meest met Zacharias op de achtergrond), de
geboorte van Johannes (naar analogie van de
geboorte van Maria), de besnijdenis en naamgeving van Johannes (met een schrijvende
Zacharias), en soms Elisabet met haar jongetje in de woestijn (cyclus op een Johannesikoon ca. 1500 in Fiesole). De aankondiging
van Johannes' geboorte en de visitatie zijn
ook afgebeeld in een zeer vroege Jeugd -vanJezus- cyclus begin 5e eeuw op een ivoren reliekkastje uit Werden.
Tot de taferelen met Elisabet en Zacharias,
in cycli of zelfstandig, behoort de aankondiging van Johannes' geboorte: een 16e-eeuws
ikoon in het Benaki Museum te Athene, op
een grisaille eerste kwart 16e eeuw van Andrea del Sarto in Chiostro del Scalzo te Florence en een schilderij van Giselaer uit ca.
1625 in het Centraal Museum te Utrecht (een
kerkinterieur waarop de scène secundair is).
Een enkele maal treft men ook de ontvangenis aan, zoals een i 5e-eeuws ikoon uit Novgorod, met het bed op de achtergrond. Vaker
zien we de geboorte van Johannes: bijvoor-

beeld een miniatuur in het 13 e-eeuwse TetraEvangeliarium van het Johannesklooster op
Patmos, middeleeuwse muurschilderingen in
de Gabriël -kapel in de crypte te Canterbury,
een miniatuur van de gebroeders Van Eyck in
de Tres belles heures du Duc de Berry 13 801 45 0 , een schilderij van de Johannes- meester
ca. 1495 of een 19e-eeuws Bulgaars ikoon in
de kerk van Bansko. De naamgeving van Johannes werd weergegeven door Fra Angelico
ca. 1450 op een fresco in de San Marco te
Florence en door Andrea Pisano op een paneel 13 3 6 aan de bronzen deuren van het baptisterium te Florence. Het favoriete tafereel
was — onder invloed van de invoering van het
feest — de visitatie. De vroegste afbeeldingen,
afgezien van het kastje uit Werden, bevinden
zich op een sarcofaag 5e eeuw in Braccioforte
te Ravenna en op een mozaïek ca. S40 in de
Santa Euphrasiana te Parenzo.
Deze visitatie ontwikkelde zich in en na de
middeleeuwen iconografisch van een touchering van Maria door Elisabet (mozaïek 6e
eeuw, dom te Parenzo; nog bij Rubens op
het linker luik van de Kruisafneming 1611-14
in de kathedraal te Antwerpen) tot een omhelzing op talloze afbeeldingen: diptiek van
Genoels-Elderen ca. 780 in de Kon. Musea
voor Schone Kunsten te Brussel, een fresco
ca. 1050 in de kapel van Joachim en Anna van
de Aya Sophia te Kiev, een kapiteel in het
kloosterpand van Santa Maria de l'Estany en
een zeer bijzondere altaarretabel uit Lluca
(beide Catalonië, 12e eeuw), een paneel ca.
1173 op de bronzen deuren aan de Porta San
Rainero van de dom te Pisa van de hand van
de gebroeders Bonanus en Wilhelmus, en
Durers houtsnede uit 1503 (opgenomen in
Marienleben) of Rembrandts doek uit 1640.
Niet ongebruikelijk was de begroeting op
enige afstand: reliëf Ile eeuw portaal van de
Saint-Pierre te Moissac en op de altaarkast deur uit 1399, toegeschreven aan Melchior
Broederlam. Ook kwam een handdruk van
de beide vrouwen voor, zoals bij Piero di
Cosimo paneel ca. 1500, of de knieval van
Elisabet voor Maria bij Yanez schilderij 1507
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in de kathedraal te Valencia. In de 1 Se eeuw
werden soms bij de visitatie de kinderen, Jezus en Johannes, in de zwangere schoot van
de beide vrouwen getekend zoals op een 14eeeuws paneel van de Meester van Neseni
Krzische aan het altaar van Vissi Brod (Tsjechoslowakije), maar ook hoog in haar borstkas zoals op een tapijt ca. 1400 uit de Oberrhein en een paneel ca. 1450 uit de school van
Witz (met `raadsbesluit van de Heilige Drievuldigheid': Maria en Elisabet naast de
»Drieëenheid). Soms zweven de kindertjes
voor de vrouwen, zoals op een paneel ca.
1511 van Altdorfer. Op het visitatiepaneel ca.
1410 van het Rijnlands altaar in het Catharijneconvent te Utrecht ziet men de beroemde
zonen terwijl zij elkaar begroeten, in kleine
stralenkransen op de bolle buiken van de
moeders (naar Luc. 1,44). Moderne werken

Bezoek van Maria aan Elisabet.

Detail van het `frontal'
(voorzijde van een houten,
Catalaans altaar) uit de kerk van
Lluca, begin van de 13 e eeuw.
Museo de Arte de Cataluna,
Barcelona.

tonen eigen opvattingen, zoals een houtsnede
van Käthe Kollwitz 1918, een sculptuur van
Andriessen 1950, het schilderij van Frenken
1 95 6 of het weinig conventionele, grote raam
1 953 van Oberberger in de dom van Augsburg, met een combinatie van een Boom van
Jesse en de visitatie.
Het apocriefe tafereel van Elisabets vlucht
naar de woestijn — in een woest landschap,
vol achtervolgers — komt vooral voor in het
Oosten: onder meer een ikoon i ie eeuw in
het Catharinaklooster op de Sinai en een mozaïek ca. 131TO in Karij e Dj ami te Istanbul; in
het Westen bij de Meester van de Johannespanelen ca. 1480 in Museum Boymans-Van
Beuningen te Rotterdam.
Op een fresco ca. 705 in de Santa Maria
Antiqua te Rome staat Elisabet met Johannes
in de armen samen met Anna, die Maria als
kind draagt, naast een tronende »Maria-`Nikopoia'. De afbeelding is uniek. Men heeft
hier Alexandrijnse invloed vermoed en aan
verchristelijkte vruchtbaarheidsideeën gedacht — niet onmogelijk tegen deze Egyptische achtergrond — en men ziet in dit schema
een vroege voorloper van veel latere SintAnna-te- Drieën - composities. Elisabet werd
slechts sporadisch alleen uitgebeeld: een me-
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daillon ca. i loo aan de Pala d' Oro in de San
Marco te Venetië, meerdere malen als (oude!)
moeder van Johannes de Doper in het idyllische tafereel van de ontmoeting van Maria en
Elisabet en hun kinderen (Murillo ca. 1670) .
De vroegste afbeelding van Zacharias bevindt zich op een paneel ca. 340 aan de houten deuren van de Santa Sabina in Rome.
Daarop staat hij samen met de engel voor de
tempel tegenover het volk, dat op hem wijst.
Op een olie - ampul — Palestijns pelgrimssouvenir — ca. 600 uit de crypte van de Columbanus-kerk te Bobbio zijn een verheerlijkte Jezus met Maria, Johannes de Doper en
Zacharias afgebeeld. Meestal werd Zacharias
in de middeleeuwse Johannes -cycli voorgesteld als een oude, soms kalende man met
lange baard (16e-eeuwse reliëfs aan het zilveren altaar in de Opera del Duomo te Florence). Afzonderlijke scènes zijn zeldzaam. Men
ziet de boodschap van de engel op een miniatuur ca. 800 in een Evangeliarium uit de hofschool van Karel de Grote en op een schilderij
ca. 1640 van Francesco Guarini in de San Michele te Solofre, zijn ontmoeting met het
volk op een miniatuur ca. i loo in het Ildefonsus-handschrift, en zijn marteldood op een
miniatuur ca. 990 in het Menologium (gebedenboek) van keizer Basilius i i . Uiteraard
komt Zacharias voor op afbeeldingen van de
Heilige Maagschap (De Clerck, schilderij
1590 in de Kapellekerk te Brussel) .
Als afzonderlijke figuur werd Zacharias in
de middeleeuwen voorgesteld als een Latijnse
priester met wierookvat bij een altaar (beeld
ca. 1290 in de dom te Meiszen) of met Elisabet (Kulmbach 1 To); in de nieuwere tijd in
Zuid - Duitsland als oudtestamentisch priester,
herkenbaar aan mijter en efod (Ex. 28), zoals
het beeld uit 1 749 van Feuchtmayer op het
hoogaltaar van de kloosterkerk te Birnau,
samen met Elisabet, en als een oudere man
met grijze baard te midden van oud- testamentische profeten op een fresco ca. 1330 in
het klooster te Gratsjanica (Joegoslavië).
Florisoone 1928; Urbach 1964.
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de bijbel van Genesis
tot Apocalyps. Zij zijn de `buitenkant van
God', bemiddelaars bij zijn handelen met
mensen, brandpunten van zijn alomtegenwoordigheid. Hun wezen is Gods bode te
zijn in concrete situaties. Engelen komen en
gaan, maar waar zij geweest zijn is alles veranderd. Intussen verhullen zij de heerlijkheid
van God. Lovend en dienstbaar vormen zij
zijn hofhouding, prototype van elk aards hof,
beèld voor elke liturgie, ideaal voor iedere
macht op aarde (bijvoorbeeld Ps. 148,2). Tot
aan de Babylonische ballingschap (586-38)
was dejoodse voorstelling van engelen sober,
verklaarbaar uit de opvatting dat de engel
van Jahwe diens zichtbare vorm was (Re.
13,21); daarna, vanaf de engel die de visoenen
van de profeet Zacharia uitlegt (Zach. 1,9),
werd het buitenaardse wezen een zelfstandiger persoon en de voorstelling rijker en rijker. Cherubs en serafs, beschreven als fabelachtige gedaanten: sfinxen en zesvleugelige
wezens, schermen God in zijn laatste ontoegankelij kheid af (Gen. 3,24; Ez. 28,14-16;
Hebr. 9,5 en Jes. 6; vgl. Apoc. 4,8).
De latere bijbelboeken en apocriefen kennen zelfs de kleinste details van de verhouding van de engelen tot God, van hun taak en
verschijningsvormen onder de mensen, hun
hierarchieën en hun namen. Het Nieuwe
Testament, waarin zij vooral in dienst staan
van de unieke en hoogste Godsbode Jezus en
diens werk, nam dejoodse traditie uit bijbelboeken en apocriefen over. Bij de aankondiging van Jezus' geboorte volgens Luc. 2,9-15
traden engelen boven de velden van Betlehem op in de gecombineerde functie van boden en hovelingen. Verder zijn zij, duidend
of dienend, aanwezig bij of na Jezus' doop,
bekoring, verrijzenis en hemelvaart en bij de
bevrijding van »Petrus uit de gevangenis. Zoals zij als beschermers van Israël optraden
(»Michaël), stonden ze ook christelijke gemeenten ter beschikking (Apoc. 2 en 3) .
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Het bijbelse beeld van de engelen werd door
de christenen in het volksgeloof aangevuld
met laat-antieke opvattingen over genii en
demiurgen, en in theologische speculaties
vooral door Pseudo-Dionysius de Areopagiet
(einde S e eeuw) vermeerderd met ideeën
over hun onderlinge verhoudingen en hun
taken. Men kwam tot de conclusie dat engelen geen etherisch mensenlichaam bezitten,
zoals sommigen stelden om hun verschijningen aan de mensen te kunnen verklaren, en
dat er negen koren van engelen zijn, verdeeld
in drie, in waardigheid en Godsnabijheid opklimmende orden: engelen, aartsengelen en
vorstendommen; machten, krachten en heerschappijen; tronen, cherubs en serafs. De 13eeeuwse scholastiek hield zich bezig met verregaande, vaak nutteloze speculaties over het
wezen van de engelen en van de i 6e tot in de
Zoe eeuw vermeide de katholieke volksvroomheid zich in het vertrouwen op de `engelbewaarder'. Over deze engelbewaarder
\verd overigens reeds in Mat. 18, ro en Hand.
12,15 gesproken. Vroeg-christelijke auteurs
lieten hun gedachten erover gaan en Honorius van Autun (eerste helft 12e eeuw) verkondigde heldere inzichten over de engelbewaarder.
De bijbel en de joods-christelijke traditie
kennen vooral vier namen van aartsengelen:
»Michaël, »Gabriël, »Rafaël, »Uriël (wellicht
de vier in de koepelmozaïeken begin 6e eeuw
in het bisschoppelijk paleis te Ravenna en
in de Martorana-Maria -kerk ca. 11 So in Palermo) en de gevallen aartsengel »Lucifer.
Namen voor andere aartsengelen zoals
Barachiël, Jehudiël en Sealthiël kwamen sporadisch voor, maar werden gewantrouwd.
Zo moesten in de 16e eeuw de namen bij de
zeven afgebeelde engelen in de Santa Maria
dei Angeli te Rome op last van paus Pius iv
verwijderd worden.
Zoals door de bijbel en de christelijke spiritualteit, wandelen en wieken engelen door de
kunstgeschiedenis. Het eerst in hun functie bij
de weergave van feiten uit de heilsgeschiedenis , zoals Abrahams gastvriendschap, de drie
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jonge mannen in de vuuroven uit Daniël 3,
bij de boodschap van de Engel aan Maria en
bij Jezus' geboorte, doop, verrijzenis, hemelvaart en nederdaling ter helle. Op afbeeldingen van het Laatste Oordeel en Maria's kroning ontbreken zij nooit. Verder droegen zij
al vroeg — als antieke genii bij een apotheose —
op sarcofagen het medaillon met het portret
van de overledene ('dogmatische sarcofaag',
begin 4e eeuw, Vaticaans Museum te Rome)
en op mozaïeken en reliëfs dat van de Heer
zelf (Barbarini -ivoor ca. Soo; Visigotische reliëfs einde e eeuw te Quintanilla de las Vinas
bij Burgos). De troon van de verheerlijkt
voorgestelde Jezus en die van Maria omringden zij als keizerlijke hofwachten uit het Byzantijnse protocol (ivoren diptiek ca. s So in
Staatliche Museen te Berlijn). Altijd hadden
zij de gestalte van jonge mannen, soms met
bodestaf, meest in het gewaad van de hofbeambten (mozaïeken ca. 500-526 schip Sant'
Apollinare Nuovo te Ravenna) . Vleugels
kregen zij pas vanaf ca. 400 en slechts een
enkeling fladderde (mozaïek 43 2-40 triomfboog in de Santa Maria Maggiore te Rome
bij de boodschap aan Maria) . Nog op een
miniatuur in een vermoedelijk 9e-eeuwse codex met de benedictijner regel heeft de engel
die Benedictus van Nurcia inspireert, geen
vleugels, evenmin als Gabriël op een paneel
ca. 1490 met de Annunciatie van de Meester
van de Virgo inter Virgines (Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam).
In de middeleeuwen nam het aantal scènes
waarin engelen optreden toe. Op vrijwel elke
folie uit de Beatus- Apocalypsen van Leon,
Gerona en Saint-Séver (i oe en i ie eeuw)
staan breedgevleugelde, fel gekleurde engelen. In de geïllustreerde bijbels en evangeliaria werd hun aanwezigheid minstens even
sterk als in de bijbel zelf. En in andere schema's ontvingen zij nieuwe functies, zoals hulpen bij de schepping en zondeval (ivoren altaarplaats I ie eeuw in de kathedraal van
Salerno en bronzen deuren van Bernward
Tols voor de Michaeliskirche, nu in de Sankt
Blasiusdom te Hildesheim), assistenten bij de
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dood van Maria (boogveld ca. i i 8o Senlis),
muzikanten bij haar hemelvaart (Koerbecke
paneel 1457), liturgen in dalmatiek en met
wierookvat bij haar kroning (wandschildering ca. 1300 te Limbricht, nauw verwant aan
engelen op reliëfs ca. 1250-6o in de zwikken
in het zuidelijk transept van de Westminster
Abbey te Londen). Bij het Laatste Oordeel
steken zij de bazuinen (mozaïek ie eeuw in
de dom te Torcello; fresco's ca. 1200 uit het
Catalaanse Casseres en van Orcagna midden
14e eeuw in het Campo Santo te Pisa), dragen
ze lijdenswerktuigen aan (Rogier van der
Weyden, kort na 1442 in het Hospice te
Beaune, gewelfschilderingen ca. i Soo in het
koor van de Sint Jan te 's-Hertogenbosch;
vgl. de tapisserieën 1377 van Nicolas Bataille
naar kartons van Jan van Bandol te Angers) en
begeleiden zij de zaligen naar het Paradijs
(Provoost eind I Se eeuw in het Stedelijk Museum te Brugge). Een miniatuur in een handschrift van de Scivias ca. 1 165 van Hildegard
van Bingen toont concentrisch negen koren
van engelen rond een mystiek goddelijk
Niets (6e visioen van het ie boek) .
Zoals de hele bijbelse traditie over Gods
wezen, waaromheen gecompliceerde cherubs
en zesvleugelige serafs dienen (Jes. 6; Ez. i en
io; Ps. 18, I I), uitmondt in Apoc. 4, zo leidde
een lange weg met iconografische staties tot
het middeleeuws hoogtepunt, de voorstelling
van de Majestas Domini ( »Evangelisten) op
titelpagina's van bijbelcodices, in absiskalotten en vooral op en om boogvelden met hun
engelenkoren: vanaf het fresco in Bawit (6e
eeuw, Cairo) via Karolingische miniaturen
(Sacramentarium van Metz ca. 870) of een
Jesaja-commentaar uit Reichenau (eind ioe
eeuw) tot een fresco 1 123 uit de San Clemente te Tahull (nu in het Montjuich-museum te
Barcelona) en de timpaan ca. i i io van de
Saint-Pierre te Moissac. Op al deze scheppingen herinneren de vier gevleugelde wezens of
dieren aan de cherubs van Ezechiël en de ijle
serafs van Jesaja. In het Oosten — minder vaak
in het Westen (Maurinus- schrijn ca. 1170
voor de Sankt Pantaleon, nu in de Sankt Ma-

riakirche te Keulen) — werden deze hoogste
engelen vooral in de kerkkoepels afzonderlijk
afgebeeld (fresco's van Feofan Grek ca. 1370
in de Verlosserskerk te Novgorod). In het
Westen gaf men de voorkeur aan bazuinende
hemelingen aan pijlers en kapitelen zoals in
de Sainte-Foy I2e eeuw te Conques (Auvergne) en in Straatsburg 1220-25. De cherubs
van de ark van het verbond (Ex. 25,16-22)
zijn afgebeeld op de absismozaïek in de villakerk van Thedodulf te Germigny-des-Prés
(begin 9e eeuw). Een soms gekruisigde Christus-cherub verleent de stigmatisatie aan Franciscus van Assisi op vele weergaven (Lorenzetti, fresco tweede kwart ie eeuw in de
benedenkerk te Assisi).
In de late middeleeuwen en in de renaissance verdrongen zich de engelen in de illustraties van heiligenlevens, legenden, stichtelijke teksten en kronieken. Met veel gevoel
waren zij betrokken bij lief en leed, waardoor
zij vermenselijkten: zij verzorgden muziek en
dans bij Jezus' geboorte (Botticelli ca. I SOO),
tranen bij zijn kruisdood (Giotto, fresco
1303-o5 Arena -kapel te Padua), bezorgdheid
in de 15e-eeuwse Ars Moriendi en ontelbare
malen vreugde en bewondering rond de tronende Maria, Regina Angelorum (Meester
van de André -Madonna ca. 1 490) . Zij hielpen
mensen bij religieuze twijfel, zoals op een paneel van Pacher 1475-8o aan het `kerkvader altaar': een engel toont de, aan de eucharistie
twijfelende heilige Wolfgang van Regensburg Jezus' hart in een monstrans. Zij hielpen
ook bij materiële zorgen, zoals op een paneel
I52I aan het Annenaltar in Annaberg bij
Zwickau: engelen wijzen de naar erts zoekende boeren de schatten in de aarde. En terwijl
op een miniatuur ca. 1440 in het Getijdenboek van Catharina van Kleef het lijk van een
overledene boven het te delven graf staat,
vechten boven hem rond het boek van de
goede en slechte daden zijn engelbewaarder
en een duivel om het bezit van zijn ziel. In de
randversiering treurt en bidt zijn weduwe.
Ook ontstond in de genoemde periode een
uiterlijke verscheidenheid onder de engelen:
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kinderengelen en steeds meer gevleugelde
kleuterkopjes of putti, mannen - engelen in li
gewaden (bij Memling en Van-turgische
Eyck) en beeldschone meisjes in modieuze
kledij (Verrocchio, schilderij met Tobias ca.
1470; Melozzo da Forli, hemelvaart - schilderij
ca. 1 477-8 i) . Vaak hingen zij als vleermuizen
in hun gewelven aan de barokke koepels zoals op en rond de schildering van Maria's hemelvaart van Legnani ca. 1640 in de Santa
Maria Assunta te Varese in Lombardije. Soms
voer er nog een robuuste geestelijke macht
door de ruimte (Titiaan en Tintoretto, schilderijen met de Annunciatie resp. ca. i 54 en
1 570; Rembrandt, Tobias- paneel 1637),
maar toen was het afgelopen met de vitaliteit
op aarde van de hemelse wezens. In de i 8e en
19e eeuw dienden zij nog als stoffering, toeterend op kletsnatte hemelwolken in bombastische gewelfscènes (Giuseppe en Stefano Danedi, koepelfresco's ca. 1650 te Varallo).
Daarna vervielen de voorstellingen tot smakeloze sentimentaliteit, vooral die van de engelbewaarder: al bij Guercino schilderij 1640
en Tournier ca. 1650, maar vooral in de kerkelijke volkskunst zoals op bidprentjes
(Crayenschot, bidprentje van Lodewijk x vi
1 793) . Toch waagden in de j aren '30 van deze
eeuw Rouault en Saetti zich nog aan een engelbewaarder.
De prerafaëlieten ontdekten weer echte
engelen (Burne Jones, Holy Grail, ca. i 890;
Rossetti op zijn Annunciatie 1850). Barlach
in zijn werken uit 1927 en 1928) en Klee met
zijn angelologie in beeld (Angelus Dubiosus,
Angelus Novus, Vergeszlicher Engel, Zwei felnder Engel, Altklugerengel) vonden nieuwe sterke vormen. Katholieken herkauwden
het thema (bijvoorbeeld een Michaël uit het
atelier van Cuypers begin Zoe eeuw, in het
Bisschoppelijk Museum De Beyaard te Breda), kwamen soms tot een knappe ontlening
(Johanna Brom, tabernakeldeuren ca. 1 93 5 in
de Sint-Gregoriuskerk te Almelo) of stileerden naar beste vermogen (Sengers ca. 1930,
een engel met duiven) . Bij Chagall zijn engelen inspiratiegeesten voor kunstenaars en ge-

51

Ignaz Gunther, Engelbewaarder,

houten beeld, 1774. Bürgersaal,
München.
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liefden (engel met palet 1926, 1927/28 en
1927/36; verschijning 1924/25; huwelijk
1917; de wolk 1927/28; purperen engel 1941;
met trompet 1965 in de Opéra te Parijs), dragers van goddelijke missies (Jakobsladder, engel met Torah, tekeningen voor Wafts Lieder
and Poemen) of tekens voor wereldcatastrofen
(gevallen engel, onder meer 1933 en 1 947
»Lucifer) . De val van de engelen werd in de
eerste helft van deze eeuw uitgebeeld door
Ensor, Corinth en Cocteau. Musicerende engelen inspireerden Hap Grieshaber tweede
helft 19e eeuw en Gilles 195I (Engelenconcert) . Beckmann maakte in 1941 een lithografie van de engel, die `alle tranen van hun
ogen zal afwissen' (Apoc. 21,4) en Julio Gonzalez 1933 een engel in draadplastiek.
De populaire literatuur heeft zich indringend met engelen beziggehouden. Koptische
Engelenboeken (se-7e eeuw) vol Egyptische
en joods-christelijke opvattingen, waarin engelen elke uithoek van de kosmos en elk uur
van de dag beheersen, hadden invloed op
het volksgeloof. Middeleeuwse theologische
speculaties werden wijd verbreid door het
populariserende, vaak vertaalde werk van de
Catalaan Eximenis 1392, Libre dels Angels.
Anglicaanse auteurs zoals Heywood 1636
(het gedicht The Hierarchies of Angels), Law-

jezuïetendrama Triumph des Heiligen Michael
1 597 als wel in Vondels Lucifer 1654. Het thema werd in epische gedichten hernomen

door Thomas Sturge Moore in The Loves of
the Angels 1822, in La chute d'un ange van Lamartine 1838 en in Lucifero van Rapisardi
1877, elk met een eigen benadering van de
stof: allegorische zelfbevrijding, romantische
verlossing en satanische blasfemie van een renegaat.
Rilke schreef verschillende gedichten over
engelen: Die Engel en Der Schützengel 19o8;
An der Engel en Der Geist Ariel 1913. Sinds
zijn `Ein jeder Engel ist schrecklich' uit de
Duineser Elegien 1913-22 en 1923 kondigde in
de literatuur de komst van de engel rampen
aan, bijvoorbeeld Von Hoddis' 'Todesengel'
in Weltende 1958, of politieke onrust en onzekerheid: bijvoorbeeld in de komedie van
Dürrenmatt, Ein Engel kommt nach Babylon
1 953. In het kleine toneelspel The Hour-Glass.
A Morality 1903 van Yeats stelt een sprookjesengel de absurditeit van religieus agnosticisme aan de kaak.
Barbel 1941; Berefelt 1968; Davidson 1967; Detlev
en Muller 1959; Engeldarstellungen 1959; Perdrizet
1928; Rosenberg 1986; Westermann 1980; Wilson
198o; Wittschier 1988.

rence 1646 (On our Communion and War with
Angels) en katholieke zoals Serrano 1707 (Los
slete Pricipes de los Angelos) en Vander Hey
1737 (Den Engel Geleyder ter zaligheid door het
gebed, godvruchtige oefeningen en christelyke gepeysen) gaven over de Reformatie heen oude
ideeën door of bestendigden de malaise. Poirters schreef ca. 1655 een gedicht op zijn engelbewaarder. Een opleving ondergingen engelengestalten in Newmans Dream of Gerontius
1 865. Wijdeveld publiceerde in 1 93 5 in vrije
verzen een Ode aan den engelbewaarder.
Na de middeleeuwse kerk- en mysteriespelen, waarin engelen veelvuldig optraden
en vanwaaruit zij in de I Se eeuw hun kostuums voor de schilders leverden, culmineerde in het barokke theater het thema van de
Engelenstrijd niet zozeer in het Münchener

7
in strikte zin, zijn de vier
`auteurs' op wier naam een viertal geschriften
staan die berichten over »Jezus van Nazaret en
die door diens volgelingen in de loop van de
2e eeuw als authentiek aanvaard zijn, de
evangelies. Het woord evangelie, van het
Griekse 'eu angèlion' (vooral: goede tijding
of de melding van een overwinning), betekent — aansluitend bij het oudtestamentische
woordgebruik (Ps. 68,12; Nah. 2,1) — de goede boodschap van het aanbreken van het uiteindelijke, messiaanse heil in Jezus van Na-
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zaret. Aanvankelijk gereserveerd voor de
inhoud van Jezus' boodschap: de komst van
het koninkrijk van God voor armen, zondaars en verdrukten (Mar. I, I; Luc. 4, 16-2I),
dekte het woord spoedig ook de geschreven
neerslag van de verkondiging van de boodschap.
Of de apostel »Matteüs, Petrus' tolk »Marcus, de arts en reisgenoot van Paulus, »Lucas en
de apostel >Johannes zelf de schrijvers van de
evangelies waren, is een omstreden kwestie.
De teksten ontstonden tussen ca. 8o en ioo.
Het zijn dan ook geen biografieën, maar de
gelovige neerslag van Jezus-interpretaties
door christelijke gemeenten uit de eerste
6o jaar na zijn dood. In de eerbied voor het
Evangelie van Jezus deelden de vier evangelies en hun `auteurs'. Uit Hand. 21,8 en Ef.
4,1 I, blijkt dat `evangelist' in Paulus' tijd al
een bredere betekenis had gekregen. Er werd
waarschijnlijk het ambt mee aangeduid van
rondtrekkende evangelieverkondigers.

so a

Vanaf het einde van de i 8e eeuw noemt men
de eerste drie evangelisten vanwege de grote
overeenstemming in hun teksten `synoptici'
(synopsis is een overzicht van de parallellen)
ter onderscheiding van het anders opgezette
vierde evangelie. Naast de vier canonieke zijn
er vanaf de 2e eeuw verschillende, op naam
van gezagvolle auteurs geplaatste of aan bepaalde doelgroepen toegeschreven, apocriefe
evangelies: Evangelie van de Hebreeën (IooEvangelie van de Ebionieten (2e eeuw ?),
Evangelie van Dakobus (» Anna en Joachim),
Evangelie van de Twaalf (apostelen) (2e eeuw ?),
Evangelie van »Nikodemus, Evangelie van Gamaliël (» Paulus), Kindsheidsevangelie van Tomas (2e eeuw ?), Evangelie van » Tomas (2e
eeuw), Evangelie van »Judas (Iskariot; ze
eeuw), Evangelie van Eva (verloren gegaan),
Evangelie van »Maria Magdalena, Geschiedenis
van Jozef de timmerman (4e/5e eeuw); en gnostieke evangelies met zeer bepaalde, eigen titels zoals het Evangelie van de Waarheid (ca.
150), de Sophia (w ( sheid) Jesu Christi (3e
eeuw), om er enkele te noemen. Op Egypti-

Iso),
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sche, in het zand bewaard gebleven papyri
(meest uit de 3e eeuw) resten 'logoi' (uitspraken) van Jezus van Nazaret, uitspraken die
men niet in de vier evangelies vindt.
De waarde van deze apocriefe evangelies
varieert van geval tot geval. Soms bewaren
de geschriften zeer oude resten van verloren
gegane elementen en vormen uit de christelijke traditie, soms zijn ze, ontsproten aan.
volkse fantasie, als historische bronnen voor
Jezus' tijd van geen of geringe waarde en
slechts voor godsdiensthistorisch onderzoek
bruikbaar, soms bevatten zij, zoals de twee
laatst genoemde, belangrijke elementen uit
marginale, gnostiek - christelijke systemen.
Verhalen uit de apocriefe evangelies inspireerden vooral middeleeuwse afbeeldingen
van gebeurtenissen uit de jeugd van »Jezus.
De titel van evangelist — als het al een titel
geweest is — verdween in het vroegste christendom spoedig en raakte als aanduiding
voor een ambt in onbruik, om in de ie eeuw
sinds Wichern, vader van de inwendige zending, in protestantse kringen weer ingevoerd
te worden voor de niet - ambtelijk leider van
de evangelisatie. Ook gemeenschappen als de
Vrije Evangelische Gemeente en de Baptisten
en sectarische bewegingen. als de Zevende
gebruiken de titel.
-dagsventi
De eerbied voor de evangeliën en hun
schrijvers blijkt sinds de 4e eeuw onder meer
uit statige portretten van de evangelisten en
vanaf de S e eeuw uit de geladen symboliek
waarmee zij worden aangeduid. Portretten
van de evangelisten vindt men aan de sarcofaag van Apt (4e eeuw, met boekrol -foedralen), op de ivoren bekleding van de cathedra

van Maximianus in Ravenna 545 53 (met
-

sterk geïndividualiseerde koppen), alle evangelisten samen op het titelblad van de purperen Rossano-codex (6e eeuw) en op mozaïeken van voor 547 in de San Vitale in Ravenna
(zittend in paradijselijke landschappen) . Echte auteursportretten verschenen met name in
de Karolingische en Ottoonse Evangeliaria.
Schrijvend of extatisch luisterend zitten daar
de vier, elk afzonderlijk onder een arcade bij
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het begin van hun tekst: in het Evangeliarium
van Karel de Grote (begin 9e eeuw) of in dat
van Otto III (einde ioe eeuw) of soms in
groepen van vier (Evangeliarium uit de tweede helft van de 9e eeuw) . In een Maaslands
Lectionarium schrijft Johannes, gezeten op de
initiaal i het begin van zijn evangelie (In principio; tweede helft 12e eeuw) . Tot ver in de
middeleeuwen handhaafden zich deze portretten (Evangeliarium i S e eeuw; Getij denboek van Anna van Bretagne I Soo-o8), maar
meestal zijn er dan hun evangelisten-symbolen aan toegevoegd, die nu worden besproken .
Sinds Irenaeus van Lyon (Ontmaskering en
weerlegging van de valse gnosis, meestal genoemd: Adversus Haereses, tweede helft 2e
eeuw) en vooral sinds Hieronymus (Commentaar op Ezechiël, ca. 400) worden de vier ouden nieuwtestamentische »engelen- cherubs
verstaan als symbolen van de vier evangelisten. Deze vier cherubs, de vier `wezens', `dieren' of `vormen' (vandaar 'tetramorf, letterlijk vier -vorm, viervoudige gestalte: mens,
rund, leeuw en adelaar) spelen een rol in apocalyptische beschrijvingen van de goddelijke
aanwezigheid en zijn hofstaat (vgl. onder
meer Ez. I,5 -14 en Apoc. 4,2 -I I, vooral 6-8).
De `wezens' vertegenwoordigen in deze
teksten zelf de levende, God aanbiddende
kosmos. Ze werden echter al vanaf het einde
van de 2e eeuw ook geduid als tekens voor de
verlossing van Jezus die geboren (mens) werd,
zich offerde (rund), verrees (leeuw) en ten hemel opsteeg (adelaar) en als symbolen van de
evangelisten. De adelaar stond voor »Johannes vanwege zijn hoge gedachtengang, de
leeuw (woestijndier) voor »Marcus vanwege
het begin met »Johannes de Doper in de
woestijn, het rund als offerdier voor »Lucas
vanwege het begin met Zacharias' offer en de
mens voor »Matteüs vanwege het begin met
Jezus' aardse stamboom. De tetramorf was zo
als symbool zeer geladen. Bij ieder die het
schema — vanaf ca. 400 (Trivulzio- ivoor) —
zag, speelden de verschillende connotaties
mee: Gods majesteit, de verlossing en het

evangeliewoord. En vanaf het mozaïek in de
absis van de Santa Pudenziana (401-17) of de
Santa Prassede (begin 9e eeuw) in Rome tot
aan de laatste middeleeuwse Majestas Domini
( »Jezus) is dat zo gebleven. Toch verschoof
het accent zozeer in de richting van de ver
naar de evangelisten, dat de vier we--wijzng
zens , al dan niet geïsoleerd uit de Majestasafbeelding, van boekrollen werden voorzien,
soms zelfs dienden als pendanten van de auteursportretten, zoals op het ongemeen belangrijke, ivoren diptychon uit Milaan (tweede helft S e eeuw; vgl. Evangeliarium van
Saint Médard uit Soissons 827: de symbolen
inspireren er fluisterend de evangelisten) . Het
gevolg was tweeledig. Op Majestas-afbeeldingen kregen de vier dieren gezelschap van
de evangelisten (Bijbel van Vivianus 845 Parijs; timpaan Puerta del Sarmental 13e eeuw
Burgos) en de portretten werden voorzien
van de corresponderende vier-wezenssymbolen. Een voorbeeld uit honderden: de fraaie
miniaturen met auteursportretten in het
Evangeliarium uit de schatkamer van de basilick te Susteren, dat in de eerste helft van de
i ie eeuw in Lotharingen of te Fulda ontstond. In Ierse handschriften zoals het Book
of Lindesfarne uit de e eeuw, het Book of
Kells 8e eeuw en in de bijbel van de kathedraal van León uit 92o representeren de symbolen alleen de evangelisten. Soms — in een
mengvorm van auteur en symbool — draagt
zelfs een mensenlichaam het hoofd van een
van de symbolen (miniaturen ca. 78o in het

Sacramentarium van Gellone; fresco's Ile
eeuw uit de Santa Maria van Tahull, nu in het
museum van Montjuich te Barcelona; miniaturen Ile eeuw in de bijbel van Saint-Benigne: de figuur zelfs schrijvend) .
Eeuwenlang is de tetramorf als evangelistensymbool afgebeeld op of rond kruisen
(drijfwerk op de bodem van de gouden Caja
de las Agatas uit 910 in de kathedraal van
Oviedo en op een boekschrijn uit 1001 -25
van het Evangeliarium van Saint Molaise),
altaren (Catalaanse 'frontals', houten altaarvoorkanten: altaar ca. 1200 uit San Martin
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Band van een Evangeliarium,
verguld, gegoten zilver,
gegraveerd en geciseleerd, I 522.
Russisch Staatsmuseum
Kremlin, Moskou. In het
middendeel rondom het Lam

de vier evangelisten; in de vier
hoekpaneeltjes hun symbolen;
in de paneeltjes rondom voorts
de tien overige apostelen
(Matteis en Johannes zijn
immers reeds als evangelisten
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opgenomen) . Links in het
midden waarschijnlijk martelaar
Eucharius, bisschop van Trier,
met kruis, wijwaterskwast en
draak; rechts Bonifatius met een
zwaard en doorkliefde schedel.
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d'en Valls in de kerk van Angoustrine), en
aan doopvonten (12e eeuw in de Sankt Bonifatius te Freckenhorst), vaak in combinatie
met andere viertallen zoals paradijsrivieren,
windstreken, kardinale deugden en de vier
belangrijkste kerkvaders uit het Oosten en de
vier uit het Westen (bijvoorbeeld Sigvaltplaat 762-87 in het baptisterium te Cividale,
beslag 983-991 op de boekband van de Gouden Codex van Echternach, 12e-eeuwse mozaïeken in de centrale koepel van de San Marco te Venetië en de bronzen doopvont 1340
in de dom te Hildesheim).
Rembrandt schilderde in 1661 een Matteüs met zijn symbool, wellicht als onderdeel
van een evangelisten - cyclus, en Jean de Boulogne iets vroeger de vier evangelisten in een
vermakelijke conferentie in gezelschap van
hun grote, onwezenlijk - realistische symbolen
(museum te Bordeaux; vgl. de houten predella aan het hoogaltaar in Breisach 1523-26).
Aan preekstoelen, vanwaar hun boodschap
wordt verkondigd, werden de beelden van
de vier graag aangebracht (gebroeders Zürn
in 1638/39 in de kerk van Wasserburg am Inn

in Oberbayern; op schilden buiten boord van
de als schip uitgedoste kansel) .
In de liturgie van de oosterse Kerken hebben de afbeeldingen van de evangelisten als
personen een vaste plaats op de buitenzijde
van de Heilige Deuren van de ikonostase. Als
symbolen voorgesteld komen zij vooral in de
ie eeuw voor: Athos-ikonen, ikonostase uit
Novgorod in het museum te Leningrad en
fresco's in de kerken van Jaroslav, Kostruma
en Rostov aan de Wolga. De afbeelding van
de evangelisten, gezeten op de schouders van
de vier grote oudtestamentische profeten onder de Majestas, op de lancetramen van de
rozet van het zuidelijke dwarspand te Chartres (kort na 1221) correspondeert met de
klassieke idee van eenheid en correspondentie
van het Oude en het Nieuwe Testament.
Ameisenova 1949; Crozet 1962; Van der Meer
1938; Sauer (1924) 1964; Stuhlmacher 1983
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FILIPPUS DE APOSTEL, uit Betsaïda, was

een leerling van Johannes de Doper. Hij werd
daags na Andreas en Petrus door Jezus geroepen. Op zijn beurt bracht hij weer Natanaël
(»Bartolomeus) met Jezus in contact. Alleen
de evangelist Johannes (1,43-46) geeft enkele
bijzonderheden over deze man met een
Griekse naam. Hij was kritisch van aard.
Toen er eens een grote menigte gevoed
moest worden, merkte hij schamper op dat
dat niet te betalen was (6,7). Blijkbaar was hij
een ontwikkeld man, want voor Grieks sprekende joden was hij bemiddelaar bij Jezus
(12,20-22). Hij was het ook die tijdens het
laatste samenzijn van Jezus met de apostelen
de voor theologie en iconografie zo belangrijke uitspraak aan Jezus ontlokte over diens
identiteit met de Vader (14,8-I i : `Wie Mij
ziet, ziet de Vader'). Volgens het gnostieke
geschrift Pistis Sophia (tweede helft 3e eeuw)
zou Filippus toespraken van Jezus opgetekend hebben.
Buiten de lijst in Hand. 1,13-14 wordt hij
daar verder niet meer genoemd; dat bepaalde
gebeurtenissen (een verblijf in Hierapolis met
profetisch begaafde dochters; de doop van
een Ethiopische hoveling) toch worden geassocieerd met deze Filippus berust op een verwisseling met »Filippus de diaken. Verhalen
over zijn prediking en martyrium, verteld in
de apocriefe, encratistische (voor elke christen extreme ascese verplicht stellende) Handelingen van Filippus (4e/5e eeuw), werden op
hun beurt weer over de diaken verteld. Het
was weer wel de apostel Filippus die volgens
legenden in het land van de Scythen uit een
Marstempel een draak verdreef door wiens
giftige levensadem de zoon van een tempelpriester stierf en velen ziek werden. De
apostel wekte de jongen ten leven en genas
allen, waarop een ieder zich bekeerde. Op
87-jarige leeftijd werd hij gekruisigd en gestenigd (Legenda Aurea) .
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Apostelen Petrus, Paulus, Tomas
en Filippus. Visigotische reliëfs

op kapitelen van de vieringpijlers in de kerk van San Pedro
de Nave (ten noorden van
Zamora), 7e-8e eeuw. De kerk
werd vanwege de aanleg van
een stuwmeer verplaatst naar de
rand van het nabijgelegen
Almendra del Pan. De apostelen
zijn herkenbaar aan de
bijgeschreven namen en
bovendien aan hun attributen,
Petrus draagt kruisstaf en boek
('liber'), Paulus een boekrol
('volumen'), Tomas heeft een
boek met `Emmanuel' (d.i. Jezus
als God-met-ons) en Filippus
een hoog opgeheven kroon. De
combinatie van de apostelen is
opmerkelijk. De plaats van
Tomas en Filippus bij de twee
belangrijkste apostelen wijst op
het respect voor beiden in de
Visigotische Kerk. Filippus'
kroon is wellicht te verklaren uit
de voorliefde van de Visigoten
voor de kroon (vgl. de votiefkronen uit de omgeving van
Toledo in Museo Arquelógico
te Madrid). Wellicht is ook de
plaats van Filippus en Tomas
gevolg van het belang dat men
in deze omgeving hechtte aan de
apocriefe geschriften onder hun
naam.
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In de 3e/4e eeuw gebruikten Egyptische
gnostici een Evangelie van Filippus, waarbij
het opnieuw niet duidelijk is of het gaat over
de apostel of de diaken. De chronist Wilhelm
van Malmesbury meende ca. I 13 o dat Filip pus met gezellen Engeland zou hebben bekeerd. Het feest van de apostel werd, samen
met Dakobus de Mindere, op i mei gevierd
(valt nu op I I mei; »Jozef) . Hoedenmakers,
marskramers en banketbakkers zagen in hem
hun beschermer. Zijn speciale attributen zijn
een kruis in verschillende vormen, een steen
en/of een schaal met een slang (de draak die
hij verdeef) . Een uniform Filippus-type heeft
zich niet ontwikkeld. Aanvankelijk werd hij
veelal zeer jeugdig afgebeeld, later ook als
oudere man, met baard.
De oudste afbeelding van Filippus, in gezelschap van Petrus, Paulus en Tomas, treft
men aan op Visigotische kapitelen eind 7e
eeuw in de kerk van San Pedro de Nave (vanwege de aanleg van een stuwmeer verplaatst
naar Almendra del Pan bij Zamora) . Hij
draagt daar hoog boven zijn hoofd een met
edelstenen versierde, moeilijk te verklaren
kroon. Wellicht leefde in de omgeving van
Zamora nog een herinnering aan het genoemde Evangelie van Filippus. Een Byzantijns ikoon (ca. i000 Catharinaklooster op de
Sinai) toont een elegante, jonge en intelligente apostel met spreekgebaar (rechterhand
vooruit) en boekrol. In de nabijheid van de
`Christ en Majesté' van het villakerkje te Berzé-la-Ville bij Cluny (Saone-et-Loire; begin
I2e eeuw) bevindt zich een fraaie, baardige
Filippus, en op de gewelfschildering 1157 -88
met een maaltijdscène in het Panteón de los
Reyes te Leon zit hij met zijn vriend Bartolomeus, herkenbaar aan hun bijgescheven namen, aan Jezus' rechterzijde. Cranach de Oudere gaf hem in zijn reeks apostelgravures uit
I5 I2 de schotel met de overwonnen draak als
attribuut mee.
Filippus' roeping als apostel werd slechts
zelden afgebeeld (miniatuur 1059 in de Dionysius-codex op de Athos), evenals zijn gesprek met Jezus over de Vader (Bonifacio

Veronese ca. 1530). Filippo Lippi schilderde
de overwinningsscène in de tempel van Mars
en de dood aan een kruis (fresco's 1502 in de
Santa Maria Novella te Florence). Vaker
komt de martelscène voor, meestal in de
vorm van een kruisiging: emaille I i So-6o aan
het draagaltaar van Stavelot (Kon. Musea
voor Schone Kunsten te Brussel), fresco 1382
van Giusto de' Menabuoi in de Capella Belludi te Padua en een altaarstuk ca. 1701 van
Willmann in de kloosterkerk te Sedletz bij
Kuttenberg (steniging samen met Dakobus de
Mindere) . Zeldzame cycli vindt men op een
glasraam uit de ie eeuw te Chartres (met
onder meer bijbelse scènes), op een triptiek
ca. 1375 van Agnolo Gaddi en op een ikoon
uit de i 6e eeuw in het Russisch Museum te
Moskou. De Meester van de Filippus- legende
nam in zijn schilderij 1518 ook de door Filip pus de diaken verrichte doop van de kamerling op; Brabender plaatste op zijn kruisigingsreliëf aan het altaar van Filippus en
Dakobus ca. 1530 de profetisch begaafde
dochters van de diaken Filippus aan de voet
van het kruis van de apostel.
Smyth 1962.
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FILIPPUS DE DIAKEN wordt in de Handelingen vermeld onder de eerste diakens: zeven mannen die in Jeruzalem werden aangewezen ter ontlasting van de apostelen, die
hun voornaamste taak als verkondigers bemoeilijkt zagen door charitatief werk (Hand.
6,I-6). Hij trad op als predikant, kèrux
(Hand. 21,8), met succes in Samaria en bekeerde er onder meer »Simon de Tovenaar.
Een andere bekering, vermeld in Hand. 8,
26-40, was die van een hoveling (volgens
Hand. eunuch en opperschatmeester) van de
Ethiopische koningin Kándake. Op weg van
Jeruzalem naar Gaza hoorde Filippus de op
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een reiswagen gezeten hoveling lezen uit de
profeet Jesaja (bijna elke antieke lezer las
hardop) . Toen Filippus hem vroeg of hij begreep wat hij las, werd hij op de wagen genodigd om de tekst (Jes. 53,7-8 over het lijden
van de `dienaar van Jahwe') uit te leggen:
voor de diaken aanleiding om hem Jezus te
verkondigen. Bij het passeren van water
vroeg de kamerheer om de doop.
Filippus vestigde zich later met zijn dochters, die profetessen waren, als »evangelist tussen Asdod en Caesarea. Daar bezocht Paulus
hem op zijn laatste reis naar Jeruzalem. De
kerkvader Hieronymus zag er nog het huis
waar Filippus gewoond had en de celletjes
van diens dochters. Filippus zou, volgens een
traditie in Byzantium, later bisschop van
Tralles (Lydië) geweest zijn.

Clemens van Alexandrië (ca. 190) meende
dat Filippus dezelfde man was als de schriftgeleerde tot wie Jezus zijn woord richtte over
`de vossen en hun holen' en over zijn eigen
povere bestaan ('geen steen om het hoofd op
te leggen'; Mat. 8,19-20) . Volgens Origenes
beriep de Aziatische sekte van de Montanisten (2e eeuw), met hun door de officiële kerk
met argwaan bekeken voorliefde voor profetisch optredende vrouwen, zich op Filippus'

dochters, die volgens hen met zijn vieren waren. De naamsgelijkheid met de apostel »Filippus was oorzaak van verwisselingen tussen
beide figuren in legende en afbeelding.
Al zijn er enkele portretten van de diaken
(bijvoorbeeld het mozaïek Se eeuw in de Hosios Georgios te Saloniki), de interesse is
vooral uitgegaan naar het intrigerende doopverhaal van de Ethiopische eunuch, traditioneel bekend als de `doop van de kamerling'.
Na enkele vroege afbeeldingen (bijvoorbeeld
een vroegchristelijke sarcofaag, waarschijnlijk uit de 4e eeuw, in het Thermenmuseum
te Rome; een miniatuur in het Menologium
van Basilius i i , ioe eeuw, in de Vaticaanse
Bibliotheek; een Servisch fresco 1345-48 in
een klooster te Detsjani) was het onderwerp
onder invloed van de reformatorische opvat-

De diaken Filippus en de eunuch
van Kándake, fresco in het
klooster Detsjani (Joegoslavië),
1 345-48. Filippus zit bij de
eunuch op de wagen en
verklaart hemJes. 53,7-8.
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ting over de bediening van de doop (die immers slechts zinvol was na verkondiging en
persoonlijk geloof) zeer in trek bij Neder landse historieschilders in de i 6e en 17e eeuw.
Drie etsen van Van Heemskerck (1569, 1572
en 1575), panelen van Lastman (onder meer
1623) en Rembrandt (zijn vroegst bekende
werk, uit 1626, nu in het Catharijneconvent
te Utrecht), een ets van Rembrandt 1641, en
een doek van de Monogrammist is uit 16 44
zijn slechts enkele voorbeelden. De doop van
de kamerling is ook afgebeeld in een van de
glazen van de gebroeders Crabeth midden
16e eeuw in de Grote Kerk te Gouda. Hans
van Marees hernam het gegeven in 1869.
Bishop 1947; Defoer 1977.

4
G A B R I Ë L, de »engel `die voor God staat'
(Luc. i,19), komt zowel in het Oude als in het

Nieuwe Testament voor. Zijn naam betekent
`Sterke (man) van God'. Bij Daniël (8,16-26
en 9,21-27) brengt hij goddelijke openbaringen aan de profeet over. Volgens de laat joodse geschriften (Ethiopisch Henoch -Boek
2e eeuw v.C.) was hij een van de hoogste
engelen. In het Nieuwe Testament treedt hij
op als aanzegger van het begin van de messiaanse tijd door de geboorte van Johannes de
Doper bij »Zacharias en die van Jezus bij »Maria aan te kondigen (Luc. 1,11- 2o en 26-3 8) .
Vanuit de oudtestamentische geschriften
heeft de engel Gabriël een belangrijke rol toebedeeld gekregen in het manicheïsme, het
grote dualistische godsdienstsysteem van Mani (3e eeuw) en in de leer van de nog steeds
bestaande christelijk-gnostische splintergroep
van de Mandaeërs in het zuiden van Irak. De
islam is ervan overtuigd dat de profeet Mohammed zijn openbaringen ontving van
Djbril (Gabriël), de hoogste der engelen (Sura

53, 5 -6 en 81,23). Volgens de tweede Sura
van de koran (over de joden) is de joodse
traditie als zou hij de joden vijandig gezind
zijn, onjuist. Een rotsblok van een tempel dat
Mohammed bij zijn hemelvaart wilde volgen, werd door Gabriël tegengehouden.
Daarbij bleef de afdruk van zijn hand achter.
In christelijke geschriften zoals het Proto-evangelie van Dakobus (» Anna) en bij Irenaeus van
Lyon (2e eeuw) wordt Gabriël 'archangelus'
(aartsengel) genoemd. In de 15 e en 16e eeuw
werd hij in de legende van de eenhoorn voorgesteld als jager op dit fabeldier, dat bescherming vond in de schoot van de heilige Maagd
(Einhornaltar ca. 1420 in de dom te Erfurt) .
In de nieuwe tijd werd deze engel patroon
van de postbeambten en krantenbestellers. In
1952 werd hij door Pius x i i zelfs aangesteld
tot patroon van de radio (en later van de televisie). Zijn attributen zijn in het Oosten een
kosmosbol of een scepter; in het Westen een
staf of een lelietak. Vaak draagt hij een banderol met `Ave Maria gratia plena dominus tecum' (Wees gegroet Maria, vol van genade;
de Heer is met u) . Gabriëls feestdag valt op 24
maart, daags voor het feest van Maria-Boodschap.
Gabriël is uiteraard aanwezig op elke afbeelding van de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper (reliëf ca. 430
in de houten deuren van de Santa Sabina te
Rome; miniatuur 6e eeuw in de Rabula-codex; mozaïek 13 e eeuw in het baptisterium te
Florence), en op die van de boodschap aan
Maria (vanaf fresco uit de eerste helft 4e eeuw
in de catacombe van Pietro e Marcellino te
Rome, nog zonder vleugels en met bodestaf).
Bij deze tweede aankondiging fungeert hij
zakelijk (fresco ie eeuw uit de San Pedro te
Sorpe: aanwijzend), majestueus (Champaigne schilderij ca. 166o) of bevallig (beeldengroep 1764 van Ignaz Gunther in de abdijkerk te Weyarn in Oberbayern), maar altijd
eerbiedig (koepelmozaïek eind i ie eeuw te
Daphni), zelfs als aanstormende, barokke begeleider van de bevruchtende Heilige Geest
op het doek van Titiaan 1S4o en van Tinto-
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retto 1570 (Scuola di San Rocco te Venetië).
Het nog niet ontloken boompje op de Annunciatie-secco's ca. 1300 in de Sint-Salviuskerk te Limbricht tussen Gabriël en Maria
(waar meest een vaas met lelies staat: Keuls
paneel ca. 1300 Wallraf-Richartz Museum te
Keulen) is uniek en duidt op de incarnatie
(menswording) als het eerste moment in de
verlossingsgeschiedenis (levensboom, paradijsboom).
Een enkele maal begeleidt Gabriël de »Wijzen uit het Oosten op hun reis (miniatuur 975
in de Apocalyps van Gerona), waarbij dus de
ster uit Mat. 2,2 en 9 als engel -bode wordt
begrepen. Als aanbiddende orant is hij afgebeeld op een 12e-eeuws fresco in de hem toegewijde kapel aan de Via Appia te Rome, en
als jager op de eenhoorn onder meer op een
altaarstuk ca. 1480 in het Schloszmuseum te
Weimar. Samen met Rafaël flankeert hij Michaël op het i I e-eeuwse fresco in de absis van
de Sant' Angelo in Formis voor de troon van
de Christus -Majestas. In het Oosten keert Gabriël — volgens een legende — bij Maria terug
om haar het lijden van Jezus door het tonen
van zijn kruis aan te kondigen (ikoon 16e
eeuw te Leningrad), speelt hij soms een rol in
de afbeelding van het verhaal van Maria's
ontslaping door haar aanstaande dood aan te
zeggen (fresco 1295 in de kerk van Svat Kliment te Ochrid) en flankeert hij met Michaël
op ikonen vaak Jezus of Maria als Byzantijnse
hofdignitaris (vgl. de engelen op de mozaïeken 500-26 aan de schipwanden in de Sant'
Apollinare Nuovo te Ravenna) .
Rosenberg 1986; Goosen 1986.

Constant Permeke, Het Angelus,
schilderij, '934. Groeninge
Museum, Brugge. Als
herinnering aan de boodschap
van de engel Gabriël aan Maria
zeggen christenen driemaal
daags het `Angelus', gebeden
rond de dialoog tussen Maria en
Gabriël. De boerenfamilies
onderbraken daarvoor hun
arbeid op het veld.
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(Herooidès, helden-

zoon) was de stichter van de laatste joodse
dynastie. De toevoeging `ho megas' aan zijn
naam door Flavius Josephus werd vertaald
door `de Grote', maar betekent niet meer dan
`de oudste' (vgl. beide apostelen »Jakobus) .
Herodes was een Idumeeër, afkomstig uit het
zuidelijk deel van Judea, waarin in de 6e eeuw
v.C. Edomieten infiltreerden en zich met de
joodse bevolking vermengden. Bovendien
zou zijn moeder een Arabische zijn geweest.
Zijn voorouders stonden echter al in dienst
van de laatste Hasmoneeën en zijn vader had
zulke goede relaties met de Romeinen dat hij
in 47 v.C. via Julius Caesar het Romeinse
burgerrecht verwierf. Herodes werd in 73
v.C. geboren. Alleen volgens joods recht was
hij een jood, niet door zuivere afstamming.
Op 25-jarige leeftijd tot stadhouder van Galilea aangesteld, wist hij door niets ontziende
politieke en strategische manoeuvres vanaf 37
v.C. het koningschap over een groot deel van
Palestina te verwerven. Hij huwde met Mariamme (of Mariamne), een vrouw uit de dynastie der Hasmoneeën, die echter in 29 v.C.
als slachtoffer van zijn onophoudelijke achterdocht werd terechtgesteld. Een ongekende
bouwdrift en een meedogenloos uitgeoefend
regime kenmerkten Herodes' regering. In het
jaar 20 v.C. begon hij de bouw van een nieuwe tempel te Jeruzalem.
Matteis (2,1 -18) heeft een bericht over
Herodes in verband met de jeugd van Jezus.
Toen zich ten tijde van diens geboorte oosterse »Wijzen in Jeruzalem aandienden met de
vraag waar zij de nieuwe, pasgeboren koning
van de joden konden vinden, was de argwaan
van de vorst onmiddellijk gewekt. Op een
sluwe manier trachtte hij van de Wijzen — na
hen met de hulp van ontboden joodse schrift
te hebben gezet — de-gelrdnophts
verblijfplaats van het kind te weten te komen. Toen zijn opzet mislukte, moordde
Herodes alle kinderen in Betlehem onder de

twee jaar uit. Maria en Jozef waren met hun
kind tijdig uitgeweken naar Egypte en bleven
daar tot Herodes in 4 v.C. gestorven was.
Volgens het Proto-evangelie van Dakobus (» Anna, »Elisabet) zou Herodes ook Johannes de
Doper als kind naar het leven hebben gestaan,
evenals diens moeder. Volgens het Evangelie
van Nikodemus (»Jozef van Arimatea) had zijn
actie tegen het kind Jezus als tegen een rivaal
(de Wijzen hadden gesproken over een pasgeboren, nieuwe koning), die de joden tijdens het proces voor »Pilatus naar voren
brachten, bij de landvoogd de doorslag gegeven bij de veroordeling. In Hand. 2 3,3 5,
waarin wordt gesproken over een pretorium
in Caesarea, en in Mar. 13,1 (grote bouwwerken in Jeruzalem) klinkt iets van Herodes'
megalomane bouwdrift door.
Herodes' zevende zoon, Herodes Antipas,

tetrarch van Galilea en Perea (4 v.C.-39
n.C.), was een gunsteling van keizer Tiberius,
naar wie hij de stad noemde die hij bij het
meer van Galilea stichtte, Tiberias. Op een
afstandelijke manier had deze Herodes enige
interesse voor joodse, messiaanse bewegingen

(Mat. 14,1 en 9; Mar. 6,14 en 26; Luc. 23,8-9).
Jezus noemde hem een vos en trok zich weinig aan van de dreiging die van hem uitging
(Luc. '3,3 I -33). Nog tweemaal wordt deze
Herodes genoemd in de evangelies: bij de berichten over de door hem bevolen dood van
»Johannes de Doper (bevestigd door Flavius
Josephus in zijn Antiquitates Judaicae, 18,5.2)
en in het lijdensverhaal van Jezus, die, door
Pilatus naar Herodes gezonden, voor hem
een vernederend verhoor onderging (Luc.
23,7-12). Na de dood van Tiberius werd Herodes verbannen naar Gallië, waar hij in 45 te
Lyon stierf.
Twee verwanten van beide vorsten, Herodes Agrippa i en i i , komt men tegen in de
Handelingen van de Apostelen. De eerste was
een kleinzoon van Herodes de Grote en een
gunsteling van keizer Caligula. Van 37 tot 44
regeerde hij over een gebied dat net zo groot
was als dat van zijn grootvader. Hij deed zich
voor als een wetsgetrouwe jood en won de
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gunst van de joden door de christelijke gemeente in Jeruzalem te vervolgen (Hand.
12,1-19; »Jakobus de Meerder, »Petrus). Zijn
smadelijke dood werd ervaren als een straf

van God (Hand. 12,20-23 en Flavius Josephus, Antiquitates 19,8.2).
De tweede, Herodes Agrippa i i , zoon van
Agrippa i , overleefde als voorstander van het
Romeinse regime de Joodse Oorlog (66-70) .
Met zijn vrouw Berenice, volgens Flavius
(20,7.3) geen hoogstaand figuur, was hij aanwezig bij en mengde hij zich in het verhoor
van »Paulus te Caesarea in 6o door de land-

voogd Festus (Hand. 23,31-26,32). Onder deze vorst werd de tempelbouw, door Herodes
de Grote begonnen, voltooid. Hij moet in het
laatste decennium van de eeuw gestorven
zijn. Met deze Heroïde eindigde met het
joodse koningschap de joodse staat. In 63
werd Palestina definitief door Pompeius als
provincie bij het Romeinse Rijk ingelijfd.
De ingewikkelde familieverhoudingen
speelden ook de evangelist parten: Herodes
Filippus wordt in Mar. 6,17 verward met
Herodes Boëthus, die de eerste echtgenoot
was van de jaloerse Herodias in het verhaal
van de moord op »Johannes de Doper.
Moordpartijen ter wille van de macht onder

Herodes de Grote geeft bevel tot de
kindermoord in Betlehem.

Miniatuur van voor 1059 uit de
Gouden Codex van Echternach.
Germanisches Nationalmuseum, Neurenberg. Boven
de soldaten staat C A R N I F ICES
(beulen), boven de slachtoffers
INFANTES (kinderen) en
boven de vrouwen M A T R E S
(moeders). De tekst boven de
afbeelding luidt: De koning is in
nood; men slaat dus kinderen

dood.
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het joodse Sanhedrin, onder politieke tegenstanders en, uit vrees voor usurpatie, onder
een groot deel van zijn familie, bezorgden
Herodes de Grote zowel in de joodse als in de
christelijke traditie de naam van een uiterst
wrede despoot. Flavius Josephus, die afging
op de mening van Herodes' secretaris Nico
oordeelde milder en wees-lausvnDmc,
op zijn betekenis voor de politieke, economische en culturele situatie van Palestina. Rabbijnse en christelijke bronnen zijn negatief.
De moderne historiografie over de man
tracht beide facetten in het optreden van Herodes te verklaren. Het bericht over de `kindermoord' is historisch niet te traceren, maar
correspondeert wel met de wijze waarop tijdgenoten Herodes-hebben ervaren.
In de christelijke iconografie komt Herodes de Grote uiteraard het meest voor — in
psalm-, evangelie- en missaalillustraties of,
minder vaak, geïsoleerd — op afbeeldingen
van de komst van de »Wijzen uit het Oosten
en de kindermoord in Betlehem. Naar smaak
en gebruik van de tijd zetelt hij als een vorst.

keren' : in de linker scène benaderen hem,
omgeven door soldaten, de joodse moeders
van Betlehem met hun kinderen en in de
rechter de heidense Wijzen. Herodes is in het
eerste geval in gezelschap van soldaten; in het
tweede omringd door als Romeinse priesters
uitgedoste schriftgeleerden met geopende
boekrol. Maar'ondanks zijn uiterlijk en imponerende omgeving is de koning tegenover
Jezus de machteloze, zoals trouwens ook de
Romeinse keizer op wie hij lijkt: ideeën die
ook voorkomen in kerstpreken van de Romeinse bisschop Leo de Grote (ca. 450). Heeft
dit Romeinse mozaïek nog geen uiterlijk
spoor van wreedheid — slechts het gebaar van
Herodes, een uitgestoken hand van een soldaat en wellicht een kruisje op het hoofd van
een kind van Betlehem herinneren aan het
martelaarschap van de kleinen — de sarcofagen en het genoemde Milanese ivoor tonen
Herodes' barbaarse soldaten, die naar gruwelijke antieke krijgsgewoonte bij de inname
van een veroverde, vijandige stad de kinderen voor de ogen van de wanhopige moeders

Troon, koningsmantel, kroon, scepter of

ombrengen door de hoofdjes tegen de grond

zwaard en soms een bars uiterlijk kenmerken
hem. Meestal maakt hij het spreekgebaar
(rechterhand vooruit gestoken) en vaak vergezellen hem gewapende trawanten en
schriftgeleerden. De vroegste afbeeldingen
vindt men op 4e- en S e-eeuwse Gallische sarcofagen, op de mozaïeken 432-40 aan de
triomfboog in de Santa Maria Maggiore te
Rome en op een Milanees ivoren diptychon
uit de tweede helft van de Se eeuw.
Op de genoemde triomfboog zijn de twee
genoemde taferelen in een Jeugd -van -Jezuscyclus, waarin »Maria een centrale plaats inneemt, in beide zwikken aanwezig. In het
derde register van het programma, dat de erkenning van het Kind Jezus als de in Maria
mensgeworden Zoon van God en Verlosser
zowel door de joden als door de oud -gelovigen wil demonstreren, vervult de tronende,
als Romeinse keizer geklede Herodes in zekere zin een sleutelpositie. Hij ontvangt hier
immers vertegenwoordigers van beide `vol-

te pletter te slaan (vgl. schildering op een
Griekse vaas uit Zuid - Italië ca. 400 -3 50 v.C.
Villa Giulia te Rome en fresco begin e eeuw
met martelscènes in de Santa Maria Antiqua
aldaar) .
In de middeleeuwen kwam het `bezoek
van de Wijzen aan Herodes' vrijwel alleen
voor in cycli met het leven van Jezus of van
de Wijzen. In de nieuwe tijd was het een enkele maal onderwerp van schilderingen: een
ca. 1550 toegeschreven aan Salviati; werken

van Massarini ca. 1675 en Conca ca. 1745; van
De Witte een tekening uit ca. i 600.
Voor de kindermoord geldt hetzelfde, met
dit verschil dat dit dramatische gegeven in de
schilderkunst en de grafiek van de i 6e tot de
18e eeuw zeer gewild was. De honderden
middeleeuwse afbeeldingen, altijd onderdeel
van cycli in boekverluchting en monumentaal, zetten het antieke schema voort; hier
echter doden de soldaten de kinderen op Herodes' bevel met het zwaard, en weeklagen de
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moeders op allerlei manieren: zij rukken zich
aan de haren, trekken aan de borsten, scheuren hun kleding, heffen hun armen, huilen
met de handen voor het gezicht en vallen een
enkele maal in hun protest een soldaat aan,
zoals op de levendige muurschildering ca.
1300 in de cyclus in de Sint-Salviuskerk te
Limbricht, met een zoals gewoonlijk op een
Dagobert-troon gezeten Herodes. Fraaie
voorbeelden zijn ook de miniaturen in de
Codex Egberti Toe eeuw uit Reichenau, in de
Codex Aureus van Echternach ca. 1035, de
sculptuur begin ie eeuw uit Saint Mary's
Abbey te York en reliëfs 1302-12 aan de
preekstoelen van Giovanni en Antonio Pisano in de dom te Pisa en te Siena.
Vanaf de ie eeuw week in de voorstellingen de figuur van Herodes zelf naar de
achtergrond en viel de nadruk op de pathetiek, op de wreedheid van de soldaten, de
smart van de moeders en het lijden van de
kinderen, altijd afgebeeld in een sfeer van
grote verwarring, meestal tegen de achtergrond van een paleisarchitectuur, vanwaar de
brutale machthebber op het gebeuren toeziet:
onder meer het paneel van de Meester van
Slot Lichtenstein ca. 1450. Onder de vele
werken in de nieuwe tijd denkt men vooral
aan het paneel van Pieter Bruegel de Oudere
uit 1 565-66: als een macaber dorpstafereel uit
de Tachtigjarige Oorlog. Verder zijn er schilderijen van Tisi 1 S 19, Farinato i S S6 (Santa
Maria in Orcagna te Verona), Daniele da
Volterra 1557, Cornelis van Haarlem 1591
(Mauritshuis Den Haag), Van Mander 1600,
Procaccini 1600, Greuter 1611 (Dominikanerkirche te Augsburg), Ryckaert 161 S,
Craesbeeck ca. 1620, Poussin 1625, Rubens
ca. 1638, Storer 1645, Magnasco ca. 1710
(Mauritshuis Den Haag) en Kremser-Schmid
1781. Muur- of gewelfschilderingen zijn er
van onder meer Aliprandi ca. 156o in Museo
del Castelvecchio te Verona, Pozzo ca. 1 575
in de Santa Maria Maggiore te Rome, Della
Rovere ca. 1625 in de kapel van Sacro Monte
te Varallo Sesia en Schuster 1714 in de kerk te
Liechtenstein. Tenslotte onder meer een
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houtsnede van Campagnola I S 17, grafiek
van Luca Giordano ca. 1675 en gravures van
Goltzius ca. 1600, Lepautre ca. 1665 en Joseph
en Pierre Parrocel ca. 1710; en een enkele
beeldengroep uit 1754 van Bridan.
Als in de middeleeuwen de dood van Herodes afgebeeld wordt, ligt hij naakt in bed
(reliëf 13 e eeuw Amiens) of sleurt een duivel
zijn ziel mee (miniatuur 13 e-eeuws Psalterium uit de Bibliothèque National te Parijs) .
Herodes Antipas komt voor in afbeeldingen van het leven van »Johannes de Doper en
van de bespotting van »Jezus. De laatste scène
treft men aan op de bronzen deuren van
Bernward I0I S in de Blasiusdom te Hildesheim, waar een demon triomfantelijk op een
leuning van de troon naast Herodes' schouders danst, op een i i e-eeuws miniatuur in de
Bijbel van Farfa en op een paneel van de
Maestà 1308-I2 van Duccio, waarop Herodes
zich teleurgesteld van Jezus afwendt. De
Keulse Meester van de heilige Veronica toont
op zijn paneel 1440 hoe Jezus vernederd bij
hem wordt weggevoerd. Agrippa i en ii komen soms voor in cycli van het leven van
»Paulus.
In de middeleeuwse mysteriespelen, in het
anonieme Herod's Killing of the Children en in
Grébans Passion de Paris (beide i Se eeuw),
voorts in enkele epische of dramatische
werken uit de 16e en ie eeuw met de kindermoord als onderwerp werd Herodes, als
het om de uitbeelding van het Driekoningenverhaal ging, behalve als een wrede tiran ook
als een vorstelijke praalhans opgevoerd.
Daarna werd door Heinsius 1621 en Gryphius 1635 in hun drama's en Klay 1645 in
zijn epos de moord op Mariamme, wier geest
de ondergang van Herodes na de kindermoord aankondigt, in verband gebracht met
de Betlehemse ramp. Vertalingen van de
hoog aangeschreven werken van Flavius Josephus leidden tot deze nieuwe benadering.
De tragedie van Mariamme of Mariamne
heeft aanleiding gegeven tot een omvangrijke, maar met het Nieuwe Testament nauwelijks verband houdende traditie, met stukken
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van Sachs 1552, Dolces i 56o, Hardy I 6 I o,
Elisabeth Cary 1613, Calderon 1635, Tristan
1'Hermite 1636, Tirso de Molina eveneens
1636, Voltaire 1724 (met een Salome als tegenspeelster van Mariamme), Hebbel 18 49,
de Nederlander Maaldrink 18 8 5 en Phillips
1900. Ruckert 1844, Neumeister 1853 en
Munk (En Idealist, 1928) plaatsten tegenover
Herodes' desastreuze liefde voor Mariamme
de Wijzen en de herders uit het geboorteverhaal met hun ware liefde tot Jezus.
Mallmann schreef in de 19e eeuw een parodie op het sentimentele drama van A. von
Kotzebue uit 1803, Herodes vor Bethlehem.
Abel J. Herzberg koos in zijn historische roman De memoires van koning Herodes ( 1 974)
voor de fictie van autobiografische aantekeningen, door een oude en zieke Herodes gedicteerd aan zijn secretaris Nicolaus.
Heinlein/Faber lieten in 1675 te Neurenberg een Singspiel Herodes uitkomen, waarna
opera's volgden van Schürman 1715 en Mercadante 1825. Striegler schreef na 18So muziek bij Hebbels toneelstuk. In de Weihnachtsoratoria ( »Jezus) wordt de Herodes - partij altijd
toegewezen aan een bas.
Jones 1938; Perowne 1957; Schalit 1969; Valency
1940; Willrich 1929.

4
was de zoon
van de visser Zebedeus en diens vrouw Maria
(van) Salome (Mat. 27,56), en de oudere
broer van Johannes de Evangelist. Samen
worden deze twee broers in Mar. 3,17 'Boanerges' (donderzonen) genoemd. Het epitheton bij zijn naam: `ho megalos', maior, de
meerdere' — eigenlijk `de oudere' — dient ter
onderscheiding van een andere, iets later gekozen apostel »Jakobus de Mindere. Hun
moeder was volgens legende en middeleeuwse interpretatie Maria Salome, de dochter uit
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»Anna's derde huwelijk met Salomas. De
naam `donderzonen' ontvingen de beide
broers wellicht vanwege hun onstuimige karakter: zij vroegen aan Jezus — volgens een
andere traditie werd het door hun moeder
gevraagd (Mat. 20,20-28) — om de eerste
plaatsen naast hem later in zijn glorie (Mar.
10, 3 5-45) en zij wilden vuur uit de hemel
over de Samaritanen afroepen toen dezen
weigerden Jezus te ontvangen (Luc. 9, 54 55).
In beide gevallen werden zij door Jezus te-

rechtgewezen.

MetJohannes en Petrus hoordeJakobus tot
de drie belangrijkste leerlingen van Jezus; zij
drieën waren aanwezig bij de opwekking uit
de dood van de dochter van Jaïrus, bij de
verheerlijking op de Tabor en bij Jezus' agonie in Getsemane. Dakobus werd ca. 44 door
koning »Herodes Agrippa i in Jeruzalem gedood, de eerste apostel - martelaar (Hand.
12,2). Een vroege traditie, die teruggaat tot
Clemens van Alexandrië (ca. 190), meldt dat
de aanbrenger Josias na zijn bekering met Da kobus gemarteld werd.
In de 6e en 7e eeuw ging het verhaal dat
Dakobus (Santiago) Spanje had bezocht. Het
graf met zijn gebeente zou in het begin van
de 9e eeuw in Iria Flavia in Galicië ontdekt
zijn, waarna vanaf de Toe eeuw een uitgebreide legendevorming en vanuit heel Europa een geweldige pelgrimage naar Santiago
de Compostela op gang kwam, die na een
periode van neergang in de i 8e en ie eeuw
tot op heden is blijven voortgaan. De oudste
legende (Se-6e eeuw) vertelt van een treffen
tussen Dakobus en de tovenaar Hermogenes,
die door de hogepriester Abiathar op hem
was afgestuurd ( »Petrus en »Simon de Tovenaar) . De tovenaar werd bekeerd, en met
hem zijn leerling Filetus. Daarop stuurde de
hogepriester aan op Dakobus' dood. Dit verhaal komt voor in de oudste `vita' van Dako bus: via een Griekse vertaling maakte Julius
Africanus in de 6e eeuw een Latijnse vertaling
Historia certaminis apostolici (Geschiedenis van
de strijd van de apostel) van een oorspronke-
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lijk Hebreeuws werk, dat ten onrechte toegeschreven werd aan Abdias van Babylon (Se
eeuw; »apostelen). In deze Latijnse bewerking
wordt voor het eerst Spanje vermeld als een
doorjakobus bezocht missiegebied.
In de 12e eeuw wist men — op basis van een
brief van een (niet-historische) paus Leo — details te vertellen over Jakobus' en Josias'
dood, over de overbrenging van de lichamen
per schip naar Spanje en over de begrafenis
op de plaats waar in de 9e eeuw aan bisschop
Theodemir van Iria een wonderlijk licht de
aanwezigheid van het graf aanwees en koning Alphonso ii een kerk bouwde. Verder
werd Sint Jakob, intussen de verschillende
gedaanten aannemend van apostel, pelgrim
of Morenbestrijder, in verband gebracht met
Karel de Grote en de Spaanse Reconquistá.
Met de waardering voor het vermeende graf
te Compostela stegen de bisschop en de zetel
van Santiago gestaag op de ladder van de kerkelijke hiërarchie. Vanaf de i ie eeuw werd
de benedictijner abdij van Cluny de organisatrice van de Santiago- bedevaarten. Het tracé

van de `Camino de Santiago' was van ongemeen groot belang voor de verspreiding
van artistieke, architectonische en iconografische tradities. Nog altijd wordt als hoogtepunt van de bedevaarten door drommen pelgrims te Compostela op 25 juli het feest van
Jakobus gevierd, met veel vuurwerk, met optochten van reuzen, en met het zwaaien van
een snorrend, manshoog wierookvat — de botafumeiro — door een zestal kerels aan katrollen door het transept van de kerk.
Broederschappen regelden in talloze steden voorbereiding, vertrek en belangen van
de pelgrims, die in een liturgische plechtigheid voorzien van documenten op weg werden gezonden. Die van Parijs was de beroemdste, met een eigen rijk versierde maar
in 18o8 verwoeste Eglise Saint Jacques met
een groot gastenkwartier bij de Porte SaintDénis. Hospitia en kloosters boden de pelgrims langs de wegen voeding, onderdak en
bescherming tegen al het gespuis.
In de loop der tijd nam ook het aantal ster-
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ke verhalen rond Santiago (Sanctus Jacobus,
Sant Jago, San Jaime) toe, waaronder de
kostelijke, vaak afgebeelde en telkens verfraaide 15 e-eeuwse vertelling van de zoon van
Duitse Santiago- pelgrims. Beschuldigd van
een diefstal die hij niet gepleegd had, werd de
jongen opgehangen, maar gered door Santiago die de gehangene ondersteunde. De rechter die hem had laten veroordelen, geloofde
het wonder niet, net zomin als dat de gebraden kapuin op zijn gedekte dis weer levend kon worden, totdat die kakelend opstoof. Het populaire verhaal van de ten leven
gewekte kip werd ook verteld van de kluizenaar Santo Domingo. Nog altijd herinnert
een ren met een kraaiende haan met kippen
in het zuidelijke transept van de kathedraal te
Santo Domingo de la Calzada aan de legende.
Vaak verscheen de heilige apostel Dakobus
op momenten van gevaar in de strijd tegen
de Saracenen. Zo hielp hij de in eerste instantie verslagen koning Ramiro in 844 bij
Clavijo (nabij Logrono) toch nog aan de
overwinning. Het wonderbare feit wordt in
Spanje nog altijd op 23 mei herdacht en kerkelijk gevierd. Later streed hij in de voorste
linies, zegt men, bij de inname van Coïmbra
1o64, en toen Andalusië door de overwinning bij Las Navas de Tolosa in

1212

voor de

christelijke legers openlag. Vanaf de 12e
eeuw werden de verschijningen terug geprojecteerd op Karel de Grote. Driemaal verscheen `Sant Jago' hem — vertelt de Kroniek
van Pseudo-Turpijn ca. 1165 — nadat de koning enkele nachten lang een stralende weg
van Friesland tot aan Galicië aan de hemel
had gezien. Hij gaf opdracht een leger te verzamelen en zijn niet meer vereerde graf te
ontzetten. Het gevolg was het beleg en de
inname van Pamplona en de bevrijding van
Galicië._
De werkelijke achtergrond van dit alles is,
dat in de 6e eeuw aan een Griekse lijst die de
werkterreinen van de apostelen opsomt, bij
dat van Dakobus door een onbekende hand
Spanje toegevoegd werd. Van belang was
verder dat in de 8e eeuw de behoefte op-
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kwam aan een apostolische fundering van de
Spaanse kerk (vgl. »Andreas en Byzantium).
Dit hield verband met verwikkelingen rond
de ketterij van het Adoptianisme, een theologische verklaring van de menswording als
zou de mens Jezus `slechts' door adoptie
Zoon van God zijn geworden. Men vond deze fundering in de genoemde toevoeging en
de legendevorming deed haar werk. Moderne kritiek acht het niet onwaarschijnlijk dat
een lokale herinnering aan het tot in de 6e
eeuw vereerde, maar daarna in verval geraakte, weliswaar enigszins verdachte martelaarsgraf van bisschop Priscillianus in Galicië
— gecombineerd met de zojuist geschilderde
achtergrond — tot de aanwijzing van een
`apostelgraf' leidde, waarna legendevorming,
volksgeloof en lokale kerkpolitiek hun werk
begonnen. Deze bisschop Priscillianus werd
in 385 te Trier op beschuldigingen en afgedwongen bekentenissen om het leven gebracht.
De vroegste afbeeldingen tonen Dakobus
als apostel in lang gewaad en met boek of
boekrol, jong, soms met een dunne, soms
met een volle donkere baard. Men vindt ze
op een mozaïek uit de 6e eeuw in de kapel
van het bisschoppelijk paleis te Ravenna, op
een met emaille versierde, Byzantijnse kruisreliekhouder uit de 8e eeuw (Metropolitan
Museum te New York) en — in het Westen —
op een kapiteelreliëf ca. i i oo in het kloosterpand van Moissac. Dakobus als Santiago werd
vanaf de 12e eeuw afgebeeld als pelgrim of
ridder/Morendoder, telkens met verschillende attributen.
Als apostel, van middelbare leeftijd met
baard, draagt hij een boek of een zwaard:
Portico de las Platerias i i i i -16 te Santiago
de Compostela, vgl. het hoekreliëf ie eeuw
aan het zuidelijk portaal van de Saint-Sernin
te Toulouse (Dakobus tussen twee bomen), de
miniatuur ca. 1150 in het Liber Sancti Jacobi in
de Codex Calixtinus, zittend beeld aan de
trumeau begin i 3 e eeuw te Orense en het
beeld aan het zuidelijk portaal i e eeuw te
Chartres (met op de sokkel Herodes). De

middeleeuwse interpretatie van Dakobus' afstamming uit het derde huwelijk van Anna
vond haar weg naar de vele voorstellingen
van de Heilige Maagschap (»Anna), en naar
een vroeg - i 6e-eeuws glasraam in de kerk
van Louviers (Anna's drie dochters met hun
zeven kinderen, onder wie Jakobus), een
anonieme gravure Encomium trium Mariae
(Lof der drie Maria's) uit 1529 en een paneel
eerste kwart 16e eeuw van Quinten Massys
in het Kon. Museum voor Schone Kunsten te
Antwerpen. Dakobus' roeping door Jezus aan
het Meer van Gennesaret werd uitgebeeld op
13e-eeuwse ramen te Chartres en Tours, op
een 14e-eeuwse anoniem fresco in het Palais
des Papes te Avignon en in 1 S 15 op een zeer
levendig paneel van Basaiti.
Honderden malen kreeg Dakobus zelf de
gestalte van een Santiago- pelgrim: over zijn
onderkleed heeft hij een brede mantel met
capuchon, een breedgerande hoed, pelgrimsstaf en kalebas als veldfles, ransel, het gebedssnoer van de rozenkrans en een documenten doosje (nodig voor elke pelgrim ter identificatie onderweg) . Een en ander is vaak overvloedig bezet met `coquilles', schelpen, die
vanaf de 12e eeuw het teken van de pelgrim
naar Galicië zijn: beeld ca. 1250 in het voorportaal van de dom te Paderborn, een miniatuur in het Hoya Missaal ca. 1420-30 in de
Universiteitsbibliotheek te Munster (een tronende apostelpelgrim met staf en hoed met
coquille), beeld ie eeuw in het Louvre te
Parijs, gewelfschildering eind 1 Se eeuw
Sint-Maartenskerk te Zaltbommel, Vlaams
paneel 16e eeuw in de universiteit te Luik,
schilderijen van El Greco ca. 15 8o-8 S en Rubens eerste helft ie eeuw, beeld van Cametti
1722, pelgrimsteken uit git, i óe eeuw.
Verschijningen en hulp bij de bestrijding
van de Moren transformeerden de apostel —
vooral in de 16e eeuw, de tijd van de grote
Spaanse veroveringen — tot een ridder die op
een wit paard met het zwaard uithaalt en Morenkoppen doet rollen: timpaan ca. 1230 in
noordelijke zijbeuk van de kathedraal te Santiago de Compostela, miniatuur in het Oor-
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Galerie, Kronach. Men herkent
Dakobus de Meerdere redt een
de ouders van de veroordeelde
onschuldig veroordeelde van de
galg, detail van een Neurenbergs aan hun pelgrimskleding en de
altaar, ca. 1525. Frankische

Jacobsschelp.
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kondenboek 13 26 in het archief van die kathedraal, gravure ca. 1470 van Schongauer
(talloze malen nagevolgd), glasramen begin
16e eeuw in de Notre-Dame te Chalons-surMarne en de kerk te Roye, frontreliëf 16e
eeuw aan het Hospital del Rey te Burgos,
paneel 16e eeuw van Paolo de San Leocadio,
sculptuur Ile eeuw in Museum voor Christelijke Kunst te Tepotzotlan, het 18e-eeuwse
beeld in de top van het altaar in de kathedraal
te Santiago, en Maulbertsch' schets 1764 voor
een schildering in de in 1944 verwoeste Jacobuskerk te Schwechat. Uiteraard kwamen
combinaties van de drie voorstellingen voor,
bijvoorbeeld Dakobus als pelgrim te paard:
beeld i 8e eeuw te Astorga en bronzen sculptuur 1985 van Laenen. Bij Dalí (schilderij te
Santiago de Compostela) werd in de Morendoder als in een visioen óf een kosmisch teken
met een Christus-zwaard óf een fantoom.
Het beeld van de apostel als een wat oubollige
bisschop in koorkap boven het hoofdaltaar in
de kathedraal te Santiago de Compostela
fungeert als een afstandelijke Majestas, die via
een trappenstelsel achterlangs — een hoogtepunt in de pelgrimsoorden-architectuur,
waarbij de drommen langs het sacrosancte
object worden gevoerd — voor elke pelgrim
ter omhelzing bereikbaar is.
Talrijke glasramen, retabels en schilderingen vertelden thuis en langs de Santiago-routes over leven en werken van de vereerde
apostel. Het gaat om een dertigtal scènes,
echter nooit alle te zamen. Sommige cycli
beperkten zich tot de oudste legenden rond
Dakobus' marteling en andere tot strikt bijbelse voorvallen, afgesloten met de translatie
van Dakobus' lichaam naar Spanje: 13e-eeuwse glasramen te Bourges, Auxerre, Amiens en
Tours (tweemaal) en een i 6e-eeuws glasraam
in de kerk van Spézet (Finistère), een 14eeeuws fresco van Altichiero da Zevio in de
San Antonio te Padua, een sculptuur uit dezelfde eeuw aan de ingang van het koor in de
kathedraal van Amiens, het zilveren beslag
op het laat- 14e-eeuwse Jakobusaltaar in de
kathedraal van Pistoia, een miniatuur 1460

van Fouquet in het Getijdenboek van Etienne
Chevalier en een fresco-cylus 1459 van Mantegna in de Capella dei Eremitani te Padua.
Een laatste cylusreeks verloor zich in de pas
laat opgekomen wonderverhalen: ramen begin ie eeuw Chartres, retabel 14e eeuw uit
San Jaime de Frontanya, het Jakobusaltaar
van Friedrich Herlin 1466 in de kerk te Rothenburg, luiken van een triptiek ca. 1480
van de Meester van Jakabfalva, en een triptiek eind 16e eeuw uit een Doorniks atelier in
de kerk te Frasnes-lez-Buissenal.
Het wonder van de gehangene en de rechter met de haan werd, onder invloed van de
mysteriespelen, uitgebeeld op 16e-eeuwse
glasramen te Roye, Courville, Triel, Chátillon-sur-Seine en Chátillon-sur-Marne, op
een houten reliëf aan het Dakobus-altaar 1520
in de kerk te Winden bij Stuttgart en op een
Neurenbergs paneel ca. 1525 in de Frankische
Galerie te Kronach. Verder zijn er werken
van Pisanello ca. 1425, Spagna 1526 (fresco in
de kerk van San Giacomo bij Clitumne in
Umbrië) en Palmezzano 1492 (fresco in de
San Biagio te Forli bij Bologna). De legenden
rond Santiago en Karel de Grote werden afgebeeld op de medaillons van de scepter van
Karel v uit de eerste helft i 6e eeuw, die zich
graag spiegelde aan zijn grote naamgenoot,
op schilderingen in opdracht van deze vorst
vervaardigd in het Hotel-de-Saint-Pol (de
verschijningen) en op een glasraam begin 13e
eeuw in de kooromgang te Chartres (zes scènes met de Karel-geschiedenis; een kopie van
het verloren gegane raam te Saint-Dénis) en
op de reliekkast 1 164 van Karel de Grote in
de dom te Aken.
De ambitieuze moeder Maria Salome
werd met haar beide j onge zonen enkele malen vragend voor Jezus uitgebeeld in de i 6e
tot I8e eeuw: onder meer schilderijen van
Antonio Palma ca. i S So, Rosselli 1621 in de
San Procolo te Florence, Ambrosius i Francken 161 I in de Sint-Jacobskerk te Antwerpen, Van den Heuvel 1651 in de Sint-Martinuskerk te Genten Palko ca. 1755-6o.
Alle bestaande literaire bewerkingen van
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de Santiago-legende gaan terug op het Liber
Sancti Jacobi (I 1 39/40) en de Kroniek van Pseudo-Turpijn (ca. i 165). Het laatste deel van het
Liber (vrij zeker van de hand van Picaud uit
Parthenay-le-Vieux) is een minutieuze reisgids voor de pelgrims. Het verhaal van de
gehangene werd onderwerp van het mysteriespel Le Miracle de Sant Jacques (opgevoerd
te Lisieux 1502), voor het middeleeuwse Ludus de Scacariis van Johannes de Cessolis en het
Middelnederlandse Dat Scaecspel, voor een
I6e-eeuwse ballade Waire Jacob I5I8 in een
Gents handschrift en het Liedeken van Sint Jacob in het Antwerpsch Liedboek 1544. Dit en
andere sterke verhalen uit de pelgrimage liggen ten grondslag aan verschillende aan Sint
Jakob gewijde Florentijnse `Rappresentationi' (15 19/24/72), een legende in versvorm
(wellicht van Kistener ca. 13 5 5) en een stuk
van Tirso de Molina eerste helft Ile eeuw, La
Romera de Santiago. Thuisblijvers en weergekeerde pelgrims lazen over Santiago en de
avonturen van de pelgrimstocht in geïllustreerde reisverslagen: Miracles de Saint Jacques 16e eeuw Brussel; Laffi, Viaggio in Ponen te a Giacomo di Galicia e Finisterrae 1681. Het
motief van de ontmaskering van het apostelgraf als het kettergraf van Priscillianus komt
voor in de film van Bunuel La voie lactée
1969.
Herwaarden 1985; Madou 1989; Rouse en Baker
1966; Roussel 1954; Santiago z.j.; Vazquez de Parga 1948-49; Vielliard 1963.

4
genoemd DE MINDERE, was
een van de twaalf apostelen (Mar. 3, i 8 en
Hand. 1,13). Hij was de zoon van Maria Cleophas en Alfeus, die men vanaf de 5 e eeuw
ten onrechte voor dezelfde persoon hield als
Klopas uit Joh. 19,25 (»Kleopas) . Meer is er
over deze man niet bekend. De rest van zijn
verhaal, berustend op een foutieve identificatie, is frustrerend.
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De apostel werd in het Westen ten onrechte lang geïdentificeerd met een andere
nieuwtestamentische figuur met dezelfde
naam, die in het evangelie `ho mikros' (= de
jongere) genoemd wordt. Diens moeder
stond volgens Mar. 15,40 bij Jezus' kruis. Deze laatste Dakobus wordt aldaar en in Mar. 6,3
(met drie anderen!) `broer van Jezus' genoemd en vanaf ca. 200 door sommige auteurs (onder meer Clemens van Alexandrië
en volgens de kerkhistoricus Eusebius van
Caesarea reeds door Flavius Josephus) vanwege zijn uitzonderlijke vroomheid ook `ho
dikaios', de rechtvaardige, genoemd. Deze
Jezus-broeder gaat door voor de schrijver van
de Jakobusbrief en wordt in de Judasbrief
(»Judas Taddeüs) weer broer van de auteur
daarvan genoemd (vgl. i Kor. 9,5: de gehuwde broers van Jezus, en Mar. 6,3). Hij zou
de leider van de gemeente van jeruzalem zijn
geweest (Gal. 1,19 en 2,9; Hand. 12,17, 15,132 I en 2I, I8). In die stad werd hij volgens de
legende op Pasen van het j aar 62 gestenigd of
van de tempel gesmeten en door een voller
(vilt-maker) doodgeslagen. Een oude traditie
weet van hem, dat deze vrome man zo vaak
bad dat zijn knieën eeltig waren geworden als
die van een kameel.
Het gebeente van de apostel Dakobus zou met
dat van »Filippus sinds de 6e eeuw in de Santi
Apostoli te Rome bewaard worden. Hun
beider feest wordt in het Westen op i i mei
gevierd. Flavius Josephus bericht in de Antiquitates Judaicae (Joodse Oudheden, 93/94)
dat een Dakobus — maar dat is de Jezus-broeder, niet de apostel — door de hogepriester
Ananos bij afwezigheid van de Romeinse
landvoogd uitgeleverd werd om te worden
gestenigd. Pas bij Hegesippus (Hypomnémata,
memoires, tweede helft 2e eeuw) komt het
verhaal voor dat deze man van de tempel
gesmeten en door een voller doodgeknuppeld zou zijn. In een anachronistisch op naam
van Ignatius van Antiochië (ca. ioo) gestelde,
zeker niet authentieke brief aan de apostel Johannes heet het, dat de auteur graag naar Je-
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ruzalem zou gaan om er deze Dakobus te zien,
die in uiterlijk, doen en laten zozeer op zijn
broer Jezus leek dat hij de zoon van dezelfde
moeder had kunnen zijn. Deze traditie van de
gelijkenis komt ook voor in het verhaal van
de Legenda Aurea, volgens welk de joden in
Getsemane Jezus door »Judas Iskariot lieten
kussen en aldus identificeren, om te voorkomen dat zij in plaats van Jezus Dakobus gevangen zouden nemen. Dergelijke berichten
over Dakobus de Jezus-broeder vonden hun
weg naar de verhalen over Dakobus de apostel
en werden dan eveneens aan hem toegeschreven. Toen ook Dakobus de apostel de bijnaam
`de Mindere' kreeg toegevoegd, gaf men
voor `ho mikros' in Mar. 15,40 de verklaring
dat Jezus eerst Dakobus de Meerdere en pas
daarna de Mindere had geroepen.
De identificatie van beide mannen, de
apostel en de leider van de Jeruzalem-gemeente, bracht niet alleen met zich mee dat
de apostel Dakobus patroon van vollers en
hoedenmakers werd en als attribuut een vol
een knuppel draagt, maar ook dat-lerstokf
zijn marteldood in afbeeldingen werd voorgesteld als die van Dakobus de Jezus-broeder:
bij een tempel en met de stok, zoals op een
miniatuur ca. 1130 in het Passionale van
Stuttgart en een mozaïek begin 13 e eeuw in
de San Marco te Venetië, in de zeldzame fresco-cyclus ca. 1390 van Giusto di Menabuoi in
de San Antonio te Padua, op een aan de
Meester van de Florian-Winkler-epitaaf toegeschreven paneel van eind i Se eeuw en op
het altaarstuk in de Sancti Apostoli — het
grootste van Rome — van Muratori uit 1 704
(marteling van Dakobus en van Filippus) .
Soms komt de apostel — weer vanwege de
identificatie met de Jezus-broeder: zijn moeder Maria zou een dochter zijn van Anna uit
haar tweede huwelijk met Kleopas/Klopas —
voor op afbeeldingen van de Heilige Maag
Meester van de Heilige Maagschap ca.-schap:
1500, Quinten Massys eerste kwart 16e eeuw
(Kon. Musea voor Schone Kunsten te Brussel) . Een merkwaardig Dakobus-schilderij van
Willmann '70' in de kerk te Sedlitz bij Kut-

tenberg geeft een wilde martelscène, een
combinatie van kruisiging (ondersteboven a
la »Petrus), steniging en door meerdere beulen toegediende knuppelslagen.
Uiterlijk en leeftijd vanDakobus de apostel
staan in de westerse iconografie niet vast. Als
apostel gekleed draagt hij soms een boekrol
(volumen), zoals op een paneel 1466 aan de
predella van Niccoló da Foligno, of een boek
(codex), zoals op de bronzen deur i 17 van
Barisanus van Trani te Ravello; soms een lange, naar boven iets gekromde vollersstok, zoals aan het zuiderportaal van Chartres na
1224; of een knuppel, zoals op een gravure
van Schongauer tweede helft ie eeuw en bij
een beeld van begin 16e eeuw aan de preekstoel in de dom te Osnabruck. De portaalfiguur aan de kathedraal van Amiens 12 18-36
heeft een uitgesproken Jezus-fysionomie.
In het Oosten komen afbeeldingen van de
apostel Dakobus zelden voor (fresco ca. 1318
in de Georgioskerk van het klooster Nago
vaker die van Dakobus de Jezus--ristjno);
broeder. Men ziet deze laatste als leerling of
als oude, grijze (eerste) bisschop (van Jeruzalem: weer de identificatie!) met een spitse
baard (ikoon ca. 126o/70 Patmos) . In gebieden waar de invloed van Byzantium groot
was, is determinatie van een Dakobus als
apostel ofJezus-broeder vaak zelfs niet mogelijk, waar hij staat afgebeeld in een oosters
bisschoppelijk gewaad, zoals op een fresco ca.
I Ioo in de crypte van de San Lorenzo te Fasano en op de 12e-eeuwse mozaïeken in de Capella Palatina te Palermo.
Blinzler 1967; Patrick 1906; Wilson 1944.
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JEZUS VAN NAZARET was een Galilese
jood, zoon van »Maria en »Jozef, de timmerman. Genealogieën voeren zijn afstamming
terug op David en Abraham. Hij werd kort
voor 4 v.C. in Nazaret of in Betlehem geboren en stierf op Pasen van het jaar 30/31 buiten Jeruzalem aan een kruis. Vanaf 27/28 trok
hij met leerlingen en volgelingen tussen Galilea en Jeruzalem rond, terwijl hij als een messiaanse boeteprediker een boodschap van een
komend `rijk van God' verkondigde, vastgeroeste religieuze opvattingen en praktijken
hekelde en zieken genas. Een groeiend conflict met joodse leiders en de veroordeling
door de Romeinse landvoogd »Pontius Pilatus leidden tot zijn kruisdood te Jeruzalem.
Een ervaring nadien van zijn leerlingen als
met een levende Jezus vestigde onder degenen die zich in Jeruzalem en daarbuiten tot
hem en zijn boodschap bekenden de vaste
overtuiging, dat hij verrezen was en terug
zou komen om in deze stad het verkondigde
rijk te vestigen. Lucas beschreef in Hand. 1 -8
de eerste Jezus - gemeente, waartoe men toetrad door een messiaanse doop en waar men
zich bij betrokken wist door de viering van
een rituele maaltijd met brood en wijn. In
deze gemeente noemde men Jezus Zoon van
David, Knecht van Jahwe of Zoon van God.
De naam Jezus (Jehoschua, Jeschua) betekent
`Jahwe redt'; de bijnaam Christus is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse `messiah'
(gezalfde, te weten van Jahwe; Mat. 16,16 en

Hand. 2,3 6) .
Vanaf ca. So begon de verspreiding van
Jezus' boodschap, waarbij de verkondiging:
`Jezus is de Heer' (Rom. 10,13), gebracht
werd in stereotiepe, gestileerde verhalen,
neerslag van herinneringen die in de gemeenten voortleefden en in verschillende variaties
vorm kregen ( »evangelisten). Vanaf »Paulus
ontwikkelden zich op grond van deze herinneringen `theologische' reflecties op Jezus'
goddelijk zoonschap (2 Kor. 1,19; Rom.

8,32), over zijn 'ontlediging' (kenoosis, exinanitio, letterlijk loslating van de goddelijke
gestalte) in zijn menswording en dood (Gal.
4,4; Fil. 2,6 -8) en over zijn centrale plaats in
een universeel verlossingssysteem (Jes. 5 3 , S en
8; Fil. 3,20-21). De benaming van een afzonderlijke gemeente: ecclesia (kerk), ging over
op de gezamenlijke gemeenten (Hand.
20,28). Zij wisten zich letterlijk organisch
verbonden met Jezus van Nazaret (Kol. 1,24;.
Ef. 5,29-30). De groei van deze pluriforme
Jezus - gemeenten naar de ene Kerk was een
proces van ten minste een eeuw. Gemeenten
of groepen gemeenten die aan oudere tradities vasthielden, werden op den duur naar de
marge van de Kerk gedrongen en spoedig als
heretisch, ketters, beschouwd (onder meer
j oden - christenen, Ebionieten, Mandaeërs) .
De meeste verdwenen, van enkele resten nog
delen van hun geschriften (sommige apocriefen) . Parallel aan deze ontwikkeling voltrok
zich de tragische, pijnlijke, maar onvermijdelijke breuk met het joodse volk (»Barnabas,

»Paulus; »Stefanus).
Uit de drie eerste evangelies komt het
beeld van Jezus naar voren zoals mondelinge
tradities in bepaalde gemeenten dat hebben
bewaard en geïnterpreteerd. Het vierde evangelie van Johannes voltooide dat beeld met
een heel eigen benadering. Op grond van deze en enkele andere bronnen is het echter niet
mogelijk een exact historisch beeld van Jezus
te reconstrueren. De historische Jezus is
slechts zichtbaar door een scherm van interpreterende verkondiging. Toch hebben de
christenen, zoals Jezus' volgelingen voor het
eerst in Antiochië werden genoemd (Hand.
11,26), zich vanaf de oudheid spontaan een
idee gevormd van Jezus' leven op grond van
de verkondigde evangelische berichten. Het
is dit `leven' dat de basis werd voor een eeuwenlange traditie in vroomheidsbeleving en
artistieke interpretatie. Daarbij werden gegevens uit de doorgaans toch gewantrouwde en
vanaf de 6e eeuw (Decretum Gelasianum)
afgewezen apocriefe bronnen vaak met
graagte aanvaard.
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Na een aankondiging door een engel aan
Maria (»Gabriël) en aan Jozef werd Jezus —
volgens een mogelijk tendentieuze, zijn Davidische afstamming funderende voorstelling
van Matteüs en Lucas — in Betlehem geboren,
waar zijn ouders zich bevonden in verband
met een volkstelling. Omdat er in de herberg
geen plaats was, verbleven zij op het veld.
Herders, door engelen gewaarschuwd, en
»Wijzen uit het Oosten, door een ster geleid,
kwamen hem als Heer en Verlosser aanbidden. Evangelisten verwijzen terughoudend,
apocriefe teksten echter uitvoerig en tamelijk
brutaal, naar een bijzonder element inzake Jezus' geboorte: de maagdelijkheid van Maria.
De afgunst van »Herodes de Grote, die
door de Wijzen uit het Oosten geraadpleegd
werd, leidde tot een kindermoord in Betlehem en tot de vlucht van Jezus en zijn ouders
naar Egypte ( »Jozef). Daarnaast zijn er berichten over zijn besnijdenis en een opdracht in de
tempel (vgl. Lev. 12, 8), waarbij joodse vromen , »Simeon en Hanna, God om dit kind
loofden en daarmee grote verwachtingen
wekten. Over Jezus' jeugd hebben apocriefe
bronnen amusante, maar meestal onnodige
bijzonderheden, van momenten uit de opvoeding tot stupide `wondertjes'; dit is vooral
het geval in het nogal smakeloze Kindsheidevangelie van Tomas uit de 2e eeuw, waarin
onder meer verteld wordt hoe Maria jezus
leert lopen, hoe het kind jezus vogeltjes uit
leem levend maakt of hoe een lastige schoolkameraad op Jezus' woord doodvalt.
Na Herodes' dood keerde men naar Nazanet terug. Als twaalfjarige ging jezus rond
Pasen mee voor het jaarlijks bezoek aan jeruzalem, waar hij joodse wetgeleerden verbaasd
deed staan over zijn kennis ( »Jozef).
Na de doop in de Jordaan door »Johannes
en een bekoring door de »duivel tijdens een
verblijf van veertig dagen in de woestijn begon jezus zijn optreden in Galilea, vooral in
het gebied rond Kafarnaum. Hij gaf onderricht in de synagogen, verwierf de achting
van velen maar wekte met zijn onafhankelijke opvattingen de ergernis van extreem wets-

getrouwe Farizeeën. Hij koos zich als naaste
volgelingen twaalf »apostelen en vormde bovendien een wijdere kring van 70 of 72 leerlingen. Tot zijn vaste gezelschap behoorde
een groep bevriende vrouwen (»Maria Magdalena). jezus verkondigde zijn boodschap,
door de evangelisten bewaard in gestileerde
redevoeringen, in parabels (vergelijkingen)
en kortere of langere `woorden': logoi, aforismen) . De blijde boodschap, allereerst voor
de `armen' (Mat. I 1,2-6), was dat in Jezus het
verlossend omgaan van God (die hij — ongehoord — `zijn Vader' noemde) met de mensen werkelijkheid werd en eens zijn voltooiing zou bereiken. Jezus' daden werden als
bevestiging van deze boodschap verstaan.
Jezus' belangrijkste redevoeringen zijn de
bergrede, de strafrede tegen de Farizeeën en
de daaropvolgende eschatologische rede
(Mat. 5-7, 23 en 24-25). De belangrijkste parabels zijn die van de zaaier, het onkruid tussen het tarwe, het mosterdzaadje en het zuurdeeg, de lamp onder de korenmaat, het
verloren schaap, de werklieden in de wijngaard, de onwillige bruiloftsgasten en de boze wijngaardeniers, de onrechtvaardige rentmeester, de verloren zoon, de arme Lazarus
en de rijke vrek, de Farizeeër en de tollenaar
en die van de vijf verstandige en vijf domme
meisjes. Zijn belangrijkste `magnalia' (grote
daden) waren: duiveluitdrijvingen; genezingen van de schoonmoeder van »Petrus, van
lammen, kreupelen, blinden, stommen en
melaatsen, van de knecht van de officier en
van de bloedvloeiende vrouw; het stillen van
de storm; vermenigvuldigen van broden en
vissen en het uit de dood opwekken van de
jongeman van Naïm en van het dochtertje
van Jaïrus. Aldus de eerste drie, synoptische,
evangelies over redevoeringen, magnalia en
parabels.
Het Johannes- evangelie heeft zijn eigen,
unieke benadering van jezus' persoon, alleen
te verstaan vanuit de diepzinnige proloog
(Joh. I, I -i 8): jezus in het drama tussen God
en de wereld als mensgeworden, goddelijk
Woord. `Logos' moet men hier verstaan als
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een goddelijk, scheppend (tussen)wezen, als
begrip ontleend aan de antieke wijsbegeerte.
Belangrijke momenten in dit vierde evangelie zijn: de bruiloft van Kana, waar Jezus water in wijn veranderde; de confrontatie met
het j odendom bij de uitdrijving van de kooplui uit de tempel; gesprekken met »Nikodemus en met de Samaritaanse vrouw; genezing van de lamme van Betesda; discussies
met `de joden' (onder meer 7,15-36); het milde oordeel over de overspelige vrouw; de genezing van de blinde; de parabel van de goede
herder en de opwekking van Jezus' gestorven
vriend Lazarus. De zalving in Betanië door
Maria was de inleiding op zijn dood en opstanding (»Maria Magdalena en »Marta &

Zes wonderen van Jezus,

Italiaanse ivoren diptiek,
6e eeuw. Victoria and Albert
Museum, Londen. Van links
boven naar rechts onder:
broodvermenigvuldiging,
opwekking van Lazarus, de
blinde, bruiloft van Kana, de
lamme en de melaatse.

Maria) .
Na de viering in Jeruzalem van het laatste
paasmaal, waarbij Jezus de voeten van zijn
leerlingen waste, een afscheidsrede hield en
de viering van een nieuwe (paas) maaltij d aankondigde, werd hij, na een hevige doodsangst, in een nabij de stad gelegen tuin Getsemane door »Judas verraden en door de joodse
priesters gevangen genomen. Door de joodse
Hoge Raad (Sanhedrin) werd hij verhoord,
gevangen gezet en veroordeeld op grond van
godslastering. Pilatus sprak — na een poging
om de zaak op »Herodes Antipas af te schuiven — daarop de doodstraf uit over de `koning
der joden' (Mar. 1 5,26), na Jezus eerst te hebben laten geselen. Bij de geseling werd Jezus
door de soldaten bespot en met doornen gekroond. Daags voor het joodse paasfeest
werd de kruisdood voltrokken buiten de muren van Jeruzalem op de heuvel Golgota (Latijn: Calvaria, schedelplaats), waarheen Jezus
zelf zijn kruis droeg (»Simon van Cyrene;
»Veronica). Jezus bad daarbij psalm 22. Maria, zijn moeder, de leerling Johannes en enkele vrouwen waren erbij. Even voor zijn
dood gaf men hem zure wijn te drinken
(»Stefaton) . Nadat een centurio Jezus' zijde na
zijn dood had doorstoken (»Longinus), werd
zijn lichaam in een familiegraf van »Jozef van
Arimatea begraven.
Een belangrijke mythische interpretatie
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van Jezus' dood en het effect daarvan, die elders in de Schrift enige steun vindt, spreekt
van Jezus' nederdaling ter helle na zijn dood.
Ook legenden hebben de lijdensberichten
over Jezus aangevuld (driemaal een val op de
kruisweg; »Veronica). Deze berichten over
lijden en dood, hoogtepunten van de evangelie-verhalen, hebben, als uitgegroeide herinneringen van geïnterpreteerde ervaringsmomenten, vooral een verkondigende en niet
zozeer historische waarde: in Jezus kregen
joodse ideeën over de lijdende profeet en bijbelteksten over de verguisde, maar weer opgerichte `arme' gestalte (Jes. S3; Ps. 22; Wijsh.
2, I2-20 en 5,17).
De verrijzenisverhalen bestaan uit ervaringen bij het lege graf en uit ontmoetingen met
Jezus. De eerste berichten van vrouwen die
het graf hadden bezocht en leeg aangetroffen,
werden niet geloofd. Pas toen Petrus en Johannes de feiten hadden gezien, geloofde
men. De verrezen Jezus verscheen aan »Maria
Magdalena, aan twee leerlingen op weg naar
Emmaus (»Kleopas) en later aan alle leerlingen, eerst zonder, daarna met »Tomas erbij.
Daarnaast zijn er berichten over gezamenlijke
maaltijden en over zendingsopdrachten. Een
hemelvaart sloot Jezus' aardse leven af. De
door hem tijdens zijn leven beloofde zending
van de Heilige Geest (»Drieëenheid) vond
volgens Hand. 2,1-41 plaats op het joodse
pinksterfeest, de vijftigste dag na Pasen.
Uitspraken van concilies, interpretaties van
theologen en beleving door het kerkvolk
(vooral door de vromen), maar ook afgewezen opvattingen van ketters beïnvloedden de
ontwikkeling van het Jezusbeeld. Elke tijd
had zijn eigen inzichten.
De consequente doorvoering van de Logos- theologie (Jezus is het mensgeworden
Woord van God; »Johannes de apostel) leidde
in de oudheid enerzijds, vanuit het joods christelijke monotheïsme, tot de vraag naar
de verhouding tussen God -Vader en Godmens Jezus, anderzijds tot de vraag naar de
verhouding van het goddelijke en het mense-

lijke in Jezus. De afwijzing door de Kerk van
de Ariaanse oplossing van de eerste vraag (het
Woord is niet wezensgelijk, maar ondergeschikt aan de Vader) leidde op het Concilie
van Nicea 325 tot de vaststelling dat de Zoon
(Logos) de gelijke is van de Vader (en Jezus
dus werkelijk God: `God van God, Licht van
Licht, ware God van de Ware God'). De consequentie van een te streng gehanteerde Nicea- definitie hield de te zware beklemtoning
in van Jezus' God -zijn ten nadele van zijn
mens-zijn. Daarom stelde het Concilie van
Chalcedon in 451 vast dat in Jezus twee naturen zijn: de goddelijke, die in wezen gelijk is
aan die van de Vader, en de menselijke, gelijk
aan die van ons mensen; beide worden gedragen door en tot eenheid gebracht in de ene
goddelijke persoon van het Woord. Ongetwij feld heeft bij deze definities de wil meegespeeld om de geldigheid van een intussen
in de Kerk ontwikkeld verlossingssysteem
veilig te stellen: de zondige mensheid heeft,
zelf daar niet toe in staat, een God- gelijke
verlosser — en dat is Jezus — nodig voor het
herstel van de geschonden relatie tussen God
en de mensen. Aan deze definities kleefden
twee grote nadelen. Vooreerst waren ze gesteld in wijsgerige categorieën die men in elke volgende periode anders of — zoals nu —
niet meer begreep. Voorts ging elke, in latere
tijd niet steeds te voorkomen en soms als zodanig bedoelde benadrukking van het goddelijke moment in Jezus altijd ten koste van de
realiteit van zijn werkelijk mens-zijn. In het
Oosten, waar de christenen zich bij voorkeur
bezighielden met speculaties over de Drie eenheid, bleven de theologen eeuwenlang ruziën over de god- menselijke relaties in Jezus.
Het westerse, middeleeuwse Jezusbeeld
van de theologen is nooit losgekomen van de
genoemde vroegchristelijke definities. Vooral speculaties over zijn goddelijke, aan de Vader gelijke almacht en kennis, die zo goed
pasten in hun gesloten wereld- en maatschappijbeeld, hielden de middeleeuwers bezig.
Verschillende theorieën over de wijze waarop het Woord in Jezus een menselijke natuur
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`aannam', kwamen niet boven vroeg-christelijke ideeën uit. Zowel voor de vromen, die
hem in het voetspoor van Bernardus en Franciscus met een diep sentiment beleefden, als
voor de artisans die hem afbeeldden in zijn
heerlijkheid of in zijn menselijke conditie,
was Jezus' mens-zijn de afglans van zijn goddelijk wezen. Elk moment in zijn menselijke
verschijning verwees naar de God die hij is;
elke gebeurtenis stond in dienst van het heilswerk, waarin hij de zonde en schuld van de
mensen delgt. In de late middeleeuwen overheerste bij velen een persoonlijk meebeleven
van en overgave aan Jezus' lijden en dood,
versterkt door de soms panische vrees vanwege de onzekerheid over persoonlijk heil en
verlossing.
De reformatoren bouwden in hun christologische interpretaties bewust voort op
vroegchristelijke opvattingen, en vooral Luther voltooide de middeleeuwse visie op Jezus als enige en universele verlosser. De eerste
consequentie van Jezus' menswording was
volgens Luther juist de verlossing, die hij bewerkstelligde door zijn lijden aan het kruis
dat door God aan hem in onze plaats werd
opgelegd. In Jezus wordt het de mens duidelijk wie hij is en hoe hij voor God staat. Zo is
Jezus allereerst middelaar. Door de verstrengeling van het goddelijke en het menselijke in
hem is zijn menselijk handelen goddelijk en
zijn goddelijk handelen menselijk. Pas in de
verdere uitwerkingen zoals die van genade,
kerk en sacramenten gingen de opvattingen
van de Reformatie en de oude, Roomse
Kerk uiteen. Een verinnerlijking van de individuele Jezusbeleving (geloof en vertrouwen), in tegenstelling tot de laat- middeleeuwse, meer collectieve daden - vroomheid
(sacramenten en verdienstelijke `werken'),
bleef via de Reformatie het 1 ve- en i8eeeuwse piëtisme en de moderne `revival movements' (onder meer Quakers, Methodisten, Leger des Heils) beïnvloeden.
De deïstisch verlichte geesten van de 18e
eeuw zagen in Jezus hooguit een bijzondere
mens, een zedelijk voorbeeld, een 'filosoof',
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de eerste 'Aufklärer'. In en na de periode van
de Verlichting werden het traditionele Jezus beeld en de theologische interpretaties daarvan door filosofen en theologen kritisch benaderd: de evangelieverhalen over Jezus
moeten onder historische kritiek komen te
staan (Leben Jesu-Forschung) en de gegevens
van de openbaring moeten ook door het kritische verstand getoetst kunnen worden.
Vanaf deze periode kwam dan ook het moderne onderzoek naar de historische Jezus op
gang en werd hij vooral opgevat als het voorbeeld van de religieuze mens in wie God aanwezig is. Onder de vromen was het een versleten contrareformatorische, gevoelige en
weinig bijbelse Jezusvroomheid die meestal
tot een brave, burgerlijke, maar bloedeloze
Jezus-devotie leidde. Kierkegaard, die Jezus
zag als tijdgeworden eeuwigheid in de religieuze paradox tussen God en mens, wees
nieuwe wegen.
In het moderne Jezusbeeld gaan de theologen (onder meer Bultmann, Barth, Rahner,
Schoonenberg, Schillebeeckx, Pannenberg)
uit van de mens Jezus in een historisch proces.
Zonder de Logos- theologie- van- bovenaf (incarnatie als een komen van Gods Woord in
de menselijke gestalte) te ontkennen tracht
men op verschillende manieren de menswording en Jezus' bestaan en handelen als een
proces te begrijpen. Als God in Jezus mens
wordt, wordt de mens in Jezus God. In hem
tekenen zich zo het uiteindelijke mensbeeld
en het wezen van God af. Daarnaast ziet de
bevrijdingstheologie, die is voortgekomen
uit de nood van de gemeenten in de Derde
Wereld, Jezus als solidariteit van God met de
armen en de onderdrukten. In de belevingswereld van de gemeenten en de individuele
christenen wordt Jezus ervaren als degene in
wie God de mens nabij is, en als hoogste ideaal van waarachtig mens-zijn.
De aanspraak op Jezus' goddelijk zoon schap, geaccentueerd door de `ergernis van
het kruis' (i Kor. 1,23), was theoretisch van
meet af aan een onoverbrugbare kloof tussen
joden en christenen. Daarnaast was ook de
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joodse afkeer van de christologische interpretatie van het Oude Testament groot. Tot aan
het einde van de middeleeuwen werd onder
joden elke christelijke Jezus-interpretatie als
blasfemisch afgewezen. Vanaf de Verlichting, waarin van de kant van joodse denkers,
voorbereid door Maimonides (tweede helft
12e eeuw), het eigen en het christelijke geloof
aan uitverkiezing werd gerelativeerd, groeiden verwachtingen dat uit het samengaan
van jodendom en de `dochterreligie' een zuiver monotheïsme zou kunnen groeien. Daartussendoor verstoorden in de praktijk dogmatisch anti judaïsme en etnisch, vaak op
economische en psychologische gronden
stoelend antisemitisme (term uit 1879) en j odenhaat de verhoudingen en leidden tot een
lange reeks schandelijke conflicten, eindigend
in de Shoah.
In de koran wordt 'Isa (Jezus) vaak genoemd. Hij is een profeet van Allah, wiens
boodschapper hij pretendeert te zijn; hij is
zijn woord en zijn geest, de Masih (Messias).
'Isa's geboorte werd aan Marjam (Maria)
aangezegd, met wie hij samen een teken is,
zoals Musa en Harun (Mozes en Aaron) dat
samen zijn. Het verhaal van de geboorte (19e
Sura, 22 -3 3) kent elementen uit evangelies en
christelijke apocriefen (spreken in de wieg en
lemen vogeltjes levend maken) . Jezus (hier
dus 'Isa genaamd) verzamelde apostelen rond
zich en genas de zieken. Hij leerde wat de
geoorloofde spijzen zijn en werd een voorbeeld voor de joden, die hem echter verwierpen. Slechts in schijn werd Jezus door hen
gedood. Allah heeft hem tot zich genomen
en wellicht zal hij terugkomen. Jezus is geen
God, hij is een dienaar van Allah. De afgodendienaars misbruiken hem als argument
voor hun misvattingen. Jezus' volgelingen
worden `mensen van de Schrift' genoemd.
Een islamitische traditie kent ook de versie
dat een plaatsvervangende apostel aan het
kruis zou hebben gehangen (»Simon van Cy,

rene) .

Typen

Het enige ware woord uit de oudheid over
Jezus' uiterlijk komt van Augustinus: we weten niet hoe hij eruitgezien heeft. Gissingen
op grond van Jes. 53,2-3 als zou hij lelijk geweest zijn, waren evenzeer slagen in de lucht
als beweringen dat hij klein was, in jeugdige
gestalte verschenen of met een uitzonderlijke
schoonheid uitgerust.. Zodra men hem ging
afbeelden — en dat gebeurde aarzelend en niet
voor het begin van de 3 e eeuw — beeldde men
hem ofwel jong en baardloos uit, beantwoordend aan een laat - antiek schoonheidsideaal,
ofwel ouder, volwassen met een volle, soms
ronde, soms gespleten baard. Het Abgarportret (»Judas Taddeüs, »Veronica) dat mede
de Jezus-fysionomie van de ikonen bepaalde,
hoort met een aantal andere voorbeelden uit
de 6e eeuw, vermeld door Theodoros Anagnostes (Historia Ecclesiastica ca. 530) en Anonymus Piacentinus (Itinerarium ca. 570), tot
de eerste verwijzingen naar een vermeend historisch Jezusportret. Een legendarische beschrijving van de kleinste details van Jezus'
gelaat en de trekken daarvan die zijn karaktereigenschappen verraden, is de Lentulus-brief
(ca. i ioo), waarin Lentulus, de voorganger
van Pilatus, aan de Romeinse senaat verslag
uitbrengt over Jezus en zijn uiterlijk beschrijft. Deze apocriefe brief is in zoverre zeer
belangrijk geweest, dat het (westerse) Jezus portret vanaf de ie eeuw tot aan de neogotiek erdoor bepaald is (paneel eind ie eeuw,
met brief en portret, Catharijneconvent te
Utrecht). Sporen ervan vindt men soms nog
in de moderne kunst, die overigens van vrijere en individuelere opvattingen uitgaat.
Men heeft Jezus onder tekens en symbolen
benoemd en voorgesteld. De voornaamste
daarvan werden ook afgebeeld. In een lexicon (Realenzyklopediefür Antike and Christenturn ii) worden alleen al voor de tijd van de
patristiek 95 metaforen geteld (onder meer
Alfa en Omega, deur, leeuw, morgenster,
voorvechter, wijnstok, zon). In een hymne
gebruikt Clemens van Alexandrië ca. 200 er
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ruim twintig. Het is in deze sfeer dat in de Ze
eeuw de oudste, eenvoudige beeldtekens verschenen en bewaard bleven in christelijke begrafenis-arealen uit de 3e eeuw: vis, anker,
brood en vis, schip; en zijn naamteken: x
(CH)

of + en P (R) . De `I C H T H U S zoontoon'

(vis van/voor de levenden; »Sibyllen) verwees
naar een belijdend acrosticon: Ièsous Christos
Theou (H)Uios Sootèr (Jezus Christus, Zoon
Gods, [is] Redder) en duidde lang, samen
met afbeeldingen van de `broodvermenigvuldiging', op de levensspijs die Jezus de levenden en de doden biedt (begin 3 e eeuw:
epitaaf van Licinia en fresco's in de San Callisto- catacombe te Rome) . De mast en ra van
het schip duidden evenals het vermelde
naamteken op zijn kruis; het anker bovendien

op hoop.
Drie Jezustypen beheersten de oudheid:
herder, leraar en lam; drie de middeleeuwen:
Majestas, rechter en smartenman; en drie de
nieuwe tijd: de heroïsche, de sentimentele en
de humane Jezus. Alle negen worden hier

Zuid-Nederlandse school,
diptiek, eind 15 e eeuw.
Bonnefantenmuseum,
Maastricht. Links de apocriefe
Lentulus-brief met een
beschrijving van Jezus' uiterlijk,
rechts het overeenkomstige
portret.

kort besproken.
De figuur van de herder stamt uit de mythologie (ramdragende god Hermes) en de
bucolische literatuur (verheerlijking van het
landleven) . Zij werd in verkondiging en iconografie op Jezus toegepast vanwege Ps. 23,
Luc. 15,3 -7, Joh. io,i-i6 (eerder te verstaan
als `all-round' dan als `goede' herder) en i
Petr. 2,25 en komt in de 4e eeuw als vrijstaand beeld (herder 4e eeuw uit opgravingen
te Ostia), op mozaïeken (een vloer te Aquileia) en op de vroegste sarcofagen en schilderingen voor (3e eeuw: sarcofagen te Brignoles en in de Santa Maria Antiqua te Rome en
de kindersarcofaag te Ravenna; fresco's in het
kerkhuis te Doura-Europos en in de Priscillacatacombe te Rome). Het is bijna altijd de
ramdrager, soms een rustende of melkende
herder met kudde en hond (sarcofaag 3 e
eeuw in het Vaticaans Museum te Rome; sarcofaag van Baebia Hertofile in het Thermen museum te Rome; fresco in het Coemeterium Majus te Rome), soms bijna een cliché —
maar wel fraai — te midden van een uitbundi-
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ge wijnoogst (drie- herders- sarcofaag eind 3e
eeuw, eveneens in het Vaticaans Museum).
Met afnemende frequentie handhaafde de
herder zich tot aan de prinselijke gestalte op
het mozaïek 450 in het zgn. mausoleum van
Galla Placidia te Ravenna. Later werd het
thema een enkele maal, soms barok, hernomen: werken van Murillo ca. 1669 en Rubens ca. i óoo; Marc 191 i (`Jongen met lam of
goede herder'). In de i 8e eeuw sierde het kansels (bijvoorbeeld Donner ca. 1720 in de dom
te Gurk) .
De afbeelding van de leraar duidde oor
eerder op Jezus' boodschap dan-spronkelij
op zijn persoon: de `ware wijsbegeerte', zoals
de 2e-eeuwse christelijke apologeten het
christendom ook presenteerden. Omringende afbeeldingen moeten wel eens uitsluitsel
geven of de afgebeelde leraar met leerling
(en), algemeen aanvaard beeld voor de mens
die in dit leven door bezinning aan de onsterfelijkheid deel wil krijgen, voor de oude
of voor de christelijke wijsbegeerte staat (3eeeuwse sarcofaag uit de Via Salaria te Rome) .
Alexandrijnse theologen, zoals Clemens, pasten — met de bijbelse Wijsheid in gedachten
(bijvoorbeeld Wijsh. 7,25) — het antieke thema al snel toe op de Logos, Jezus, zodat hij
zelf als leraar, als pedagoog verscheen, een
enkele maal zelfs met een ontblote schouder
in het losse gewaad van de antieke broodfilosoof (sarcofaagfragment ca. 300 in het
Thermenmuseum te Rome). En deze leraar
bleef, in steeds wijdser enscenering, in de basilieken en op de sarcofagen voorkomen, nu
eens tronend (mozaïek ca. 400 in de Santa
Pudenziana te Rome: in het hemels Jeruzalem met de senaat der »apostelen), dan weer
staande op een paradijsberg in het tafereel van
de wetsoverdracht ( »Petrus; »Paulus; sarcofaag ca. 3 8o in het Musée Lapidaire te Arles).
De tronende leraar leefde voort in de talloze
afbeeldingen van de Majestas Domini
(»Evangelisten) en de staande leermeester tot
in de, nauwelijks een generatie geleden naar
de zolder verwezen, Heilig - Hartbeelden die
nog altijd zijn gewaad droegen (Battoni,

schilderij 1781 in de Karmelitessenkerk te Lissabon; Fabbrini, fresco ca. 1770 in de kerk te

Vallombrosa).
Het lam van Ex. 12,3, Jes. S3,7, Joh. 1,29 en
vooral dat van de Apocalyps duidde zowel
op Jezus' lijden (paas- offerlam) als op zijn
verlossende overwinning (Apoc. 5,6-14), met
al heel vroeg een reminiscentie aan de levensspijs, die indirect naar de eucharistie verwees
(fresco ca. 350 in de Commodilla- catacombe
te Rome: lam met broodkorven) . In de oude
Romeinse basilieken ontbrak het lam nooit
op het fries onderaan de absiskalot- mozaïek.
Staande op de paradijsberg met de vier paradijsstromen wordt het lam vanuit twee steden (joden en heidenen) genaderd door uit
elke stad zes lammeren (apostelen en/of gelovigen) : visioen van de redding van de zondige mensen door het bloed van het lam. Vandaar dat het, met lauweren omkranst, ook in
de doophuizen en op de representatieve ivoren verscheen (Romeins baptisterium van
Lateranen, eerste helft 4e eeuw; ivoren diptychon 6e eeuw in de dom te Milaan) . In de
middeleeuwen had het — men denke aan `de
deur van de schapen' (joh. 10,7) — zijn plaats
aan de kerkportalen (Aulnay-de-Saintonge
en Sigoldsheim ca. 1200) en werd het afgebeeld met zijn bruid, Ecclesia/Kerk (miniatuur 9e eeuw in het Lectionarium van Fulda;
Normandisch miniatuur met de `bruiloft van
het lam' ca. 1200) of staande op het boek met
zeven zegels en een zegevaan in de rechter
voorpoot (marmeren reliëf Se eeuw Vaticaans Museum, sluitsteen i ie eeuw te Cluny
en een geschilderd medaillon ca. 1800 in de
kerk van Mission San Carlos Borromeo de
Carmelo in Californië). Het slotakkoord van
het middeleeuwse loflied op het lam was de
`aanbidding' van de Van Eycks 1426-32 in de
Sint-Baafs te Gent. Daarna slopen connotaties als zuiverheid, onschuld, ootmoed of geduld het symbool binnen en werd het ontkracht tot troeteldier (al bij Leonardo da
Vinci's `Sint-Anna -te-Drieën' 1 503 /07; »Johannes de Doper) of tot een verwelkt object
voor een devotieprentje (Parijs prentje 1861) .
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De Majestas is de vrucht enerzijds van een
theologische opvatting over Jezus als voorzitter in de liturgie zoals zijn gemeente die in de
basilica viert als anticipatie van de hemelse
liturgie, anderzijds van de situatie van de
Kerk in het gedoopte Romeinse Rijk, waarin
tussen de verhoogde Christus (Fil. 2,7-To) en
de regerende keizer ceremoniële en protocollaire elementen uitgewisseld werden. Als in
een keizerlijke ontvangstzaal vierde de
christelijke gemeente in de liturgie de aanwezigheid van de Christus die kosmos en tijden beheerst, een Christus die, afgebeeld in
de absiskalot, in haar blikveld zetelt. Aan de
zijwanden van de zaal zijn — weer zoals dat
voor een keizer werd gedaan — Jezus' grote
daden afgebeeld (mozaïeken 4e eeuw in de
Santa Maria Maggiore te Rome, ca. Soo in de
Sant' Apollinare Nuovo te Ravenna) . Het
schema van de Majestas Domini handhaafde
zich tot in de 13e/14e eeuw in de absisfresco's
van de romaanse kerken (onder meer te Tahull in het noorden van Catalonië of Berzéla-Ville bij Cluny) en op boogvelden aan
kerkfaçades (streng afgebeeld te Arles en
Chevron ca. I 130, Carrión de los Condes ca.
1 165, Moarbes tweede helft Ile eeuw, Moissac tweede kwart Ile eeuw; mild tenslotte
aan het Portail Royal te Chartres I 13 S-S S)
Vaak completeerde een uitbeelding van
Apoc. 4 (met de vier dieren, de 24 oudsten en
engelen) de Majestas: fresco begin Ile eeuw
in Saint-Martin-de-Fenollard; sculpturen
1135-55 te Moissac en Chartres. Daarnaast
kan men dit schema aantreffen op ivoren
(Ada -groep 9e/Toe eeuw), emails (I 2e eeuw
in het Musée Cluny te Parijs), frontpagina's
van evangeliaria (Gouden Codex van Echternach ca. IO25), doopvonten (Freckenhorst
II29) en altaarretabels (uit Santo Domingo
de Silos I2e eeuw in Musco Arqueologico te
Burgos) . Het was deze monumentale hemelse
en kosmische Jezusfiguur die de vroege
middeleeuwers vertrouwd was. In de late
middeleeuwen ging zij vrijwel verloren,
maar duikt toch hier en daar op (Correggio,
koepelschildering 1520-23 in de kerk van de

benedictijner abdij te Parma) tot in de eerste
helft van de Zoe eeuw (Hildegard Buchholz,
borduurwerk begin Zoe eeuw; Sutherland,
tapijt ca. 1960 in de herdenkingskathedraal te

Coventry) .
De rechter en zijn laatste oordeel zijn een
vondst van het orthodoxe Oosten. Het schema ontstond in handschriften en vond zijn
weg naar ikonen en monumentale schilderingen (handschriften vanaf de 6e eeuw in de
Vaticaanse Bibliotheek; ikoon ca. 1450 in de
Tretjakov- galerij te Moskou; muurschildering 16e eeuw te Voronet in Roemenië) . Via
handelswegen van Byzantium naar Venetië
en Amalfi bereikte het 't Westen (fresco's ca.
Boo te Müstair en vooral het i I e-eeuwse mozaïek in de dom te Torcello bij Venetië; Venetiaans ivoor eind Ile eeuw). Altijd staat in
dit in registers opgebouwde schema de rechter met zijn wonden - tekens in handen en
voeten centraal en blijkt zijn oordeel uit zijn
gebaren (zoals al op het mozaïek met de
`scheiding van de schapen en de bokken' in de
Sant' Apollinare Nuovo te Ravenna, ca. Soo,
de oudste westerse afbeelding van het Laatste
Oordeel). Rondom hem staan en tronen de
engelen en de met hem oordelende »apostelen. Naast hem is altijd een Deësis (»Johannes
de Doper). Daaronder bazuinende engelen en
een `opstanding van de doden'. Zijn rechterhand wenkt de zaligen ten hemel; zijn linker verwijst de verdoemden ter helle. Opmerkelijk is »Petrus' rol als deurwachter bij
de afgebeelde hemelpoort, waardoor de
rechtvaardigen binnentrekken.
Het Oosten kent toevoegingen aan het
Laatste Oordeel, zoals de zee die haar doden
teruggeeft (Apoc. 20, 13 ), »Michaël de zielenweger en uitvoerige schilderingen van hemel
en hel (met compartimenten voor de verschillende soorten zondaars). Drie eigenaardigheden doen zich voor in het Westen: engelen die, om de rechter mild te stemmen,
komen aanstormen met Jezus' lijdenswerktuigen; Jezus met ontblote borst zodat zijn
zijdewond zichtbaar wordt; en een uitvoerige
schildering van de situatie in hemel en hel
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(vaak met sociale kritiek geladen) : elementen
die aansluiten bij het vermelde angstcomplex.
Na indrukwekkende, gave uitbeelding van
het schema op Ottoonse miniaturen (Perikopenboek van Hendrik ii 1007 -14 uit Reichenau, Apocalyps van Bamberg ca. 1 020) en
een trefzeker begin in het midden van de 12e
eeuw (Beaulieu, Conques, Autun) verspreidden de Laatste Oordelen zich over heel WestEuropa: van Mainz (voor 1239) en Bamberg
(Fürstenportal 1230-40) tot Reims (eerste
kwart 13 e eeuw) en Salamanca (i 5 e-eeuwse
schildering van Nicolo da Firenze in het koor
van de kathedraal, waar een uitgebreid `leven
van Jezus' met ruim 5o scènes door een Laatste Oordeel bekroond wordt), en van Orvieto (Signorelli, fresco's 1499-1505) tot Oldenburg (gewelfschilderingen eerste kwart ie
eeuw) en Delden (ca. i Soo). Menig kunstenaar werkte eraan, van Lochner ca. 1445 tot
Michelangelo (I 534-41, Sixtijnse Kapel te
Rome) en Rubens 1620. In Nederlandse kerken bleven er aan de wanden heel wat vrij
goed bewaard, van Limbricht ca. 1300 tot in
Groningen (tweede kwart 16e eeuw); maar
ook op miniaturen (Getijdenboek van Catharina van Kleef ca. 1440 en dat van Jan van
Amerongen, verlucht door de Meester van
Evert van Soudenbalch 1460, in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel), op ivoren (Parijse diptiek ca. 1280-1300) en memorietafels
(Crispin van den Broeck 1 S90 en Hermann
Ring 1596 in het Catharijneconvent te
Utrecht), zelfs op een wang van een koorgestoelte (i 5e-eeuwse koorbanken te Bols ward) . Eenmaal laat de miniaturist zichzelf
op het nippertje ontsnappen aan het vreselijke
`oordeel': een pagina van William de Brailes
1230-40, bewaard in het Fitzwilliam Museum
te Cambridge. Maar altijd maanden de rechter en zijn oordeel tot inspanning voor eigen
heil, waarschuwden ze voor wangedrag en
gaven ze hoop op een plaats bij de zaligen
(Meester van Hoogstraten in diens Laatste
Oordeel ca. 1490-1500, met de zeven hoofdzonden en de zeven werken van barmhartigheid, in het Kon. Museum voor Schone Kun-

sten te Antwerpen; »Matteüs). Een anoniem
werk (kort na 1400, in het Bischöfliches Ordinariat te Würzburg) wijst door de uitbeelding van het burgerlijk gerecht juist onder de
Jezus-rechter op het verband tussen goddelijk
en menselijk recht.
Ook het beeld van de smartenman is van
oosterse origine. De ontwikkeling ervan
loopt in het Westen parallel met die van de
`Gregoriusmis', waarvan het een onderdeel
vormt. Oorsprong is een Griekse ikoon `Jezus
in het graf , vanaf de 13 e eeuw te Rome in de
Santa Croce vereerd, en vandaaruit werd het
via afbeeldingen met aflaten verbreid. De
oorsprong van dit thema is verwant aan die
van de doek van »Veronica en van de nog te
bespreken afbeelding van Jezus die de wijnpers treedt. Essentie van de `smartenman' is
een opgerichte, levende of gestorven Jezus,
op wiens blote bovenlijf de sporen van het
lijden meestal exuberant aanwezig zijn: veel
wonden, veel bloed en vaak een doornenkroon. De handen zijn meestal voor het lichaam gekruist. Nu eens staat of zit hij in een
graftombe, dan weer wordt hij ondersteund
door Maria of geflankeerd door een treurende Maria en »Johannes de Evangelist; ondersteund wordt hij ook wel door God de Vader
(»Drieëenheid) of een of meer engelen (altaarretabel eind ie eeuw van de Imperialissimameester uit Denemarken en nog op een werk
uit 1864 van Manet) . Zeer vaak is deze Jezus
omgeven door de 'arma Christi' (zie p. i oo) .
Hoezeer deze voorstelling verbonden was
met de laat-middeleeuwse, devotionele zorg
voor het zieleheil na de dood, toont een 15eeeuws albasten reliëf in Amport (Hanfordshire), waarop onder een hoofd van »Johannes de Doper een smartenman is afgebeeld,
terwijl erboven engelen een geredde ziel uit
het vagevuur hemelwaarts dragen. Afbeeldingen kwamen vooral voor in relatie tot de
eucharistie, die in deze periode voornamelijk
beleefd werd als werkelijke tegenwoordig stelling van het lijden en sterven van Jezus
(Meester van de Heilige Maagschap in zijn
`voorspraak van Jezus en Maria' ca. 1 Soo of-
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Goos (of Goswin) van der
Weyden, Smartenman met de
Arma Christi, binnenzijde linker
vleugelpaneel van de triptiek
van Antonis Tegrooten, 1507.
Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, Antwerpen.
Men ontdekt naast de gesel kolom, ladder en graftombe de
volgende lijdenswerktuigen of
- momenten: kelk van

Getsemane; lans; kruistitel (met
Nazarenus Rex
Iudaeorum); stengel met spons;
toorts, Judaskus, zwaard van
Petrus; spijkers en hamer;
verloochening van Petrus en de
I N R I Iesus

haan; soldaat, zilverlingen,
nijptang en bespotting;
hogepriester, lantaarn,
bespuwing en schenkkan van
Pilatus; Herodes, blinddoeken

en baardtrekken, knots en
Veronica -doek; lijkwade,
dobbelstenen, kleed zonder
naad en — onzichtbaar bij een
zwart /wit reproduktie — onder
op het kleed een spijkerblok;
gesel, doodshoofd van Adam en
de balsempotten van de drie
vrouwen. Het grootste wapen
was Jezus' stromend bloed.
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tweemaal zelfs — op de predella 1 S 19 in het
klooster te Wienhausen bij Celle), maar ook
op funeraire plaatsen zoals graven en epitafen
(de Lidwacher- epitaaf 1443), als devotiebeelden (Roldan ca. 1474) en op devotieprentjes
(Van Meckenem, kopergravure `Imago Pietatis' ca. 1495). De relatie met het iconografische schema van de vermelde Gregoriusmis is
dat tijdens de viering van de mis door Gregorius de Grote (ca. S9o) juist deze smartenman
met alle genoemde toevoegingen verschijnt.
De 16e- en 17e-eeuwse heroïsche Jezus is
geen schepping uit de perioden van renaissance en barok, en al evenmin een breuk met het
beeld van Jezus uit voorafgaande perioden.
Ook daarin had men immers oog voor het
heldhaftige, strijdbare of triomfantelijke in
Jezus. Men denke aan de militaire Jezus uit de
Se eeuw in de kapel van de aartsbisschop te
Ravenna, de Germaanse Christus van Niederdollendorf (eind 8e eeuw), de held uit het
heldendicht Heliand (ca. 85o), de speerwerper
uit het Utrechts Psalterium (ca. 820, Universiteitsbibliotheek te Utrecht), de strenge Je
uit het Oosten-zusAlbehr(Pantoc)
(mozaïeken in de Apostelkerk te Constantinopel 4e eeuw en Palermo ie eeuw), de
Christus - Koning van het reeds genoemde
Gentse altaar (1426-32) of de Salvator Mundi
van Memling (1 478) . De overwinnaar uit
Apoc. 19,11-i6 heeft immers altijd inspiratie
geboden. Het nieuwe van deze perioden is
echter dat in de uitbeeldingen echte of vermeende klassieke schoonheidsidealen op Jezus werden toegepast. Niet — zoals wel gedacht werd — als uitdrukking van een, aan
de middeleeuwen tegengestelde, a- religieuze
mentaliteit of als resultaat van een secularisatieproces, maar juist als een poging om in de
menselijke schoonheid en waardigheid de
weergave te suggereren van hoogste volmaaktheid ('hemelvaart' ca. 1480 van Melozzo da Forli uit de Santi Apostoli te Rome,
Michelangelo's marmeren Christus 1 S 18-21) .
Jezus -beelden waarin alle nadruk valt op zijn
lichamelijke schoonheid, zijn dan ook vaak
rechtstreeks ontleend aan laat - middeleeuwse

onderwerpen. Giovanni Bellini's `verlosser'
(ca. I Soo) en Michelangelo's `Pietà' ( 1 49 8 -99,
Sint-Pieter te Rome) zijn nieuwe vormen
van de middeleeuwse 'Andachtsbilder'. De
rechter van het Laatste Oordeel in de Sixtijnse Kapel (I S 3 4 - 4 I) verschilt alleen in zijn
ideale (later overgeschilderde) naaktheid van
middeleeuwse rechters, evenals die van Rubens uit 1617. En de verrijzende giganten van
Dürer (houtsneden i S 11) en Piero della Francesca (fresco ca. 1450 in het Palazzo Communale te Borgo San Sepolcro) zijn rechtstreeks
verwant aan de voorkeur waarmee en de wijze waarop in de i Se eeuw de `verrijzenis'
werd voorgesteld. Wat Italianen en italianiserende noorderlingen deden via de nadruk op
de lichamelijke volmaaktheid, deed Rembrandt met het licht waarin hij zijn Jezus in de
hem omringende omgeving plaatste (Jezus in
Emmaus 1648; »Kleopas) . In de ie en i 8e
eeuw werd deze heroïek geleidelijk aan vervormd tot soms lachwekkend triomfalisme,
zoals op gewelfschilderingen van Amort de
Oudere, waar Jezus als antieke held op de
Olympus verschijnt om onder bewondering
van alle goden Jupiter te beschamen (fresco
1647 abdijkerk te Benediktbeuern) of op die
waar de vier »evangelistensymbolen een zonnewagen met daarop een stralend Jezusteken
trekken, het Ignatiaanse i H s (Rottmayr, fresco 1704-06 Matthiaskirche te Breslau) . De
aan de I9e-eeuwse Heilig- Hart- devotie ver
Koning - verering uit de eerste-wanteChisu
helft van deze eeuw had met de heroïsche
Jezus weinig of niets van doen.
De sentimentele Jezusfiguur is resultaat van
het samengaan van een al met Bernardus (12e
eeuw), Franciscus (13e eeuw) en Birgitta van
Zweden (14e eeuw) ingezette subjectivering
van de religieuze beleving, van een met de
opkomst van de steden (Italië ie eeuw) aan
proces van verburgerlijking, en-gevan
tenslotte van de ontwikkeling van het realistische Christusportret (onder andere via de
Lentulus-brief) in de periode van de barok.
Omdat na de grote reformatorische kunstenaars (Dürer, de Cranachs, de Holbeins,
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Rembrandt) calvinistische achterdocht jegens het beeld in protestante gebieden de religieuze ver-beelding afremde, vond het proces
vooral plaats in de katholieke omgeving,
waar het samenhing met de sterk christocentrisch gerichte spiritualiteit van de Contrare
aan de door de vroom--formatie—ndk
heid van Ignatius van Loyola beïnvloede
Bérulle met zijn Discours de l'état et des grandeurs de Jésus (1623) . Smachtende oogopslag
(werken van Reni, Ecce Homo en Jezus aan
het kruis ca. 16 i o), extatische gebaren (Caravaggio, graflegging 1603 -04), mateloos realistisch weergegeven lijden (Velázquez, kruisiging ca. 1630), voortgaande infantilisering
van de thematieken (dezelfde, geseling ca.
163132: een als kind voorgesteld `zieltje' beklaagt Jezus) en vooral verlies aan dogmatische lading waar het over de afbeeldingen
van Jezus' leven en werken gaat, kenmerken
de voortbrengselen van deze tijd. Ook de
invloed van bepaalde, middelmatige bijbel
groot geweest (Schnorr von-ilustrae
Carolsfeld 18 S 1 -S9 en Richter i; een vernieuwende poging: Véronique Filozof in een
`Bible era, Images' '1957). Toen in de ie en
2oe eeuw epigonen als voorbeeld werden
genomen, verviel het Jezusbeeld in talloze
devotie- objecten tot onwaarachtigheid en
kitsch. Ook uitstekende kunstenaars als Thorvaldsen (ca. 1825, dom te Kopenhagen), de
Nazareners of de prerafaëlieten (onder wie
Hunt met zijn `Light of the World'- schilderij
18 53 - S 6 ), Doré of Von Uhde wezen geen
werkelijk nieuwe wegen. Bovendien gingen
in de ie eeuw de vernieuwingen in de beeldende kunsten vrijwel aan het Jezusbeeld
voorbij.
Met de humane Jezus wordt die Jezusfiguur
bedoeld die men — grotendeels los van de traditionele, vergeten of niet meer inspirerende
iconografie — vanaf de tijd kort na de Eerste
Wereldoorlog trachtte te vinden in extreem
menselijke situaties en probeerde uit te drukken in zeer individuele vormen: SchmidtRottluff in een houtsnede 1918: `Ist euch
Kristus nicht erschienen'; Grosz met een `Je-

zus met een gasmasker' 1928; Scheibe met
een `kruisiging op een fabrieksterrein' 1956;
Desnos in zijn `laatste avondmaal aan de Seine' eerste helft deze eeuw. Daarbij werd men
niet gehinderd door enig dogmatisch vooroordeel en was men eerder geïnteresseerd in
zijn menselijke groot- of liever nog kleinheid
dan in zijn god -zijn, eerder in zijn mens- dan
in zijn god- gelijkheid (Ensor, `intocht van Jezus in Brussel' 1889). Slechts een enkeling
slaagde erin oude thema's werkelijk tot
nieuw leven te brengen, zoals Rouault, doek
`kruis' ca. 1918, Matisse, kruisweg — in logo's
— 1948-51 in de kapel van het dominicanes senklooster te Vence, of Eugen Keller, bronzen kruiswegplastieken 1961-62 in de Clemenskerk te Nes op Ameland. Een zeer
persoonlijke Jezus-beeldtaal ontwikkelde
Chagall vanuit het traditionele iconografische materiaal: gouaches uit ca. 1939 als `de
schilder en Christus', `de schilder gekruisigd',
`kruisafneming' (met Jozef van Arimatea met
een middeleeuwse, joodse vogelkop); reeksen
in 1950-5 1, een `kruisiging' 1956 (met een
huldigende vis die een bloemenkrans brengt),
`Christus met een rood koppel' 1958/59 en
sculptuur in Rogne -steen ca. 1953. Een universele moderne Jezus-iconografie ontbreekt
echter en is wellicht, gezien de wirwar van
meningen over Jezus en de verregaande individualisering van het artistieke métier, (nog)
niet mogelijk.
Baumotte 1984; Dobschütz 1899; Kung 1982;
Mauriac 1938; MacDonald 1979; Pannenberg
1964; Rombold 1981; Schillebeeckx 1974; Schone
e.a. 1959; Schoonenberg 1969 en 1991; Visser
1 934•

De afbeeldingen van Jezus' leven zijn te
onderscheiden in drie groepen: de grote
heilsfeiten (van geboorte tot pinksteren), de
`magnalia' (grote daden, wonderen) en de parabels.

86

JEZUS

Heilsfeiten
Met heilsfeiten worden die markante momenten uit Jezus' levensloop bedoeld die in
dienst stonden van en betrekking hadden op
de hem toebedachte taak als verlosser (i Kor.
1,17-25; 1 Petr. 1,18-20) . Deze afbeeldingen
komen na een wordingsgeschiedenis van enkele eeuwen ofwel afzonderlijk voor, lange
tijd volgens iconografisch vaststaande schema's, of in min of meer vaststaande cycli (leven-van Jezus -, jeugd- of lijdenscycli), of in
combinatie met typologisch corresponderende gebeurtenissen uit het Oude Testament.
Naar Jezus' geboorte (Mat. 1 -2 en Luc. 1 -2)
verwijst een van de vroegste catacombe schilderingen (fresco ca. 200 in de Priscillacatacombe te Rome), waarop de profeet Bileam wijst naar een lichtteken boven Maria,
die het kind Jezus zoogt. Ca. 230/40, de tijd
dat ook het liturgische feest van de geboorte
ontstond, was het antieke schema van de nati vitas- afbeelding gereed. Maria is altijd afgebeeld in de stereotiepe, antieke houding van
een kraamvrouw in een kraamstoel: vermoeid en afgewend. Het kind ligt in een
tenen mand onder een afdakje. Os en ezel
(volgens Jes. 1,3 en Hab. 3,2, gebruikt als liturgische teksten) ontbreken vrijwel nooit.
Vaak is met deze scène die van de aanbidding
van de »Wijzen gecombineerd (sarcofaagdeksels begin en eind 4e eeuw te Rome en. Ancona, waarop ook een herder zijn verering
betuigt) . De afbeelding verwees naar de
komst van het Woord (»Johannes de apostel)
in menselijke gestalte.
Lokale situaties uit de 6e eeuw en pelgrimages naar Betlehem, waar de plaats van Jezus ' geboorte in een grot al in Hieronymus'
tijd werd aangewezen en vereerd, beïnvloedden een nieuwe compositie, die tot ver in de
middeleeuwen zou doorwerken (schilderingen te Limbricht ca. 1300 en, sterk archaïserend, Anloo 1 Se eeuw) en in het Oosten de
definitieve bleef (ikoon Novgorod 1 e
eeuw). Aan de vroegchristelijke inhoudelijke
lading van de godsverschijning in kinderge-

stalte werd het element van het offerkarakter
van de geboorte toegevoegd: het wikkelkind
ligt voortaan, aangewezen door een stralende
ster, op een altaar (de wikkelpop nog op een
anoniem 15e-eeuws schilderij in de kerk van
Maria- tenhemelopneming te Assen) . Maria
ligt op een divanbed en »Jozef zit ineengedoken, hand aan de kaak (klassiek gebaar van
verwarring), bijna onnozel in een hoek gedrukt; meestal is de populaire badscène van
»Salome & Zelomi toegevoegd. Vanaf deze
tijd — met als voorloper de mozaïekcyclus op
de triomfboog van de Santa Maria Maggiore
te Rome (na 430) — begint ook de ontwikkeling van min of meer uitgebreide jeugdcycli:
email reliekkruis 8e/9e eeuw in het Vaticaans
Museum, reliëfs aan de houten deuren ca.
1050 Sankt Maria im Kapitol te Keulen, beschilderde cassettes ca. 11 So in de zoldering
van de kerk te Zillis (Graubunden), fresco's
ca. 1115 in S aint-Martin-de-Fenollard .
Franciscaanse vroomheid, invloed van de
visioenen van Birgitta van Zweden en laatmiddeleeuwse zin voor het knusse detail hebben vanaf de ie eeuw de geboorte-afbeelding aangepast aan het sentiment van de tijd,
vermenselijkt maar ook ontdaan van de oude
dogmatische lading. Na Hugo van de Goes
(aanbidding van de herders, ca. 148o) en
Rembrandt 1646 moest men het langzamerhand met de folkloristische kerststal gaan
doen.

De al vanouds aanwezige interesse voor de
jeugd van Jezus was door de fantasie aangevuld in apocriefe verhalen en leidde vandaar uit in deze periode tot ongekende hoeveelheden uitbeeldingen (miniatuur ca. 1440 in
het Getijdenboek van Catharina van Kleef
met het kind Jezus dat leert lopen; slotpaneel
ca. 1530 van de jeugdcyclus van Bening, met
het kind Jezus dat bidt terwijl Maria verstelt;
Strigel, schilderij ca. 1 Soo met de heilige familie in Jozefs werkplaats) . Deze uitbeeldingen leefden door tot in de bidprentjes (bijvoorbeeld `L'interieur de Nazareth' ca. i855
uit Parijs: het Jezuskind verzorgt bloemen
onder toeziend oog van de ouders) en in en-

JEZUS

— heilsfeiten 87

kele werken van de prerafaëlieten (Millais
met `Jezus in het huis van zijn ouders', 18 49so) Bigotte nonnen speelden in de ie tot
16e eeuw metjezuskindjes die ze konden kleden en wiegen: scheefgroei van de klassieke
bruidsmystiek (houtenjezuskind en wiegje in
het Catharijneconvent te Utrecht).
De enige andere gebeurtenis uit Jezus'
jeugd, de twaalfjarige Jezus in de tempel, verteld in Luc. 2,41-50, werd in de oudheid
tweemaal in belangrijke vroege reeksen afgebeeld: op het Milanese ivoren dyptichon
tweede helft S e eeuw en op een pagina van de
Augustinusbijbel eind 6e eeuw. Voor de verdere ontwikkeling ervan zij verwezen naar
»Jozef. De doop van Jezus in de Jordaan, oerbeeld van elke christelijke doop, werd ontelbare malen afgebeeld (»Johannes de Doper).
De bekoring in de woestijn, vanouds geïnterpreteerd als een resolute afwijzing door Jezusmessias van zuiver aardse aspiraties zoals door
de »duivel driemaal voorgesteld, werd in de
oudheid niet afgebeeld. De eerste miniatuur
verscheen in het Book of Kells (8e eeuw). Het
ivoor van Metz (ca. 85o; met een vroege
jeugdcyclus) verbeeldt de eerste bekoring
(stenen-brood) onder een fors uitgegroeide
.

woestijnboom. In de middeleeuwen werden

soms alle drie de bekoringen in registers naast
of onder elkaar afgebeeld (Evangeliarium van
Grosz Sankt Martin uit Keulen ca. 1230 in de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel), soms één
bekoring met verwijzingen naar andere (Bonanus' reliëf ca. i000 aan de bronzen deur te
Pisa;), soms één apart, meestal de eerste, zoals
op een uniek kapiteel uit de i 2e eeuw te
Plaimpied (Cher) Op kapitelen benadrukte
men de afzichtelijkheid van de duivel (Saulieu, i2e eeuw). Vanaf de late middeleeuwen
was het thema vaak aanleiding voor het schilderen van grote landschappen en voor dramatiek (Van Alsloot en De Clerck 161 I en
Ströber 1781) Soms viel alle nadruk op de
dienende engelen na afloop (Van Oostsanen
ca. 1 Soo). De tekening van Rembrandt uit ca.
1640-42 met dicht begroeid landschap heeft
.

.

Meester van de Adair Hours,
Bekoring van Jezus in de woestijn,
miniatuur in het Brevier van
Beatrijs van Assendelft, eind
I Se eeuw. Catherijneconvent,
Utrecht. Onder de eerste, rechts
boven de tweede en links de
derde bekoring (Mat. 4 i -I I).
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een karikaturale duivel, die nog duidelijker
terugkeert op een tekening uit ca. 165o,
waarop de derde bekoring is uitgebeeld. In de
i 8e eeuw verdween het thema vrijwel uit de
beeldende kunst. Picasso wijdde er begin deze
eeuw met een tekening een van zijn weinige
werken met een bijbels onderwerp aan.
Van de twee, theologisch belangrijke gesprekken uit het begin van het vierde evangelie (joh. 3-4), het gesprek met »Nikodemus en

het gesprek met de Samaritaanse vrouw, is het
tweede veruit het meest uitgebeeld. In Sichar
bij Samaria ontmoette Jezus bij de bron van
Jakob een vrouw uit het, de joden niet welgezinde, Samaritaanse volk. Toen hij haar tot
haar grote verwondering om drinken vroeg,
ontspon zich een gesprek waarbij Jezus haar
innerlijk bleek te doorzien en haar onderhield
over het `ware water' dat hij te drinken gaf.
Al vanaf het kerkhuis in Doura-Europos
(fresco 232-56) hanteerden christenen het thema van de Samaritaanse vrouw — naast dat
van het rotswonder van Mozes — als teken
voor het leven gevende water, zoals zij het
wonder van Kana en de broodvermenigvuldiging gebruikten als tekens voor het levend
makende brood. Een dubbele lading dus in de
verwijzing naar doop en levensdrank. Het
iconografisch teken is eenvoudig: een vrouw
met een emmer bij een put en daarnaast Jezus,
zittend of staand. In wezen is dit schema nooit
veranderd. Slechts de aankleding veranderde:
het landschap en de (later in het verhaal aanwezige) apostelen. Men zie voor de late oudheid de ivoren pyxis ca. Soo in het Louvre te
Parijs, een miniatuur S 86 in de Rabula-codex
en een 6e-eeuws Egyptisch ivoor (Jezus met
kruisstaf, die duidt op de heilsfunctie van het
gebeuren); voor de middeleeuwen een reliëf
ca. 1020 aan de Bernwardzuil in de Blasiusdom te Hildesheim, een kapiteel ca. 11 So te
San Juan de la Pena, en een fresco ca. 1385 in

de Sint-Janscommanderie van Strakonice
(Tsjechoslowakije). Uit de late middeleeuwen is er een paneel van Martorel ca. 1 449,
een houten groep ca. 1 Soo uit de kerk van
Zyfflich, of het vrome paneel van Joest van

Kalkar 1 Sos-o8 in de Sankt Nikolai te Kalkar); uit later tijd een schilderij ca. i 6o van
Paolo Veronese. Rembrandt had vooral belangstelling voor de relatie tussen Jezus en de
vrouw (etsen 1634 en 16 8, tekening 16 4 8- 49
en schilderijen 1655 en 1659). Op enkele uitzonderingen na verdween het thema in de
i 8e eeuw (Dyce, schilderij ca. 1860).
Tot de grote theofanieën (Godsopenbaringen) van het Nieuwe Testament hoort de gedaanteverandering op de berg Tabor. Toen Jezus
zich met Petrus, Johannes en Dakobus eens op
een hoge berg (volgens een traditie de Tabor)
had teruggetrokken, veranderde door een hevig licht zijn uiterlijk, verschenen de twee
grote representanten van het Oude Testament, Mozes en Elia, en klonk een stem die
Jezus `zijn Zoon, de Welbeminde' noemde.
Na afloop van het gebeuren, waarvan de leerlingen toen de reikwijdte niet doorzagen,
vroeg Jezus hen over de gebeurtenis tot na
zijn opstanding te zwijgen. Terug beneden
genas Jezus een jongen van zijn epilepsie. In
het Oosten wordt dit heilsfeit gevierd met
een hoog liturgisch feest: de `metamorphosis'. De uitbeelding komt voor het eerst in het
volledige klassieke schema voor in de absis

van het Catharinaklooster op de Sinaï (666): Jezus zweeft in een lichtglans boven een
aangeduide berg; zeven stralen (in een liturgische hymne vermeld) gaan van hem uit; links
en rechts van hem staan — met spreekgebaar —
een jonge Mozes en een oude Elia. Op de
berg liggen de apostelen: Petrus die op Jezus
wijst, Dakobus die overeind krabbelt en Johannes die het gezicht met de mantelslip bedekt. Daarmee stond de iconografie voor dit
onderwerp wat het Oosten betreft voortaan
vast (mozaïek -ikoon begin ie eeuw) . In het
Westen vond men soms iets andere oplossingen (in een 11 e-eeuws Keuls evangelieboek
staan Jezus, Mozes en Elia op de berg en kruipen de apostelen — echter wel in de genoemde
houdingen — naast de berg weg; zo ook Bal
paneel tweede helft i Se eeuw),-dovinet,
maar meestal hield men zich aan het voorbeeld uit het Oosten (Gagini's beeldengroep
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ca. i 515 in de dom te Mazara, schilderij van
Terwesten ca. 1730 in de oudkatholieke Augustinuskerk te 's-Gravenhage, Pino's vier
schilderijen ca. 1578, Cesi's fresco ca. 16 i S in
de Certosa te Bologna). Rafaël 1 S 17/22 verbond het thema met dat van de `genezing van
de jongen'. Typologisch werd het heilsfeit
via Mozes verbonden met de `wetgeving op
de Sinai' (fresco ie eeuw Sankt Maria Lyskirche te Keulen) .
Het is niet evident waarom een aantal gebeurtenissen uit het leven van Jezus wel, andere soms of in sommige perioden, weer andere zo goed als nooit afgebeeld werden.

Men denke aan de belangrijke, maar relatief
weinig afgebeelde bergrede (Mat. 5-7; fresco
ca. 330 catacombe aan de Via Latina te Rome; Hans Hoffmann, houten reliëf i 570-72
aan de preekstoel in de dom te Trier) of aan
Jezus en de rijke jongeman, die door Jezus vergeefs wordt uitgenodigd afstand te doen van
zijn bezit en hem te volgen (werken van
Watts ca. 1875 en Gebhardt 1 892). Slechts
spaarzaam ziet men ook: Jezus en de overspelige vrouw, die beschuldigd was maar door Jezus in bescherming genomen werd (ivoren
pyxides ca. 600 Hermitage te Leningrad en
Musée Cluny te Parijs; Pickenoy, paneel ca.
1630 in het Catharijneconvent te Utrecht);
het penninkske van de weduwe, geprezen om
haar relatief grote gift in de offerkist (mozaïek 500-26 in de Sant'Apollinare Nuovo te
Ravenna; Maerten de Vos, vleugel van een
triptiek uit 16o I in het Kon. Museum voor
Schone Kunsten te Antwerpen, fresco 1784
van Von Molk in de kerk van Michelhausen
bij Tulln) en de belastingpenning (» Petrus).
In tegenstelling tot deze taferelen werd de
ontmoeting van Jezus en de kinderen, die hij
zegent en prijst ondanks de barse afwijzing
door de apostelen, in de 16e en 17C eeuw veel
afgebeeld — wellicht meer om gevoelsmatige
redenen dan om de door de evangelist (Mar.
10,13-16) bedoelde betekenis: Cranach de
Oudere (meerdere malen, o.m. een paneel
1538), Blocklandt (tekening ca. 1579/80) en
Van den Valckert (paneel 1620 in het Ca-

Emil Nolde, Laat de kinderen tot

mij komen, schilderij, 1910.
Museum of Modern Art,
New York.
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tharijneconvent te Utrecht: `portrait historie'
van Michiel Poppen en zijn gezin). Zij maakten hiermee een typisch reformatorische keu
liever een uitbeelding van Jezus' woorden-ze:
('Laat ze tot mij komen') dan van heilsfeiten.
Na een periode van huisbakken romantiek
(bijvoorbeeld Kirchbach r 897) werd het thema hernomen op werken van Nolde 1910 en

1929, Rouault 1940-48 en Kokoschka 1 945
(Stedelijk Museum te Amsterdam).
Taferelen uit het lijden en sterven van Jezus zijn
in de iconografie te traceren in drie fasen.
Eerst de inleiding met de intocht in Jeruzalem
(»Zacheüs), de kooplui in de tempel, de zalving te Bethanië (»Maria Magdalena, »Maria
& Marta), het laatste avondmaal met de voetwassing (»Johannes de apostel, »Petrus), het
afscheid van zijn moeder (»Maria) en de
doodsangst in Getsemane of de Hof van Olijven ( »Petrus). Daarna het proces: de verhoren
voor de joodse Hoge Raad, voor »Pilatus en
voor »Herodes, met de geseling en doornen kroning. Tenslotte is er de terechtstelling met
de kruisweg (»Simon van Cyrene, »Veronica), de kruisiging, de dood van Jezus, de
kruisafneming en de graflegging ( »Jozef van
Arimatea, »Nikodemus), en de niet - bijbelse
scène van de nederdaling ter helle.
Cyclische presentaties van lijden en sterven
worden later besproken. Voor een aantal afzonderlijke taferelen raadplege men de hier
genoemde, met een » aangeduide figuren.
Het verhaal van de uitdrijving van de kooplui
uit de tempel of tempelreiniging wordt doorjohannes (2,13-16) geplaatst aan het begin van
Jezus' openbare optreden, terwijl de synoptici
het zien als de onmiddellijke aanleiding van
zijn lijden. Er wordt verteld dat Jezus na de
intocht in Jeruzalem met geweld de tempel,
plaats van gebed, zuiverde van handelaars en
geldwisselaars. Het thema, aanvankelijk rustig uitgebeeld (6e-eeuwse en middeleeuwse
evangeliecodices), werd vooral vanaf de 16e
eeuw heel wat heftiger uitgewerkt. Het duidde ongetwijfeld op Jezus' aanstaande overwinning op het kwaad (Pieter Bruegel de

Oudere ca. I 56, Calcagni's bronzen reliëf ca.
1565 in de Chiesa di Santa Casa te Loreto,
Dirck Pieter Crabeth in zijn glasraam 1 567 te
Gouda, Rembrandt in een ets 163 5, El Greco
ca. 1600 in zeven versies) . Maar tijdens de
Reformatie verwees het ook naar misstanden
in de Roomse Kerk (illustraties Lutherbijbel
I522, I534 en 1541). Soms gaf het aanleiding
tot het schilderen van een bonte chaos (Cas-

tiglione ca. 165o).
Op de avond van de joodse paasdag vierde
Jezus met zijn apostelen de voorgeschreven
rituele maaltijd (herinnering aan Ex. 12, 1-13
en 17) : het zogeheten Laatste Avondmaal. Na
de voetwassing van de »apostelen (» Petrus), een
drietal toespraken en een gebed (joh. 14-17)
gaf Jezus tijdens het maal een nieuw teken,
dat verwees naar zijn dood en opstanding:
brood en wijn als zijn lichaam en bloed, te
eten en te drinken totdat hij weer zou komen.
Hij gaf »Judas gelegenheid om zijn verraders plan uit te gaan voeren en voorspelde »Petrus'
verloochening. »Johannes nam aan tafel een
vooraanstaande plaats in.
De uitbeelding van deze maaltijd had een
lange en complexe geschiedenis. Er loopt
echter een lijn van de vroegchristelijke voorstelling van het 'refrigerium' (maal van verkwikking) naar bijvoorbeeld de afbeeldingen
van het Laatste Avondmaal op 17e-eeuwse
sacramentshuisjes zoals dat van Du Quesnoy
de Oude 1604 in de Sint-Maartenskerk te
Aalst en op 19e-eeuwse katholieke altaren.
Op de epitaaf ca. 300 van de sarcofaagkapper
Eutropos heft iemand de beker en op een fresco met een maaltijd roept men: 'Agapè,
schenk me nog eens in' of `Irene, geef het
warm water aan' (einde 3 e eeuw catacombe
van Piero e Marcellino te Rome). Dat waren
voor christenen tekens die allereerst verwezen naar het vreugdevol zijn-bij-Christus na
de dood. Maar ze bevatten, zeker met de vaak
in dezelfde omgeving voorkomende afbeeldingen van het Kanawonder en de wonderbare broodvermenigvuldiging, ook een connotatie met de rituele maaltijd, die men in de
gemeenten wel vierde maar niet afbeeldde.
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Men hield bij de afbeelding van het refrigerium vast aan de klassieke halfcirkelvormige
tafel, rond welke men op divans lag (vgl. sar cofaagfragment 4e eeuw in het Museum van
Oudheden te Leiden). Vanaf het ivoren diptychon van Milaan ca. 475, een mozaïek ca.
500-526 te Ravenna en een miniatuur 6e
eeuw in de Codex van Rossano lag jezus aan
met apostelen en staan op de tafel brood, vis
en wijnbekers.
Vanaf de ioe eeuw werden de zegening
van het brood en de kelk door Jezus en het
uitdelen daarvan uitgebeeld ( »apostelen) en
was er aandacht voor het contrast tussen het
verraad van »Judas en deze liefdesmaaltijd
Ooh. 13,12; tekening in het Chludof psalterium ioe eeuw, Anselmo da Campione's reliëf eind 12e eeuw in de dom te Modena;
detail op een kruis met lijdensgeschiedenis
begin ie eeuw) en voor de bijzondere positie aan tafel van »Johannes de apostel. Aanvankelijk verwees de voorstelling echter allereerst naar de gebeurtenis en slechts
verholen of nauwelijks naar het altaarsacrament (nog op een glasraam ca. i Soo in de
Wiesenkirche te Soest in Westfalen: op tafel
een varkenskop, hammen en bierkruiken) .
Omringende oudtestamentische scènes duidden pas in de late middeleeuwen op het offerkarakter, welke opvatting vanaf de theologische Avondmaalsstrij d in de 9e en i ie eeuw
post had gevat. Een rijpe uitbloei van deze
typologie is het Laatste Avondmaal van Dirk
Bouts 1464-67 in de Pieterskerk te Leuven.
In de renaissance werd het thema — zeer
geschikt voor monumentale perspectivische
weergave, groepering van personen en uitdrukking van individuele karakters — veel afgebeeld op wanden van kloosterrefters (fresco ie eeuw in de Patrokluskirche te

Naturns; Andrea del Castagno 1440-50 in het
Convento Sant' Apollonia; Taddeo Gaddi
'335 in de Santa Croce en Ghirlandaio 1480
in de Ognissanti te Florence; Leonardo da
Vinci 1495-97 in de Santa Maria della Grazie
te Milaan) . Onder invloed van de Reformatie werd het drinken uit de kelk, in middel-
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eeuwse afbeeldingen in onbruik geraakt, opnieuw weergegeven (vgl. houtsnede waarop
Jan Hus en Luther beide gedaanten uitdelen,
ca. 15 5o uit de school van Cranach) . Vanaf de
Contrareformatie stond een nieuw, strak
schema vast: voortaan zit jezus in het midden
aan een rechthoekige tafel en zegent brood en
wijn, terwijl de apostelen geëmotioneerd of
vroom toezien, of eerbiedig hun deel van het
brood ontvangen. Een voorloper was Justus
van Gent met een schilderij 1470 waarop jezus als het ware de communie uitreikt.
Slechts details veranderden: de vorm, aankleding en afmetingen van de zaal; de groepering van de apostelen, het tafelgerei en eventueel bedienend personeel. Belangrijk was
daarnaast dat men het Laatste Avondmaal
voortaan zag als het moment waarop jezus de
eucharistie (en een ritueel priesterschap) instelde. Zo heft Jezus in een schilderij van Juan
de Juanes ca. 156o de hostie in een onmiskenbaar consecratiegebaar. Na classicistische en
neogotische imitatie en weinig nieuws in de
18e en ie eeuw verrast het in opzet toch
weer traditionele schema: Aleijadinho 179699 te Congonhas do Campo: met volronde
gepolychromeerde figuren rond een tafel;
Nolde schilderij 1909. Ook Dali zocht in zijn
schilderij 1 95 5 aansluiting bij de gangbare
compositie.
In Getsemane- of Hof-van- Olijven-af heeldin
(de plaats even buiten Jeruzalem waar Je--gen
zus met zijn leerlingen bad, in doodsangst geraakte bij het voorzien van zoveel lijden en
gevangen genomen werd) kan de nadruk vallen op de doodsstrijd van Jezus, het verraad
van Judas, het verzet van Petrus of de gevangenneming van Jezus. Soms worden scènes
gecombineerd: bijvoorbeeld een mozaïek ca.
500-26 te Ravenna en werken ca. 1 Soo van
Crivelli en Mantegna. Aanvankelijk stond alleen de gevangenneming in de belangstelling:
sarcofaag 4e eeuw in de Grotten van de SintPieter te Rome, miniatuur ca. 1300 in het
Psalterium van Sint-Petersburg in de Koninklij ke Bibliotheek te Brussel. Via Byzantijnse voorbeelden (vgl. ikoon met lijdensscè-
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nes ca. 1475 in de Academia te Venetië)
ontwikkelden de Getsemane- voorstellingen
zich tot een vaststaand schema met Malchusscène, Judaskus, gevangenneming en vluchtende apostelen: fresco tweede helft van de
Ile eeuw te Vic-Nohant (Indre), paneel
bronzen deur begin ie eeuw te Beneventum, en werken van Huber ca. 1530 (met
geladen pathetiek) en de Meester van de Gevangenneming 1 545-64. Rembrandt, die de
gevangenneming tekende, had aandacht
voor de ontmoeting van Jezus met de slapende apostelen (tekeningen 1655). Op zijn ets
van ca. 1657 ondersteunt een reusachtige engel Jezus in zijn doodsangst (agonie). Dit thema (Luc. 22,43-44) kwam het eerst voor op
een I Ie- of 12e-eeuws ivoor en ontwikkelde
zich tot een object van volksdevotie: bijvoorbeeld `Jezus op de Olijfberg' in of bij de paro
chiekerk (Noordnederlandse houten beeldengroep ca. 1440 in het Catharijneconvent
te Utrecht, beelden te Speyer I Sos en Ried
na 1 700) . De engel biedt een geknielde Jezus
doorgaans de kelk aan (de beker van Luc.
22,42): Meester van het altaar van Trebon in
Tsjechoslowakije 14e eeuw; schilderij van El
Greco ca. i 600.
De verhoren van Jezus voor de joodse Hoge
Raad (meestal voor Annas en Kajafas) en
voor Pilatus werden vaak uitgebeeld, minder
dat voor Herodes Antipas (waarschijnlijke
betekenis van een reliëf aan bronzen deuren
1015 te Hildesheim; »Herodes) . Vroege afbeeldingen vindt men aan het ivoren reliek kastje van Brescia (ca. 370) en de houten deuren ca. 430 van de Santa Sabina te Rome.
Soms suggereerde men het hele Sanhedrin
(mozaïek ca. 500-26 te Ravenna, doek van
Gerard van Honthorst 1617, Rembrandt in
een tekening ca. 16o).
Laat - middeleeuwse vromen hadden in
hun mee-lijden met Jezus niet genoeg aan de
evangelieberichten. Heel het Oude Testament werd op verdere aanwijzingen nageplozen, en steunend op de leer van de typologieën vond men die in overvoed. Enkele,
vroeger moeilijk te duiden details uit lijdens-

afbeeldingen konden onlangs worden verklaard vanuit deze attitude, die ook blijkt uit
de vele Ise-eeuwse `geschiedenissen' van Jezus' leven en lijden, waarin de betreffende
teksten en passages worden aangehaald of geparafraseerd (talrijke handschriften in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage). Zo
verschijnen er rond lijdensscènes dieren of
toespelingen daarop (stier, leeuw, hond), die
ontleend zijn aan Ps. 22,13-14 en 2I-22 (miniatuur ca. 1490 van de Meester van Sint Bartolomeüs met Jezus voor Pilatus, in het Getijdenboek van Sophia van Bylant). Niet alleen
fungeren zij als toespelingen op Jezus' beulen,
zij gaan ook een rol spelen in de afbeelding
zelf. Zo figureert de hond in de I e en 16e
eeuw regelmatig op passiescènes (miniatuur
begin I 6e eeuw met Jezus voor Annas in het
Getijdenboek van Albrecht van Brandenburg) en imiteert het dier de houding van de
joelende omstanders (Meester van Pulkau in
zijn Ecce Homo- altaarstuk ca. 1520 in de
Heilig -Blutkirche te Pulkau) en zelfs de gezichtsuitdrukking van de beul in de `kruis
Meester van `the-dragin'veh d
Pink of Baden', eind ie eeuw, heeft iets
honds. Bij Rembrandt karakteriseert een
blaffende hond de beschuldigers van Jezus
voor Kajafas (tekening ca. 165o). Soms is de
toespeling verborgen in een hondenhalsband
als halssluiting van een beulskuras (Hieronymus Bosch in zijn 'doornenkroning' ca.
I 5 I I; vgl. de hond op zijn schildering van de
Verloren Zoon ca. I lo in Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam), soms
in een gebaar (Barend van Orley, Ecce Homo- schilderij ca. 1525 in de kathedraal te
Doornik: de beul houdt het handvat van een
geselroe in de mond zoals een hond met een
woedend gekrulde bovenlip een stok in de
bek houdt). Ook de bedreigende leeuw komt
meermalen voor als decoratie op kleding en
harnassen van de soldaten of beulen (Meester
I A M van Zwolle in zijn gravure met de gevangenneming ca. 13 8 S, Zuidduitse meester
in zijn paneel met de geseling begin 16e
eeuw) . En Jezus' uiterlijk werd in de lijdens
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Lucas Cranach de Jongere,
Laatste Avondmaal, paneel 1 565
uit de slotkerk van Dessau.
Evangelisch -Lutherische

Kirchgemeinde, DessauMildensee. Reformatoren als
apostelen bij het avondmaal.
Op de voorgrond links de
stichter van het paneel, Joachim
von Anhalt, die de Reformatie
met zijn broers in 1530 in
Dessau doorvoerde; rechts

Cranach zelf als wijnschenker
(mogelijk een toespeling op de
reformatorische herinvoering
van het drinken van de
avondmaalsbeker). Belangrijke
personages uit de Reformatie
fungeren als apostelen: aan
Jezus' rechterzij de vrome Georg

von Anhalt, Maarten Luther
(wijzend op Judas), Johannes
Bugenhagen, Justus Jonas en
Caspar Criciger; aan de andere
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zijde Philipp Melanchton,
Johann Forster, Georg Major en
Bartholomäus Bernhardi.
Op de bank zit rechts een
onbekende en links Judas, die
het brood van Jezus ontvangt.
De accentuering van het laatste
gebaar en de zelfbewuste
houding van de reformatoren
wijzen op de tegenstelling tussen
rooms verraad en protestants
rechtgeaard geloof en trouw.
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taferelen vaak uiterst realistisch bepaald door
onder meer Jes. 1,6 (kapot geslagen); So,6-8
(details van zijn lijden) en 63,1-3 (met bloed
bespat) .
De vroegste afbeeldingen van de geseling
waar Pilatus Jezus toe veroordeelde, tonen jezus ontkleed tot op een lendenschort na, met
de handen aan een kolom gebonden, terwijl
aan weerszijden een beul hem met geselroeden slaat. Wonden overdekken zijn lichaam
(tekening in het Psalterium van Utrecht ca.
830, paneel ca. i ioo van de bronzen deuren te
Verona) . Het eenvoudige schema ontbreekt
nooit in de lijdenscycli. In de late middeleeuwen werd de scène sterk gedramatiseerd
en uitgebreid met spottende omstanders, hetgeen de tegenstelling tussen de geduldig lijdende jezus en de brute beulen accentueerde
(Bair, gedreven zilveren paneel ca. 1620 van
een huisaltaartje). In de tijd van de barok nam
de weergave van de kwellingen sadistische
vormen aan en verloor daarmee aan zeggingskracht (Velázquez 1631-32: jezus aan de
geselpaal). Vanaf de renaissance ontwikkelde
zich vanuit Spanje een geïsoleerd devotie beeld `Jezus aan de geselkolom' (zowel in jeruzalem als in Rome werd een kolom als lijdensreliek vereerd) . Een hoogtepunt daarvan
is het zeer vereerde beeldje in Wies (1730 in
Wieskirche, Beieren).
De doornenkroning en de daarbij behorende
bespotting van Jezus vond in het lijdensverhaal
plaats op initiatief van de Romeinse soldaten
in het pretorium van Pilatus. De uitbeelding
ervan begon pas in de middeleeuwen, afgezien van het motief op vroegchristelijke passiesarcofagen, waar een soldaat de kruisdragende Jezus een lauwerkrans boven het hoofd
houdt (ca. 350). Meestal zit, soms staat jezus
frontaal, terwijl een of meer beulen hem de
doornenkroon op het hoofd zetten (Holbein
de Oudere, paneel ca. 1499 uit het twaalfdelige lijdensaltaar voor de Kreuzkirche te
Augsburg) . Vanaf het begin van de i i e eeuw
ziet men meerdere beulen met stokken, twee
aan twee, de kroon met geweld op jezus'
hoofd drukken. Dit gegeven handhaafde zich

tot ver na de middeleeuwen (Breu de Oudere
ca. 151 o in het klooster te Melk, Titiaan ca.
1565 en Van Heemskerck ca. 1570 in het
Frans Hals Museum te Haarlem) . Durer
schiep in zijn Kleine Passion 1 S 1 I een nieuw
type: jezus zit in profiel aan de rand van het
beeld; een beul drukt de kroon op zijn hoofd,
terwijl de anderen spotten en priesters toezien. Hij vond veel navolging, onder meer bij
Aertgen van Leyden (tekening ca. 1530) en
Van Baburen (schilderij 1623 in het Catharijneconvent te Utrecht). Het paneel in hetzelfde museum van de hand van De Keyzer 1637,
met jezus voor de geseling, is een iconografisch uniek voorbeeld van de eenzaam lijdende Jezus. In de 18e eeuw verdween het thema.
De bespotting, eigenlijk onderdeel van de
doornenkroning, werd soms afzonderlijk afgebeeld (Hieronymus Bosch ca. 151 S in Boymans-Van Beuningen te Rotterdam, Rembrandt tekening 1652-55, Rouault 1932). De
voorstelling mag niet worden verward met
de bespotting door de joodse mannen die jezus bewaakten na de gevangenneming (miniatuur ca. 1440 in het Getijdenboek van Catharina van Kleef, naar Luc. 22,63-64: de
hoornblazer rechts, vaak in lijdenstaferelen
aanwezig, is ontleend aan Num. i o, i o) .
De toepassing van Jes. 63,1-6 op jezus' lijden bij bespotting en doornenkroning heeft
geleid tot het ontstaan van de mystieke afbeelding van Jezus treedt de wijnpers. Ook in
oude tijden al gebruikt (Justinus Martelaar ca.
1 So) werd de metafoor vanaf het begin van
de ie eeuw de hele middeleeuwen door,
vaak zeer gedetailleerd uitgewerkt, uitgebeeld (onder meer een schildering ca. i lob in
de kerk te Kleinkomburg en een paneel 148687 van de Meester van Breslau). Daarbij heeft
de zware persbalk in de constructie van de
pers bijna altijd de vorm van het kruis en
wordt jezus' bloed opgevangen in een kelk
(muurschilderingen ca. 1450 in het franciscanenklooster te Krakau, met lijdensscènes en
een afbeelding van de mis, en van Meinardi
1 594 in de San Agostino te Cremona, met
Augustinus die het uitgeperste bloed op-
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vangt). Soms groeide het thema uit tot een
grote allegorie (paneel 1441/74 uit de school
van Jan van Eyck met een `fontein des levens'
in het Prado te Madrid) .
De uitbeelding van de kruisweg begon met
het dragen van het kruis op de passiesarcofagen en groeide in de late middeleeuwen uit
tot een immens tafereel. Op de passiesarcofagen draagt Jezus triomfantelijk zijn kruis. Hij
wordt hooguit door een soldaat vergezeld
Uoh. 19,17; sarcofaag in Vaticaans Museum;
ivoor ca. 340 Londen) . Zie verder »Simon
van Cyrene en »Veronica. Ook in de kruisweg werden weer merkwaardige details aangebracht: stenen gooiende jongetjes (2 Kon.
16,6: Multscher in zijn altaarstuk van Wulzach 1437); uitbundig volk op de tinnen van
de stad (Ps. 69,13: Andrea da Firenze i366-68;
retabel ca. I 500-20 in de Saint-Dénis te Luik;
houten groep ca. 1520 in het Catharijneconvent te Utrecht); stenen, doornen en distels
overal op de weg (Hoogl. 2,2 en Gen. 22, I 3
Meester van het Halepagen- altaar i Soo-IO in
de Petri-Kirche te Buxtehude); en, naar Jes.
53'7. de houding van Jezus als een lam dat
naar de slachtbank wordt geleid (Meester van
het Hersbrucker Altar ca 1490: beulen trekken Jezus aan touwen voort) . De fantasie
ging zover dat men zelfs de lasten die in Mat.
23,4 door Farizeeën worden opgelegd (`burden' in de laat- middeleeuwse teksten) als lijdenswerktuigen ging verstaan. Het woord
`burd' (bord, d.i. last, maar ook houten bord)
werd in verband gebracht met de geborduurde strepen met stippen (nu geduid als spijkers)
aan de onderkant van het gewaad van Jezus hogepriester op middeleeuwse lij densafbeeldingen (miniatuur in een laat-middeleeuws
handschrift ms 9081-82 in de Bibliothèque
Nationale te Brussel). De combinatie van
`burden' en stippen leidde tot de afbeelding
van twee houten borden bezet met spijkers,
die aan Jezus' voeten hangen (Derick Baegert
paneel ca. 1480 in het Landesmuseum te
Munster). Zo brachten de spijkerborden het
zelfs tot een plaats onder de 'arma Christi'

(triptiekje van Goos van der Weyden 1507 in
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het Kon. Museum voor Schone Kunsten te
Antwerpen) en werden ze curieus genoeg opgenomen in de reliekenverzameling van kar
een spe--dinalAbrechtvBdnugi
ciaal vervaardigde reliekhouder (I S 26-27
Aschaffenburg) .
De hoeveelheid voorstellingen van Jezus'
kruisiging en kruisdood is immens. Geen wonder: het betreft hier het belangrijkste en meest
intens beleefde heilsfeit. Zo schikt Rogier
van der Weyden in zijn Sacramententriptiek
ca. 1450 (Kon. Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen) de `heilsmiddelen', te weten de zeven sacramenten, in een gotisch
kerkgebouw in kapellen rond dit heilsfeit bij
uitstek (vgl. een 15 e-eeuws glasraam in de
kerk van Doddiscombsleigh in Devon) . Nu
eens zijn de afbeeldingen van de kruisiging
cyclisch en tracht men op een voorstelling het
hele tableau vanaf de aankomst op Golgota
tot aan Jezus' dood te vangen (Memling ca.
1470, Meester van de Antwerpse diptiek ca.
148o), dan weer worden de afzonderlijke
momenten afgebeeld, zoals de ontkleding,
het dobbelen om de rok zonder naad, de feitelijke kruisiging, Jezus hangend aan het
kruis, met gal en azijn gelaafd (»Stefaton),
zijn dood (met »Longinus en »Dismas & Ges tas), de Calvarie -groep (de gekruisigde met
Maria en Johannes) of alleen Jezus (lijdend,
stervend of gestorven). De ontkleding van
Jezus (Joh. 19,23-24) komt pas vanaf Giotto
voor (paneel ca. i 3 20 in het Uffizi-museum te
Florence, later bij Cornelis Engelbrechtsz. in
een zijluik van zijn triptiek ca. i S I S en El
Greco 1590-95 in de kathedraal te Toledo) .
Ook het realisme van Jezus die aan het kruis
wordt genageld terwijl het kruis op de grond
ligt, is van betrekkelijk jonge datum (Gerard
David ca. I5I5-20). Soms bestijgt Jezus zelf
via een ladder zijn kruis (Guido da Siena eerste helft 13e eeuw, Catharijneconvent te
Utrecht) : uitdrukking van de bij sommige
middeleeuwse vromen levende gedachte dat
Jezus, eenmaal lijdensbereid, naar zijn kruis
verlangde. Ook de kruisoprichting is in het
Westen als geïsoleerd thema betrekkelijk
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`Twaalf- feesten -ikoon', eerste
helft ie eeuw, Constantinopel.

Museum van de Dom, Florence.
Op het linkerdeel achtereenvolgens de annunciatie, Jezus'
geboorte, opdracht in de
tempel, doop in de Jordaan,
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gedaanteverandering op de berg
Tabor, de opwekking van
Lazarus. Op het rechterdeel de
intocht in Jeruzalem, kruisdood,
nederdaling ter helle, hemelvaart,
nederdaling van de Heilige
Geest, ontslaping van Maria.
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jong. Vanaf Altdorfer (houtsnede ca. ISIS)
werd het in de barok een geliefd onderwerp
(Rubens I 6 I o- i i in de Mariakerk te Antwerpen; Rembrandt doek ca. 1632-3 3)
In de oudheid zijn de afbeeldingen van Jezus aan het kruis zeldzaam. Summier en bijna
brutaal zijn de oudste: een paneel met de twee
moordenaars aan de houten deuren ca. 340
van de Santa Sabina te Rome en een ivoor ca.
420-30. Pas vanaf een miniatuur S 86 in de
Rabula-codex, de 6e-eeuwse Palestijnse reliekdoos in het Vaticaans Museum, reliëfs op
zilveren pelgrimsampullen (in dit museum en
in Monza) en het fresco uit de 8e eeuw in de
Santa Maria Antiqua te Rome werd de voorstelling gedetailleerder. Toegevoegd werden:
het landschap, Maria en Johannes, »Longinus
en »Stefaton, Jezus' zijdewond, het kruis -opschrift (Mat. 27,37) en zon en maan (Mat.
27,45, naar Joël 2,10 en 3,4). Jezus staat tegen
het kruis, eerst vrijwel ontkleed, dan met een
lang gewaad, tenslotte weer bijna ontkleed.
Dit schema handhaafde zich op ikonen uit het
Oosten (mozaïek -ikoon eind 13 e eeuw), op
Ottoonse emails (de uiterst kleine kruisafbeelding ca. i000 uit Sint-Odiliënberg, nu in
het Bonnefantenmuseum te Maastricht) en
op Karolingische ivoren. Op de laatste werd
het uitgebreid met twee symbolische, contrapuntisch opgevatte vrouwenfiguren tussen
Maria en Johannes: Mater Ecclesia (de Kerk
als moeder van de gedoopten) die het bloed
uit de zijdewond opvangt, en Synagoge
(joodse volk) afgewend en met gebroken
lans, en tevens met afbeeldingen van andere
heilsfeiten zoals geboorte, opstanding, hemelvaart en pinksteren. De allegorie Ecclesia Synagoge zou zich, verder uitgewerkt, lange
tijd bij de kruisafbeelding handhaven (groot
miniatuur in een Speculum Humanae Salvationis 13 40/ 50 uit Kremsmünster; Hans Fries
in een altaarstuk ca. 1 Soo). Dat geldt ook
voor de genoemde tekens van zon en maan,
die zelden bij een kruisiging ontbraken: tekens voor de treurend meelevende kosmos,
vanaf het miniatuur 568 in de Rabula-codex
tot het paneel 1379-83 met de kruisiging op

het Grabower Altar van Bertram van Minden. Op de Karolingische ivoren en vroegmiddeleeuwse miniaturen werden zon en
maan bij voorkeur aangeduid met de antieke
symbolen van Apollo en Selene: boekband ivoor ca. 870 uit de paleisschool van Karel de
Kale voor het Perikopenboek van Hendrik ii
en een 11 e-eeuws miniatuur in het Sacrameritarium van Stavelot in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. In de late middeleeuwen
verdween het thema uit de gangbare iconografie.
Een zeker realisme bij Byzantijnse ikonenschilders met duidelijke expressie van het lijden bij Jezus, Maria en Johannes, met engelen
en een Adamsdoodskop onder het kruis,
heeft vooral de Italiaanse kunstenaars in de
13 e en 14e eeuw beïnvloed (kruisen met passiescènes uit tweede helft ie en de 13 e eeuw;
ikoon ca. 1300 uit Ochrid) . Zij vergrootten
ook het aantal omstanders, verhevigden hun
gebaren en acties (Cimabue, fresco einde ie
eeuw in de basiliek te Assisi; Ferrari ca. 1 S I o
in de dom te Varalla). Het kruis werd hoog
en smal; een bezwijkende Maria en een treurende Maria Magdalena werden toegevoegd
aan de voet van het kruis; heiligen werden in
de scène opgenomen (Hieronymus en Dominicus bij de Meester van de Antwerpse triptiek ca. 148o en Johannes de Doper op het
Isenheimer Altar van Grünewald I S I 2-16) .
De tendens zette zich vooral in de ie eeuw
in Noord -Europa voort. Daar gaf men op
enorme Calvarie- scènes en op altaarretabels
vol passiescènes tot in de finesses het immense
lij den weer, sprekend uit Jezus' uitgemergelde of kapotgeslagen lichaam. Ook de reacties
van de zeer gevarieerde menigte werden getoond (Konrad van Soest, Passionsaltar 1403
in de kerk te Nieder-Wildungen en het Antwerps lijdensaltaar ca. i Soo in de Sint Jan te
's-Hertogenbosch). Soms laste men een bijzonder gegeven in: bijvoorbeeld de zonen
van Kaïn, Jubal en Tubal -Kaïn (de eerste
smid; Gen. 4,21-22), die nagels smeden voor
de kruisiging (paneel ca. 147o en houtsnede in
een Nederlandse Speculum Humanae Salva-
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tionis ca. 1475, in het Catharijneconvent te
Utrecht) .
Het tableau werd rustiger en stiller vanaf
Rogier van der Weyden (ca. 1435; met vijf
lijdenstaferelen en de verrijzenis). Daarna
won, onder invloed van Italiaanse meesters,
nu echter uit de renaissance (Masaccio ca.
1426, Andrea del Castagno's fresco 1 445 5 0
in de refter van Sant' Appolinare te Florence), de gepassioneerde weergave opnieuw
terrein (reeds het schilderij ca. 1 43 5 uit de
omgeving van Jan van Eyck in de Staatliche
Museen te Berlijn). Daartegenover stonden
ingehouden afbeeldingen: bijvoorbeeld die
van Meester H ., paneel ca. 1440 in Casa d'
Oro te Venetië, of de kruisgroepen, `Calvaires', met Maria en Johannes treurend onder
de gekruisigde, zo vaak in romaanse, gotische
en neo- gotische kerken hoog op de scheiding
van koor en kerkschip aangebracht (»Johannes de apostel) . Hooguit knielde of stond er
een enkele eerbiedige stichter of stichteres bij.
Voortaan zou vaak alleen de positie of houding van Jezus' lichaam variëren: stervend of
gestorven, hoofd gebogen of hemelwaarts
geheven, met of zonder doornenkroon, hevig bloedend of uitgebloed. Een stervende
Jezus alleen accentueerde de eenzaamheid
van de lijdende (Mat. 27,46-47; Rembrandt
1631) . Na de 18 e eeuw, die geen verdere ontwikkeling bracht, werd eerst vanuit de traditie vernieuwd (Burne Jones, glasraam 1887)
en daarna vanaf Gauguin ('Le Christ jaune'
1889) een nieuwe expressie gezocht en soms
gevonden (Chagall, zie p. 86).
Gewezen kan worden op enkele bijzondere middeleeuwse themata in verband met Jezus' lijden. Allereerst het kruisbeeld, dat als
teken een grote ontwikkeling doormaakte en
vele vormen kende. Het naamteken XP of
+ P werd al vermeld (3e eeuw in de catacombe van Domitilla: met inscriptie 'Bik
overwinning) . Het was maar een stap-toria',
naar het gelauwerde overwinningskruis als
centrum van 4e-eeuwse sarcofagen (Vaticaans Museum) en het kosmische kruis in de
absissen (mozaïek 6e eeuw, Sant' Apollinare
-
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in Classe te Ravenna) . In het Spaanse Visigoten -rijk diende het, geflankeerd-door de Alfa
en de Omega, als rijksteken (reliëf, kort voor
85o aan paleisje te Narranco bij Oviedo in
Asturië) . Het overwinningskruis werd op een
staf voor processies uitgedragen (Herimannkruis uit Werden vóór los6), en monniken
en popen droegen het in de hand (miniatuur
eind 8e eeuw in het Sacramentarium van Gellone, waarschijnlijk uit Meaux). Men droeg
het als borstkruis (8e of 9e eeuw, Kon. Musea
voor Schone Kunsten Brussel), en in kostbare
staurotheken werden deeltjes van het ware
kruis geborgen en vereerd (Byzantijns kruisreliquiarium ca. 1240 uit Mariengrade). Soms
kreeg het kruishout de vorm van een gaffel
(14e-eeuws kruisbeeld in de Liebfrauenkirche
te Andernach), soms van een uitbottende
boom (kruisiging Io1 S op de deuren van
Bernward in de Blasiusdom te Hildesheim;
raam 1 S e eeuw in de sacristie van de kerk te
Long Melford bij Cambridge), die uit kon
groeien tot een grote of kleine allegorie: Pacino di Buonaguida paneel ca. 1315; Giovanni
da Modena muurschildering 1420 met de
boom van Gen. 2,9 en 16-17 als het kruis, in
de San Pedronio te Bologna; miniatuur 1471
in het Furtmeyersche Missale. Zodra Ecclesia
in de middeleeuwen als vrouw werd geperso-

nifieerd, droeg zij — naast de kelk van Jezus'
lijden — een kruis (teken van geloof) als haar
voornaamste attribuut: vanaf een tekening
ca. 1165 in een codex uit Priifening bij Regensburg en een gewelffresco van voor i 186
in het koor aldaar, tot de 'triomfvan Ecclesia'
op een doek 1 8o/8 S van Otto van Veen en
de figuur aan de preekstoelvoet 1689 in de
kerk te Haesdonck (België). Het kruis sierde
verder in elk missaal de pagina tegenover het
begin van de mis -canon. Van de eerste woorden `Te igitur' fungeert dan de T als kruis
(Sacramentarium van Karel de Kale, tweede
helft 9e eeuw) . Het kruis herinnerde Ieren en
Bretons aan Jezus' lijden, markeerde wegkruisingen (9e of ioe eeuw, Clonmacnoise in
Offaly) en onheilsplaatsen. Soms was het alleen maar mooi en mysterieus (ivoren kruis
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van koning Fernando i uit 1063); soms was
het van een onwerkelijke werkelijkheid, een
gestileerde dood (Keuls kruis ca. 1307 in het
museum te Perpignan) . Als kruisbeeld sierde
het kerken (glasraam 12e eeuw in de SaintPierre te Poitiers: met een purperen kruisbalk
zoals in de hymne eind 6e eeuw van Venantius Fortunatus Vexilla regis prodeunt — 's Konings banier trekt op) en, was het aanwezig op
altaren, in rechtszalen en huiskamers (met Jezus in steeds verschillende houdingen) . Het
werd bezocht en vereerd door vromen in kathedralen en kapellen. Men denke aan het
Gero -kruis ca. 976 in de dom te Keulen, de
Catalaanse `Christ vêtu' zoals in La Trinité
(12e eeuw), het pestkruis van Villanueva de
Argano (bij Bourgos, 13 e eeuw), de zeer
bijzondere 'misericors salvator' uit Kalkar
ca. 15 To in de kerk van Neerbosch bij Nijmegen, of het bronzen Dachau -kruis 1967 van
Kneulman in het koor van de dom te
Utrecht. Volksgeloof vertrouwde menigmaal op de kracht ervan.
Een tweede iconografisch thema vormen

de arma Christi, de wapens waarmee Jezus de
duivel bestreed, immers de lijdenswerktuigen
waarmee hij de verlossing bewerkte: kruis,
lans, spons, nagels, geselroeden en geselpaal,
touwen, doornenkroon, dobbelstenen en Jezus' lijfrok zonder naad, de haan van Petrus,
handen, voeten en hart met wondetekens,
zelfs het sputum van de beulen. Waren het in
de aanvang sobere tekens van de majesteitelijke Jezus (speer en stok met spons: triomfboog-mozaïek 6e eeuw in de San Michele in
Affrisco te Ravenna) of van de verschijnende
rechter (kruis met doornenkroon bij de rechtersstoel op het oosterse Laatste Oordeel: Venetiaans ivoor 12e eeuw), vanaf de late
middeleeuwen werden het onmisbare onderdelen van het iconografische arsenaal waarmee de lijdensdevotie werd opgewekt. Sindsdien begeleidden ze de Jezus -smartenman
(Meister Francke 1 43 S, Geertgen tot Sint Jans
laatste kwart ie eeuw in het Catharijneconvent te Utrecht) of groeiden ze uit tot een
zelfstandig motief (in 15e-eeuwse reliëfs aan

de koorbanken te North Cadbury in Somerset en Launcells in Cornwall en gewelfschilderingen in de Sint Jan te 's-Hertogenbosch) .
Als detail zijn ze aanwezig in een 16e-eeuws
werk van de Meester van Delft (Rijksmuseum te Amsterdam: in een tabernakeltent zit
in een hemelsegment een God de Vader naast
een altaar, beladen met de lij denswerktuigen), in het gewelffresco 1750-S4 van Zim
mermann in de Kirche-zum-gegeisseltenHeiland te Wies bij Stein gaden (Oberbayern), in een 15e- of 16e-eeuws Antwerps
huisaltaartje van een begijn (Kon. Museum
voor Schone Kunsten te Antwerpen), zilveren kruisen behangen met de `arma' onder
glazen stolpen uit de ie eeuw, of rond kruisen die tijdens het bidden van de kruisweg
werden meegedragen (toe eeuw; Markiezen hof te Bergen op Zoom).

-

Tenslotte moet erop gewezen worden dat

men in de lijdensafbeeldingen overmatig aandacht vroeg voor het bloed van de verlosser.
Ongetwijfeld teruggrijpend op Paulinische
teksten (bijvoorbeeld Rom. S,9 en Kol. 1,20),
op de Graal-mystiek ( »Jozef van Arimatea) en
aangezet door onder meer Catharina van Siena (tweede helft 14e eeuw) toonden laatmiddeleeuwse vromen een intense belangstelling voor het materiële element waarmee
de verlossing werd bewerkt: Jezus' bloed. De
meestal bloederige Jezuslichamen op afbeeldingen van de lijdensmomenten zijn er uitingen van (Röntgen -Piëta ca. 13 50, met een
enorme opengewerkte zijdewond, wellicht
rustplaats voor de geconsacreerde hostie in de
Witte- Donderdag- en Goede-Vrijdag -liturgie). Men ging zelfs zover dat men het bloed
uit de zijdewonde in grote stromen door engelen liet opvangen (Baldung Grien in een
penseeltekening 1522; een werk 1S20 van Barend van Orley waarin het bloed een vijver,
de levensbron, vult), over de vromen liet
spatten (Durer, titelbladgravure 1509 van de
Passion), of voor een tronende God de Vader
samen met de moedermelk uit Maria's borst
(element uit de bernardijnse vroomheid) uit
Jezus' zijde liet spuiten (miniatuur ca. 1450
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Laatste Oordeel, mozaïek,

i ie eeuw, in de dom te
Torcello. Tussen Michaël en
een tweede aartsengel,
waarschijnlijk Gabriël, op
het bovenste register een
nederdaling ter helle.
Daaronder de rechter en de
Deësis, mede-oordelende

apostelen en engelen. Derde
register midden de rechtersstoel
met het boek (Dan. i, i; Fil. 4,3
en Apoc. 17,8). Links en rechts
de opstanding uit aarde en zee.
Daaronder Michaël de zieleweger met links de rechtvaardigen en rechts de verdoemden
(helemaal rechts de duivel met

—
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een baby-antichrist op schoot).
Op het onderste register links
de hemel met de schoot van
Abraham, paradijsbomen,
Maria, Dismas, een cherub die
de poort bewaakt en Petrus als
hemelportier; rechts de
compartimenten van de hel. Op
het timpaan Maria.
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van een navolger van Jan van Eyck) . Ongetwijfeld was er een eucharistische implicatie: van de houten smartenman rechts op de
predella I519 in het klooster Wienhausen bij
Celle lijden ijzerdraden als bloedstromen naar
een kelk met hostie.
Voor de afbeelding van de gebeurtenissen
onmiddellijk na Jezus' dood, zoals de kruisafneming, de bewening (ook Nood Gods genoemd), pietà en graflegging, zie »Jozef van
Arimatea, »Nikodemus en »Maria.
De verrijzenis of opstanding van Jezus werd
voor de 9e eeuw niet in beeld gebracht. Geen
mens had het immers gezien. Oost en West
volgden in de ontwikkeling verschillende
wegen. Eerst was het tafereel van de vrouwen
bij het graf (al in de huiskerk van DouraEuropos 3e eeuw) de enige aanduiding van de
verrijzenis (details bij »Maria & Marta). Vanuit de Syrische/Griekse patristiek (Se eeuw)
doorgedrongen op waarschijnlijk Syrische
afbeeldingen uit de 8e en 9e eeuw (bijvoorbeeld het reliekkruis van Fieschi ca. 700),
ging het mythische, in de geloofsbelijdenis
opgenomen verhaal van de nederdaling ter
helle in het Oosten de afbeelding met de
vrouwen geleidelijk aan vervangen, in het
Westen begeleiden. De vrouwen bij het graf
bleven hier een onderdeel van de cycli.
In het Westen — in het Oosten nooit —
werd langzamerhand toch de verrijzenis zelf
afgebeeld. Voor het eerst gebeurde dit in de
9e eeuw, en wel als in een door David geschouwd visioen (Psalterium van Utrecht ca.
820/30: bij Ps. 19). Later zijn verschillende
houdingen mogelijk: Jezus ontwaakt in de
tombe, rijst eruit op of staat ernaast. Vanaf de
I2e eeuw werd de gebeurtenis realistisch
voorgesteld. Met ontbloot bovenlijf stapt de
verrezene, zijn zijdewond tonend, de kruisstaf (die van de nederdaling ter helle) nog in
de hand, uit de tombe, waarvan de zerk opzij
geschoven is. Engelen zien soms eerbiedig
toe. De wachters — vanouds representanten
van het overwonnen heidendom (albasten reliëf ca. 1400, kathedraal te Ripon, Engeland:
Jezus trapt op een van hen) — slapen, of

schrikken hevig: email van de Meester van
Verdun I2e eeuw; miniatuur uit de werkplaats van de Meester van Sarum i e eeuw;
paneel van een Spaanse anonymus uit de 14e
eeuw in het Louvre te Parijs (Maria kijkt hier
eerbiedig toe) of een Noordnederlandse
sculptuur ca. I Soo in het Rijksmuseum te
Amsterdam. Vaak vindt alles plaats in een
fraai landschap met daarin nevenscènes als de
verschijning aan »Maria Magdalena (Albert
Bouts, waarschijnlijk voor 1476, Mauritshuis
te 's-Gravenhage). Barokke kunstenaars lieten Jezus wel in een wolk van licht of door
engelen omringd boven het graf zweven (E1
Greco ca. 1570). Rembrandt schilderde ca.
163 5-39 het openen van het graf door een
engel. Ook Benjamin Cuyp ca. 164o deed
dat, met respect voor de oudste traditie: hij
beeldde niet Jezus af maar wel het immense
licht. Chagall schiep zijn eigen, persoonlijke
iconografie: de schilder zelf is aanwezig in
Jezus' `verrijzenis bij de rivier' 1947; zijn verrijzenis- gouache uit 1958 is als een feest rond
de gekruisigde, te vergelijken met de `witte
kruisiging', doek 1 93 8 .
Het oude verhaal van de nederdaling ter helle (te begrijpen als onderwereld, Hades) is gebaseerd op voorchristelijke verlossingsmythen en enkele bijbelse gegevens (onder meer
PS. 107,13-16; Wijsh. 16,13. Mat. I2,40 en I
Petr. 3,19-20). Het wordt verteld in het Evangelie van »Nikodemus en luidt aldus. Jezus ging
na zijn dood met zijn engelen naar de poort
van het dodenrijk. Na vergeefse sommatie
aan Satan om hem binnen te laten stiet hij
met zijn kruisboom de deuren open, overwon de demonen, bevrijdde alle rechtvaardigen en trok in triomftocht met hen uit. De
betekenis is dat Jezus' verlossing universeel is,
dat deze ook in de tijd `naar achteren' werkt,
en dat een ieder erdoor uit de nood gehaald
kan worden. Het iconografisch schema: Jezus , altijd machtig en centraal, stoot de poorten open, die kruiselings samen met hang- en
sluitwerk en met de demon in een afgrond
tuimelen; hij reikt de hand aan Adam, de eerste van (twee) rijen wachtenden: koningen,
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profeten en vromen uit het Oude Testament;
»Johannes de Doper geeft uitleg. Het schema
is op alle afbeeldingen hetzelfde; slechts details en entourage kunnen verschillen. Soms is
het schematisch en eerder een teken: reliëf in
een boogveld 12e eeuw aan de kerk te Que nington in Gloucestershire; detail van een
houten retabel ca. 1440 in het Rijksmuseum
te Amsterdam: met een platgetrapte kikvors duivel. Andere keren is het verhalend (fresco
1090/I 150 in de kerk te Tavant), soms met
een verrassende interpretatie (tekening ca.
1050 in het Cotton- psalterium: de hellepoort
als muil van een monster zoals bij het Laatste
Oordeel), later soms verregaand realistisch:
werken van Jan Mostaert ca. 1525 (Rijksmuseum Twente te Enschede), Cano ca. 16 45
en Peter von Cornelius ca. 18 so. Vanaf de ie
eeuw was een combinatie met een echte ver
mogelijk (voorlaatste scène op-rijzenscè
het paneel ca. 1 43 5 uit Roermond in het
Rijksmuseum te Amsterdam). Ikonen met de
nederdaling dragen vaak het bijschrift `anastasis', verrijzenis. Een heel eigen interpretatie gaf Skovgaard in een werk uit i 890: Jezus
komt met zijn engelen uit een tuin bij een
Chinese muur, bewaakt door Michaël, terwijl de goede moordenaar (»Dismas & Les
-tas)vor
hem knielt, vgl. Luc. 23,43).
Jezus' legendarische ontmoeting met zijn
moeder Maria na zijn verrijzenis, een ontmoeting die verteld wordt in de Legenda Aurea,
werd sporadisch afgebeeld: Rogier van der
Weyden in 1437 en op een raam ca. 1 S oo in
de kerk te Fairford in Gloucestershire.
De hemelvaart, beschouwd als afsluiting
van de aardse fase van jezus' bestaan, vormde
lang het slot van veel leven -van -Jezus-cycli.
De gebeurtenis zelf werd voor 400 niet afgebeeld, enkel door de hemelvaart van Elia (2
Kon. 2) aangeduid. Sindsdien ontwikkelden
zich twee hemelvaart -schema's, elk met de
nodige nuances, waarin Jezus ofwel door de
hand van Jahwe omhoog wordt getrokken
(ivoor ca. 400; miniatuur in het Bernwardevangeliarium uit 10 i 1-14), ofwel in een stralenkrans, majesteitelijk zetelend, door enge-

len opgestoten (reliekdoos en ampullen voor
in het Vaticaans Museum en in de kerkschat van Monza; miniatuur S 86 in de Rabula-codex) . Bij het laatste schema staat onder
de opvarende Jezus in een landschap met bomen Maria — de handen, handpalmen ten hemel , in gebedsgebaar geheven — met aan elke
zijde zes apostelen (samen de achterblijvende
Ecclesia, Kerk) . Verwonderd staren zij omhoog, gesticuleren of luisteren naar twee, alles verklarende, hemelse mannen. In het algemeen bleef dit laatste schema alle latere
hemelvaart - afbeeldingen bepalen, zoals op de
timpaan 12e eeuw te Monceaux-l'Etoile
(Saone-et-Loire) . Vanaf de 12e eeuw traden
er twee veranderingen op. Omdat men de
berg (Mat. 28,16) ging benadrukken, werd
de achterblijvende groep in tweeën gesplitst,
waarbij Maria meestal de linkergroep aanvoert en Petrus de rechtergroep (miniatuur
ca. 1000 in het Evangelieboek uit Reichenau). Daarnaast kreeg de wolk die Jezus aan
het oog onttrok (Hand. 1,9), grotere aandacht en veranderde, onder invloed van de
12e-eeuwse liefde voor kosmische speculaties, in een machinerie met verschillende lagen hemelen en met engelen, vaak zo dat alleen nog zijn voeten en de zoom van zijn
kleed zichtbaar blijven (secco ca. 1300 in de
Salviuskerk te Limbricht, miniatuur ca. 1440
in het Getijdenboek van Catharina van Kleef,
en Durer, houtsnede in de Kleine Passion van.
15 1 i). Soms groeide het schema uit tot een.
volledige facade- vulling: op het fries 1019-20
te Saint-Génis-de-Fontaine, reliëfs eerste helft
12e eeuw te Angoulême of het mozaïek ca.
1200 aan de facade van de San Frediano te
Lucca. In de renaissance en vooral de barok
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werden alle middelen aangewend om Jezus'
heerlijkheid te accentueren: stoeten engelen
en licht (Mantegna ca. 1480; Rembrandt
1636). Op de ikonen, die het tweede schema
volgen, wijzen de hemelse boden in witte gewaden opvallend naar de opgenomen Jezus
(Russisch ikonen i 6e eeuw) . Von Uhde 1897
benadrukte de scheiding van Jezus en zijn
apostelen.

104 JEZUS — heilsfeiten
Hoewel de nederdaling van de Heilige Geest
allereerst een aangelegenheid is van de derde
persoon van de »Drieëenheid, zijn er toch
christologische implicaties. Jezus beloofde
zijn Geest om zijn werk voort te zetten en
zijn woorden te verklaren. Bovendien sluiten
de latere Jezus-cycli vaak met dit gebeuren af
(paneel uit Roermond ca. 1 43 5 in het Rijksmuseum te Amsterdam). Al in de miniatuur
van de Rabula-codex (586) ligt de beeldcompositie vast. In een zaal, die in de loop van de
tijd enorm kon variëren, zit Maria wederom
(vgl. hemelvaart) te midden van de apostelen.
Boven hen bevinden zich vlammen, die vaak
met stralen verbonden uit één lichtpunt
voortkomen (Hand. 2,3; zelfs schematisch,
zoals op de reliekschrijn uit 1071 te Minden) .
Soms activeert Jezus zelf de Heilige Geest
(kapitaal in het Drogo-sacramentarium ca.
85o), soms zijn het Jezus' handen waar de
stralen van uitgaan (timpaan ca. 113 o te Vézelay; raam ie eeuw te Canterbury), soms is
dat een laaiend vuur (miniatuur 990/1037 in
het Pontificale van bisschop Robert van
Winchester en Maaslands altaarretabel ca.
i i6o van gedreven koper en email uit Stavelot); soms vanuit de hemel, een hand en een
kruis onder elkaar (miniatuur ca. i i oo in een
evangelie-concordantie uit Trier of Echternach), soms alleen uit de Geest (mozaïek 13e
eeuw koepel San Marco te Venetië) . Op de
ikonen waar de Geest op een statige vergadering van apostelen en evangelisten neerdaalt,
staat onder in een donkere ruimte een koningsfiguur: representant van de kosmos en
de mensheid die ook de Geest ontvangen
(ikoon Novgorod i e eeuw) .
In de nieuwe tijd was de, overigens volgens het traditionele schema uitgevoerde
voorstelling van de nederdaling van de Heilige Geest vooral gewild in Italiaanse kerken:
schilderijen van Vasari 1568 in de Santa Croce te Florence, Ferinato 1596 in de Santo Stefano te Verona, Preissler i 66o in de Spitalkirche te Nurnberg of Daret 1652 in de
Saint-Esprit te Aix (Aube); soms als gewelfschildering: Salviati ca. 1 S So in de Santa Ma-

ria dell'Anima te Rome of Wegschneider
1738 in de kloosterkerk te Beuron.
In de cycli die Jezus' heilsfeiten als in een
stripverhaal vertellen, kunnen vier soorten
onderscheiden worden: de jeugd-cycli, de lijdenscycli, de grote leven-van-Jezus-cycli en
de typologische reeksen. Men begrijpt dat
een eeuwenlange groeiperiode aan de volwassen cycli voorafging. Op vroege sarcofagen en in catacombe-programma's werden
eerst oud- en nieuwtestamentische gebeurtenissen zonder veel ordening door elkaar gebruikt (sarcofaag van Junius Bassus ca. 359 in
de Sint-Pieter te Rome; 3e-eeuwse fresco's in
de Capella Graeca van de Priscilla-catacombe
te Rome) . Een eerste schikking bespeurt men
in hymnen van de Spaanse dichter Prudentius
(ca. 400), de berichten van Paulinus van Nola
(ca. 425) over de inrichting van zijn kerk, de
abecedarische hymne van Caelis Sedulius (ca.
43 0 ) en aan de deuren ca. 430 van de Santa
Sabina te Rome (later werd de volgorde
hiervan verstoord) . Het diptychon van Milaan uit de tweede helft van de S e eeuw, het
belangrijke Armeense ivoor van Echmiatzin
uit ca. 5 5o en de miniaturen in het zgn. Evangeliarium van Sint Augustinus (van Canterbury) uit de 6e eeuw tonen de gewoonte om
in randscènes rond een centrale figuur Jezus'
leven in een zekere chronologische volgorde
uit te beelden. Ook de behoefte om, naar
klassiek gebruik, de bijbelcodices te verluchten zal de ordening in de hand hebben gewerkt (Codex van Rossano en Rabula-codex
uit de 6e eeuw) .
De eerste monumentale cycli ontstonden
in het Oosten: schilderingen ca. goo-1050 in
de holenkerken van Göreme (Cappadocië),
en deze beïnvloedden de eerste cycli in het
Westen: 12e-eeuwse mozaïeken in de kerkkoepels in Monreale, Venetië en in het Baptisterium van Florence. Van bescheidener
formaat, maar niet minder belangrijk waren
ook de gedeeltelijk bewaarde zilveren cyclus
van Susteren, met zijn gedreven plaquettes
voor een reliekkastje, uit de Toe eeuw (of
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vroeger); de fresco-cyclus 1070-8o in de Sant'
Angelo te Formis, de reliëfs van de houten
deuren van de Keulse Sankt Maria im Kapitol
ca. io65, de 12-eeuwse kapitelen van Santa
Maria de l'Estany, de Maestà van Duccio
1308 -I i een hoogtepunt in de ontwikkeling tot dan toe en muurschilderingen uit
het tweede kwart van de i 6e eeuw in het
koor van de Martinikerk te Groningen. Uit
honderden middeleeuwse cycli (boekvetluchtingen emails, altaarretabels, glasramen,
g
ivoren, textiel) wordt gewezen op enkele
grote voorbeelden: de verluchtingen 10 43 -46
in het Evangeliarium van Hendrik III uit
—

—

Echternach, de fresco's 1305 -o6 van Giotto in
de Arena-kapel te Padua, de bronzen deuren
van Ghiberti uit 1425 van het Baptisterium te
Florence en het altaar van Brüggemann i 521
uit Bornholm in Schleswig. Vermelding verdienen de miniaturen in een handschrift I 3 3 3
van de Rijmbijbel van Jacob van Maerlandt en
de uitgebreidste Jezus-cyclus: Dat leven ons
Heeren Christi Jesu figuerlijck uuten text der vier
Evangelisten 1 S 37 van Willem van Brante-

ghem, met 186 houtsneden van Lieven de
Witte, waarvan de iconografie doorgaans
zeer oorspronkelijk is.
Na de ie eeuw namen kwaliteit en visie
van de Jezus-cyli af (Maulpertsch 1761) Moderne cycli hebben soms Jezus' leven, meestal
Jezus' lijden tot onderwerp. Nolde schilderde
.
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Tos

Friessarcofaag uit Tenuta dell'
Oligata bij La Storta, marmer,
ca. 315. Museo Nazionale,
Rome. Op de deksel een
`tabula' voor een (ontbrekende)
inscriptie en in `clipei' de
portretbusten van een
voornaam echtpaar (links de
vrouw in gebedsgebaar; rechts
de man in de voorname `toga
contabulata' met boekrol). Op
de kuip v.l.n.r. opwekking van
Lazarus, genezing van de blinde,

broodvermenigvuldiging,
intocht in Jeruzalem (met
Zacheüs in de boom), het
wonder te Kana, de lamme, en
water uit de rots (verwijzing
naar Mozes en Petrus). Op de
deksel gevangenneming van
Petrus, Sinaï-wetgeving, offer
van Isaak en voorzegging van
Petrus' verloochening,
bloedvloeiende vrouw en
werkverdeling onder Adam en
Eva. Jezus is hier steedsjong en
baardeloos, alle andere figuren
vooral Petrus zijn ouder en
meest met baarden voorgesteld.

—

—
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in 1911-12 een negendelig altaarstuk met het
Jezus-verhaal van geboorte tot hemelvaart.
Servaes, Matisse en De Haas schilderden in de
Zoe eeuw lijdensreeksen voor de kruisweg.
Het Oosten kent Jezus-cycli waarin de afzonderlijke scènes weergegeven zijn volgens
de klassieke iconografische schema's (ikoon
12e eeuw op de Athos: randscènes bij kruisiging; mozaïek -diptychon 14e eeuw in het
Museo del Duomo te Florence; geordend op
de feesten van het kerkelijk jaar: dodekaheortoon [twaalf grote feesten] -ikoon 15 e eeuw te
Ochrid).
De eerste grote cyclus met de jeugd van
Jezus is de unieke mozaïekreeks ca. 431 aan de
triomfboog van de Santa Maria Maggiore te
Rome ( »Jozef van Nazaret). Uit de Palestijnse
pelgrimsindustrie stamt een email -kruis met
een volmaakte reeks van zeven scènes (8e of
9e eeuw, Vaticaans Museum: zes jeugdscènes
en de doop in de Jordaan), waarvan de ordening nog nog lang zou doorwerken. Een
achtdelige cyclus als illustratie bij de `uren of
getijden van Maria' in de oudste, kapotgebeden en dus verloren gegane getijdenboeken
werd vanaf ca. 1275 exemplarisch (vgl. dat
van Simon Marmion ca. 1470) . Vandaaruit
werd de cyclus in vrijwel hetzelfde schema
overgenomen in de monumentale kunst vanaf de 12e eeuw: in het lancetraam ca. I 1 So in
de westgevel van de kathedraal te Chartres,
op fresco's in de kerken te Auzon, Le PetitQuevilly en het Tsjechische Bubovice, en ca.
1300 in de Salviuskerk te Limbricht (met belangrijke lokale afwijkingen) . Verdere ontwikkelingen ziet men onder meer in de reliëfs
uit het derde kwart van de 14e eeuw aan het
zuiderportaal van de dom te Augsburg (zeer
uitgebreid) en in de ie en I S e eeuw in de
Biblia Pauperum. Een aantal van deze scènes
vond ook een plaats in cycli met het leven
van Maria. Uiteraard werd elk van de gebeurtenissen ook menigmaal zelfstandig verwerkt. Na de komst van de kerststal (kerstkribben sinds de i e eeuw; kerststallen sinds
ca. 1478 vanuit Napels) verdween geleidelijk
de traditionele jeugdcyclus.

Een eerste ordening van het lijdensverhaal is
af te lezen op de vroegchristelijke passie -sarcofagen (ca. 350, Vaticaans Museum) . De
eerste grote cyclus, overigens zonder de kruisiging, is die aan de zuidelijke wand van de

Sant' Apollinare Nuovo in Ravenna (6e
eeuw). De ivoren Basilevsky-situla (liturgisch vat) uit ca. 98o en het lijdensraam ca.
115o aan de westgevel te Chartres zijn twee
belangrijke voorbeelden uit de vroege middeleeuwen. Muurschilderingen, grote en
kleine altaarretabels in de kerken en in zijkapellen spoorden in de late middeleeuwen het
kerkvolk en de gildebroeders aan tot intens
meeleven met Jezus' lijden en sterven, zoals
kleine ivoren en emails de vrome individuen
daartoe aanzetten. Voorbeelden hiervan zijn
panelen van Isenmann ca. 1462-65, 1 Seeeuwse fresco's in het Tsjechische Stary Plzenec, aan Jean 11 Pénicaud toegeschreven
email- plaquettes uit de tweede helft van de
16e eeuw, een Frans ivoren triptiek uit ca.

1335 in Museum Boymans-Van Beuningen
te Rotterdam en het grote passie-altaar uit
1488 -1 Soo en 1 Sos-o8 te Kalkar. Verrassend
van plaats, maar tekenend voor het gebruik,
is de tiendelige cyclus die Jan van Eyck in
'434 schilderde op de rand van de spiegel op
zijn `huwelijk van Giovanni Arnolfini'.
Rembrandt schilderde ca. 1633-39 een cyclus
voor Frederik Hendrik, Memling ca. 1470
een paneel met het verhaal als een lang lint
door en rond jeruzalem. Van de 22 passiescènes van De Gelder uit 1715 resten er nog 12
(onder meer in het Rijksmuseum te Amsterdam) . Een nabloei beleefde de passie in populaire grafiek (prent uitgegeven door weduwe
Jacobus van Egmont 1761-1814 te Amsterdam) . Modernen als Nolde, Dix, Kokoschka,
Rouault (Miserere 1927), Willy Fries (Grosse
Passion 1957) brachten in Jezus' lijden eigentijds menselijk leed samen en kritiseerden
daarmee de `christelijke' maatschappij. Witteman maakte ca. 1930 een venster -email met
tien voorstellingen rond de klassieke Majestas
(Stedelijk Museum te Amsterdam).
Hoogtepunt van de cyclisch-typologische
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weergave van het leven van Jezus — reeksen
parallellen van feiten uit Jezus' leven en oudtestamentische feiten — valt tussen de i ie en
de ie eeuw. Genoemd moeten worden de
theologisch zeer doordachte cyclus van bisschop Bernward 1015-25 op deuren en zuil te
Hildesheim; het verloren gegane maar uit beschrijving bekende kruis met 684 scènes van
abt Suger van Saint-Dénis uit 1141, de Maaslandse bijbel van Floreffe 1 I So-6o, het altaar
van Nicolas van Verdun i 181 in Klosterneuburg, de Hortus Deliciarum van Herrad van
Landsberg 1270-90 en de fresco's uit het
tweede kwart 13e eeuw in de Keulse Sankt
Maria Lyskirche. De typologie groeide in de
14e en i Se eeuw in de Biblia Pauperum, de

Speculum Humanae Salvationis en de Bible
Moralisé uit tot `encyclopedieën' met afbeeldingen en teksten. Soms werden ook nieuwtestamentische scènes contrapuntisch tegenover elkaar gezet (jeugd- tegenover lijdensscènes zoals op ivoren diptycha: een Frans uit
ca. 1350, een uit ca. 1400 in het Catharijneconvent te Utrecht, en een waarschijnlijk uit
Mainz, derde kwart 14e eeuw in Huis Berg te
's-Heerenberg); soms was een kruisafbeelding omgeven door afbeeldingen met andere
heilsfeiten (de genoemde Karolingische ivoren) .
Cycli met de magnalia, de wonderen van
Jezus, vindt men onder meer aan vroegchristelijke sarcofagen (4e-5e eeuw), aan de
mozaïekwanden 6e eeuw van de Sant' Apollinare Nuovo in Ravenna en op de fresco's
eind i oe eeuw in Oberzell Reichenau.
Aurenhammer 1967; Berliner 1955; Dinkler 1967;
Egelie 1983; Goosen 1984 en 199o; Hinz 1973/82;
Horton 1975; Mader en Hoffmann 1947; Marrow
1 979; Maus 1938; Mersmann 1952; Mornand
1 939; Mulbe '9"; Van Os 1 994; Pelikan 1985;
Preuss 191 s; Réau 1957; Ringbom 1983; Rombold en Schwebel 1983; Roth 1967; Sachs e.a.
1 975; Schalkwijk 1989; Schiller 1966-198o; Senior
1940; Thoby 1959; Veldman en Van Schaik 1989.

Wonderen

Al op de schilderingen van Doura-Europos
worden twee wonderen van Jezus uitgebeeld:
de genezing van de lamme en Jezus' wandeling over het water (ca. 250; het laatste is
uniek voor de vroegste periode) . Op sarcofagen, catacombe - schilderingen en ivoren
verscheen vanaf de 4e eeuw een groot deel
van het repertoire dat de evangelisten vertellen over de genezingen, dodenopwekkingen en menslievende activiteiten van Jezus.
De twee eerste reeksen daden verwijzen naar
zijn overwinning op het kwade, de duivel en
de dood, de laatste reeks naar de levendmakende spijs en drank die hij schenkt.
De evangelisten vermelden verschillende
malen een genezing van een of meer bezetenen.
De zieken vertonen verschijnselen van epilepsie. Maar de berichten zijn in de eerste
plaats bedoeld om te laten zien hoe de »duivel, Satan, door zijn macht over mensen de
komst van het rijk van God wil verhinderen.
De genezing toont dan hoezeer Jezus, die zelf
beschuldigd werd van bezetenheid, de `sterkere' (Mar. 3,20-29) is. Bij de uitbeelding
werd ofwel de scène summier aangeduid, ofwel het meest sprekende verhaal gevolgd, nl.
Mar. 5,1 -lo (een legioen demonen bij Geraza
bestreden en in een kudde varkens gedreven) :
Jezus met een of twee mannen (naakt of geboeid, met verwarde haardos; sarcofaag na
313 te Mas d'Aire; ivoor van Echmiadzin ca.
S So) of met de naar Geraza verwijzende varkens erbij (fresco 3 e eeuw San Sebastiano te
Rome; mozaïek 500-26 te Ravenna). Op een
Milanees ivoor uit ca. 990 en een romaans
bronzen draagaltaar (kathedraal te Namen,
12e eeuw) verlaat de demon als een monstertje de mond van de bezetene. Het wonder
werd opgenomen in grote cycli (fresco's ie
eeuw, Detschani in Joegoslavië: de man zoals
vaker als epilepticus voorgesteld), maar had
geen grote iconografische traditie (Angelo
Trevisani, schilderij ca. 1725 in het portaal
van de San Pantaleone te Venetië).
De blindengenezing, zo verschillend door
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de evangelisten verteld (soms een enkeling,
soms groepen, soms met familieleden), werd
schematisch weergegeven door een, altijd
kleine, voor Jezus geknielde man (soms
twee), wiens ogen aangeraakt worden: fresco
3e eeuw in de Domitilla- catacombe te Rome, friessarcofaag van Sabinus eerste helft
4e eeuw in het Vaticaans Museum, reliëf Toe/
1 I e eeuw in de kerk te Newcastle-on-Tyne in
Northumberland. Vanaf de voorstelling op
de deuren ca. 430 van de Santa Sabina draagt
de blinde een stok, bijv. zuil van Bernward
1015-22 te Hildesheim. De Codex van Ros
eeuw) toont in 'twee taferelen de ge--sano(6e
nezing van de blindgeborene, die zich moet
wassen in de vijver van Siloë (Joh. 9,1-41).
Volgens de Legenda Aurea heette deze blinde
Cedonius en kwam hij in het gezelschap van
»Lazarus naar Gallië. De Meester van het
Mannawonder en Lucas van Leyden schilderden in de 16e eeuw de genezing van Barti meus, de blinde van Jericho (Mar. 1 0,46 -5 2) .
De in elkaar gehurkte bloedvloeiende vrouw,
die het eindelijk, na veel geld te hebben verloren aan nietsvermogende artsen, waagde
om vol vertrouwen in het gedrang de zoom
van Jezus' kleed aan te raken — soms voor,
soms achter hem — om daardoor genezen te
worden, is een van de vroegste wonderen die
afgebeeld worden (onder meer fresco 3 e
eeuw in de Praetextatus- catacombe te Rome). Zij ontbreekt zelden aan sarcofagen met
wonderen-cycli (sarcofaag van Castiliscar uit
de 4e eeuw). In deze houding knielt zij voor
Jezus op een amulet 6e of e eeuw (hematiet
in zilver gevat) en een kapiteel ca. i 1 So in San
Juan de la Pena (Aragon). Soms worden deze
vrouw en de opwekking van de dochter van
Jaïrus samen afgebeeld (Mar. 5,21-43), nog
door Paolo Veronese ca. 1570. Bij Lastman
1617 (Rijksmuseum Amsterdam) knielt de
vrouw achter Jezus.
Zonder moeite is de genezing van de lamme
(Mar. 2,1-12) in de vroegste reeksen wonderen te identificeren. De interessantste enscenering in de evangelies is die waarbij vrienden het dak openbreken van het huis waar

Jezus verblijft, en de man op zijn rustbed
voor zijn voeten neerlaten. De meest mysterieuze vertelt Johannes: bij de geneeskrachtige vijver van Bezeta, waar regelmatig een
engel het water in beroering brengt, waarna
dan de eerstkomende genezen wordt, komt
een lamme steeds te laat, totdat Jezus hem
geneest om zijn geloof. De uitbeelding kende
weer verschillende vormen. Slechts een enkele maal zit de lamme op zijn bed (sarcofaag
van Trinquetaille 4e eeuw, Musée Lapidaire
te Arles); zo goed als altijd huppelt hij ermee
op de schouders weg (vermeld fresco te Doura-Europos; friessarcofaag 4e eeuw in het
Vaticaans Museum; detail op het ivoren Andrews-diptychon uit de Se eeuw; ivoor uit
Ada -groep ca. 800). Bij Cantarini ca. 163 8-40
werd het bed een karretje en bij Sanders van
Hemessen ca. 1550 een enorme divan. De
neerlating van de lamme door het dak werd
suggestief afgebeeld in de Sant'Apollinare
Nuovo te Ravenna. In het Getijdenboek van
Catharina van Kleef (ca. 1440) is de genezing
van de lamme bij de vijver van Betesda (Joh.
5,1 -9) opgenomen in de cyclus van de kruislegende: een stuk van de boom op Adams
graf zou immers de genezende kracht aan het
water hebben verleend. Het Betesda-wonder
was gewild van de 16e tot de 18e eeuw: De'
Rossi's reliëf ca. 1600 aan het portaal van de
San Petronio te Bologna, Boeyermans' schilderij 1675 in het Kon. Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen, Conca's fresco ca.
1730 in de absis van de Santa Maria della Seala te Siena. Skovgaard 1887-88 concentreerde alle aandacht op de neerdalende engel.
Recentelijk werd de Betesda- vijver (»Anna)
dicht bij de Annakerk te Jeruzalem ontdekt.
Archeologisch onderzoek bracht op groter
diepte resten van een Asklepios- heiligdom
aan het licht en daarboven die van een Byzantijnse kerk. Daarbij werd tijdens de kruistochten de Annakerk gebouwd.

De melaatse die genezen werd is steeds kenbaar aan zijn zieke huid; zweren en puisten
die hem onrein en daarom tot een outcast
maakten, overdekken de man (boekband met
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gedreven gouden platen uit Reims 860 -70,
ivoor uit Metz midden 9e eeuw, miniatuur in
het Evangeliarium van Hildesheim uit de i Ie
eeuw). Bevinden bijvoorbeeld in kapitelen
afbeeldingen zich te hoog om dit detail goed
te kunnen zien, dan geeft een tekst uitkomst
(kapiteel ca. 1054-67 Panteón de los Reyes te
Leon met 'volo mundare', ik wil gereinigd
worden) . Een scène ca. 1025 in de Gouden

Codex van Echternach heeft de genezing van
de tien melaatsen, van wie er een terugkwam
om te bedanken (Luc. 17,1 1- i 9). Evenmin als
die van de melaatse werd de genezing van de
waterzuchtige opgenomen in de vroegchristelij ke afbeeldingen. Eenmaal werd hij met zijn
dikke buik afgebeeld op het ivoren antipen dium van Salerno uit de i ie eeuw.
Jezus genas een aantal zieken op voorspraak. Zonder de aandacht voor de zieken te
veronachtzamen legden de artisans toch een

Willem van Dort, Christus
predikend tot de hedendaagse
schare, schilderij, 1905. Museum
Markiezenhof, Bergen op
Zoom. De schilder, telg uit een
oude Bergen op Zoomse
schippersfamilie, nam vrijwel
zeker personen uit zijn naaste
omgeving als modellen.
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zwaar accent op de voorsprekers, zoals »Petrus, die om de genezing van zijn schoonmoeder vroeg, de zusters van »Lazarus, de
Kananeese vrouw, de hoofdman van Kafarnaum, de synagoge-overste Jaïrus en de weduwe van Naïm. In 17e-eeuwse werken
wordt de situatie rond de Kananeese vrouw uit
Syro-Phoenicië, die als niet-joodse de discussie met de eerst weinig toeschietelijke Jezus
over de rechtmatigheid van de genezing van
haar dochter niet schuwde, breed uitgemeten: Lastman 1617 in het Rijksmuseum te

Amsterdam, Backer 1640, Van Noordt ca.
1650 in het Catharijneconvent te Utrecht.
Hondjes, kinderen en de kruimels, apostelen
en omstanders illustreren de gedachtenwisseling tussen de wijzende Jezus en de smekende
vrouw. Bij Bloemaert (tekening 1595), die
veel details wegliet, is alles veel minder overtuigend. De hoofdman van Kafarnaüm die om
de genezing van zijn knechtje vroeg of liet
vragen, is kenbaar aan zijn militaire dracht
(Romeinse sarcofaag ca. 390 in het Museum
van Oudheden te Leiden en een email aan het
Maaslands draagaltaar ca. i ioo) en aan zijn
paard (Antwerpse Meester van het Bitterlei denaltar ca. 1 S lo in de Sankt Martin Aldenhoven te Julich) . Het onderwerp genoot belangstelling in de 16e en ie eeuw (Campi's
fresco 1575 in de dom te Cremona, werk van
Camerarius ca. 165o in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
De genezing van vele zieken (onder meer
Mat. 9,35; Luc. 4,40-41) was het thema van
de 'honderdguldenprent' ca. 1649 van Rembrandt, die bovendien in de jaren 1655-6S de
genezing van de blinde, van de melaatse, van
de tien melaatsen, van de Kananeese en van
de schoonmoeder van Petrus tekende, evenals
de opwekking van de dochter van Jaïrus.
Bij de dodenopwekkingen van de dochter
van Jaïrus, de overste van de synagoge, de
enige zoon van een weduwe en Jezus' gestorven vriend Lazarus ontbreekt meestal
geen van de kenmerkende omstandigheden:
het huis van Jaïrus, de stad Naïm en het huis
en de tuin van Lazarus, en zelfs niet het klein-

ste detail zoals het gebaar van verbijstering
(hand aan de kaak) bij de vragende familieleden. Zo zijn ze in drie registers bijeengebracht op een ioe-eeuws Maaslands ivoor in
de Sint-Paulus te Luik; Jezus, nog met de antieke boekrol, draagt een kruisnimbus, maakt

het spreekgebaar en buigt zich weldoende
voorover. Een van de belangrijkste i eeeuwse schilderingen in Engeland is aan het
wonder van de dodenopwekking gewijd, in
de kerk te Copford (Essex) . Afbeeldingen
van de opwekking van het meisje (fresco ca.
975 in de Georgskirche te Oberzell, Reichenau: met verklarende inscriptie in hexameters) en van de jongen (sarcofaag ca. 390 in
het Museum van Oudheden te Leiden) kwamen voor in cycli; in de i 6e en 17e eeuw ook
enkele malen als zelfstandige scènes. Men
denke wat het meisje betreft aan een schilderij
van Ambrosius i Francken 16 i 1 in de Jacobskerk te Antwerpen, een vijftal tekeningen
van Rembrandt en een bronzen reliëf ca.
1625 in de Michaeliskirche te München; wat
de jongen betreft aan werken van Santi di
Tito ca. I S90 en Hans von Aachen 1 S90, Sementi's fresco ca. 1620 in het Vaticaan te Rome of dat van Le Sueur ca. 1645 in de SaintRoche te Parijs.
Vaak werden de wonderen afgebeeld
waarbij Jezus mensen uit de verlegenheid
vanwege gebrek aan voedsel of drank hielp:
de bruiloft van Kana, waar wijn te kort was, en
de broodvermenigvuldigingen, waarbij een menigte gevoed werd met enkele broden en vissen. Op de sarcofagen komen beide thema's
bij voorkeur in combinatie voor: Jezus geeft
de levensspijs en levensdrank. Bijna altijd
kloppen de getallen: zes kruiken, vijf of zeven
broden en twee vissen, bij iedereen welbekend want de predikanten duidden de aantallen symbolisch. Aanvankelijk zijn de afbeeldingen schematisch. Jezus staat centraal en
raakt met een staf de kruiken aan en met zijn
handen de broden of vissen; de korven en
kruiken staan in rijen. Omstanders zien toe
(sarcofaag 4e eeuw in de San Félix te Gerona) .
Zodra beide gebeurtenissen in duidelijk ver-
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band werden afgebeeld, is — naast de altijd
aanwezige connotatie dat Jezus en zijn woord
levensdrank en levensspijs zijn — mogelijk een
verwijzing naar de eucharistie bedoeld (paneel ca. 340 van de deur van de Santa Sabina
te Rome; ivoor ca. S So aan de kathedra van
Maximianus) .
Bij de bruiloft van Kana liep de ontwikkeling uit op een groot bruiloftsfeest, dat vanaf
de middeleeuwen eerder als maaltijd werd
bedoeld die naar de eucharistie verwees dan
als wijnwonder; dat werd secundair (Hieronymus Bosch 1490-05 in Museum BoymansVan Beuningen te Rotterdam: Jezus, hier
gast aan tafel, zegent brood) . Al eerder waren
de schenkers actief geworden (ivoor uit Metz
tweede helft 9e eeuw), was Maria's rol duidelijker weergegeven (Andrews-diptychon Se
eeuw), was het bruidspaar in de scène opgenomen (ivoor i ie eeuw en miniatuur ca.
131 o in het Psalterium van Queen Mary) en
waren muzikanten toegevoegd (paneel van
de bronzen deuren eind 12e eeuw te Benevento). Soms legde de huismeester al rekenend verantwoording af (Westfaalse Meester
ca. 15 So) . Al vanaf de i ie eeuw ontstonden
kleine bruiloft-cycli (glasraam begin 13 e
eeuw Notre-Dame-de-la-Belle-Verrière te
Chartres) . Bij Tintoretto en Veronese, beide
ca. 1 562, onderscheidt men in het feestgewoel
nauwelijks het mirakel.
De broodvermenigvuldiging was bij uitstek
geschikt voor een statige, symmetrische scène: Jezus raakt links en rechts brood en vis
aan, door apostelen aangereikt (mozaïek ca.
500-26 te Ravenna; miniatuur in het Evangeliarium van Echternach i ie eeuw) . Maar al
op een ivoor 962-73 van het zogenaamde
Magdeburger Antependium is het een drukte
van brengen, halen en vergaren, een gegeven
dat zich ontwikkelde tot grote picknicks in
heerlijke landschappen (omgeving Lucas van
Leyden ca. 1530, Ambrosius i Francken in
het altaarstuk van het Antwerpse bakkersgilde 1 598 in de Mariakerk) . Strozzi ca. 1,61
beperkte zich in een verwarde scène tot de
uitdeling van de broden. Het onderwerp was
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geschikt voor kloosterrefters: fresco's ca.
16 i o van Pomerancio in de Sant' Anna sul
Prato te Florence, De Matteis 1693 in de San
Luigi di Palazzo te Napels en Metzinger 1747
in het franciscanenklooster te Laibach.
Van de wonderen van Jezus op het water
heeft men vooral Jezus die over het water wan-

delt, de storm op het meer en de wonderbare vis
afgebeeld. Het eerste wonder komt-vangst
meestal voor in combinatie met de belevenis
van de over- enthousiaste »Petrus. De storm
op het meer kon voorgesteld worden terwijl
Jezus slaapt te midden van de angstige leerlingen, of terwijl hij machtig de winden gebiedt. Vanaf de 6e eeuw werd, vooral als
evangelie-illustratie, voor de eerste wijze gekozen: van de grote scène met de gereefde
zeilen en de neergelaten mast op het ivoor uit
de Ada -groep (ca. Boo) tot Rembrandts doek
1633 met de zwiepende katrol en de ontwakende Jezus (vgl. tekening ca. 1654-55). In de
i oe- i ie eeuw ontstond de dubbel -afbeelding: Jezus slapend en gebiedend (miniatuur
ca. 980 in de Codex Egberti) . Ook werd de
laatste scène wel geïsoleerd afgebeeld. De
winden werden voorgesteld als blazende
hondekoppen (miniatuur ca. 1025 in de Gouden Codex van Echternach; vgl. miniaturen
met kosmische winden bij Hildegard van
Bingens Liber Divinorum Operum, handschrift
uit Lucca 13 e eeuw) . Het aantal apostelen varieerde. In de nieuwe tijd was het gegeven in
trek bij glazeniers (glasraam ca. 1510 te Arezzo), grafici (De Vos ca. 1 8o), bijbelillustratoren (Doré, gravure 1866) en bij schilders als
Van Reymerswaele met minstens drie werken (o.m. 1635, Museum voor Schone Kunsten te Gent) of Boschi 1647, in later tijd bij
een romanticus als Delacroix 18 S 3 . Ensor
beeldde in 1891 de storm uit (Maison Ensor te

Oostende) .
De wonderbare visvangst (mozaïek ca. Soo26 te Ravenna) ging — als de kunstenaar voor
de lezing van Luc. 5,4 -11 koos — samen met
de uitbeelding van de roeping van de »apostelen. Werd gekozen voor die van Joh. 21,2-8
(wonder na de verrijzenis), dan werd dit aan-
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geduid door een met een mantel geklede Petrus die te water gaat, of een tekst met Jezus'
woorden: `Pax vobis', zoals op een nog bijna
als teken opgevat reliëf midden i 2e eeuw uit
Roda. Op een kapiteel 12e eeuw uit Lewes
(Sussex) werd uitgegaan van de Lucas- versie.
Rembrandt gaf op een tekening ca. 1655 het
moment weer van Petrus' belijdenis na de
wonderbare vangst.
Best 1937; Loos 1965; Mensching 1957;
1962.

Miracula

Parabels
Jezus onderrichtte de mensen in parabels, vergelijkingen: korte verhalen, gesitueerd in de
ervaringswereld van de mensen, waarvan de
`pointe' wezenlijke dingen over het rijk van
God en zijn komst openbaart (Luc. 8,io). De
parabels staan — gezien de vaak herhaalde beginwoorden — in een eschatologische context:
`het (komende) Rijk Gods gelijkt op ... '
(Luc. 13,18 -19). Het gaat ook altijd om de
realisering van de voorwaarden voor de
komst van dat rijk. Zo draagt de Christus Vader de weegschaal van het Laatste Oordeel
op een fresco 1418 met de parabel van de
verloren zoon in de absis van Manasija in Joegoslavië. Sommige parabels zijn kleine verhalen, andere slechts aforismen. Sommige
zijn ontleend aan het leven van de enkeling;
andere aan groepsgedrag. Hoewel alle parabels in de prediking te allen tijde naarstig uitgelegd en toegepast zijn, werden sommige
vaak, vele vrijwel nooit, andere slechts in een
bepaalde periode afgebeeld. Sommige groeiden uit tot grote composities, andere bleven
summiere tekens. Er zijn er die zich uitermate
goed lenen voor uitbeelding, andere echter
niet. De splinter in het oog was geschikt voor
grafiek (houtsnede in Sebastian Brants Mithologia Aesopi, Basel 1 Sol); tot de zeer spaarzame schilderingen behoort Corinzio's fresco
ca. i boo in het staatsarchief te Napels. De parabels van het zuurdesem en de kostbare parel

(metaforen voor het rijk van God) zijn slechts
door een enkele schilder in beeld gebracht,
zoals Fetti, die ca. i óoo nagenoeg alle parabels
schilderde (over musea verspreid); en Schalken ca. i 68o die over de verloren drachme (zelfde soort metafoor) . De parabels over de goede
en de slechte boom (de slechte wordt omgehakt) en over blinden die elkaar leiden werden
bijna uitsluitend in de 12e eeuw (timpaan te
Bazas in de Gironde) en in de i S e/ i 6e eeuw
(Pieter Bruegel de Oudere 1568) gebruikt,
terwijl van de `goede herder', het `verloren
schaap' of de `verloren zoon' iedereen zich
wel aanstonds een of andere afbeelding weet
te herinneren. De sympathieke anekdote van
het mosterdzaadje (rijk- Gods- metafoor) leest
men aan een pilaarfresco ca. 1320 in Osterlars
op het eiland Bornholm (Denemarken). Op
de uitgewerkte voorstelling van de herder en
de huurlingen (Jezus en de joodse leiders) op
een Saksisch reliëf ca. 1530 zijn paus, bisschoppen, priesters en monniken de huurlingen.

De vroegste afbeelding van de Farizeeër en
de tollenaar, een parabel waarin Jezus' afkeurende houding wordt getoond tegenover het
hypocriete gebed van een notoir vrome man
en zijn sympathie voor de oprechtheid van
een publieke zondaar, werd bewaard in de
reeds vaak vermelde reeks mozaïeken te Ravenna. Een werk van Barent Fabritius en een
faience- schaal zijn twee van de schaarse, 1 7eeeuwse voorbeelden (beide in het Rijksmuseum te Amsterdam) . Rembrandt was een
van de weinigen die de, in de moraliserende
prediking toch te allen tijde gebruikte parabel
van de goede en de luie dienstknecht ofwel de
talenten afbeeldden (tekening ca. 1652): Jezus
prijst de hard werkende man met weinig talenten en gispt de luie met veel gaven. Het
verhaal van de onbarmhartige knecht die door
zijn meerdere coulant werd behandeld maar
zelf zijn ondergeschikte afperste, werd geschilderd door onder meer Sanders van Hemessen ca. 1550 en Claude Vignon 1629.
Ook de wat de situatie betreft verwante gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester die zich
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vrienden verwierf door eigenhandig hun
contracten in hun voordeel te veranderen,
komt afgezien van bijbelillustraties zelden
voor: bijvoorbeeld bij Sciavone ca. 1 55 0 Rembrandt schilderde in 1627 de rijke landbouwer die te zeer verknocht was aan zijn bezit , te midden van zijn omvangrijke administratie (vroeger gehouden voor de afbeelding
van een geldwisselaar) . Hij is beeld voor `iemand die schatten vergaart voor zichzelf,
maar niet rijk is bij God' (Luc. 12,21).
De parabel van de arme Lazarus en de rijke
vrek heeft zowel maatschappelijk als eschatologisch een diepe betekenis. Zij verhaalt van
een hongerige bedelaar die vergeefs aanklopt
bij de dis van een rijkaard. Als beiden gestorven zijn, smeekt de rijke in de hel vergeefs
om wat lafenis, terwijl de arme in Abrahams
schoot rust. Zeker hebben er voor de i ie
eeuw in Oost en West uitvoerige afbeeldingen met een bepaald schema van deze parabel
bestaan. Hierop wijst onder meer de volmaakte miniatuur in het Evangeliarium van
Echternach 1043-46 (met een tot zelfstandig
thema uitgegroeide `schoot van Abraham') .
In de middeleeuwen had het onderwerp —
parallel aan de vele afbeeldingen van het
sterfbed van een rijke vrek (12e-eeuws kapiteel te Rebolledo de la Torre bij Burgos,
Hieronymus Bosch ca. 1 Soo en de `ars moriendi'- illustraties) — als maatschappijkritisch
thema grote belangstelling. Uitingen hiervan
zijn een reliëf ca. i 125-5o aan het portaal te
Moissac, een raam ca. 1220 te Bourges, een
fresco-fragment 12e eeuw uit Tahull (Museum voor Romaanse Kunst te Barcelona),
een miniatuur ca. 1 43 0 3 5 van de Meester
van Zweder van Culemborg in het missaal
-

van Eberhard von Greiffenklau en fresco-cycli in Scandinavische gewelven (ca. 1400 in
het Deense Helsingor en de Meester van
Everlöv ca. 1500 in het Zweedse Skane). De
belangstelling handhaafde zich tot ver in de
16e eeuw, zoals blijkt uit panelen van Gheraets de Oude ca. 1590 en van een Zuidnederlandse anonymus ca. 1 S 15 (beide in het Catharijneconvent te Utrecht), uit de zijluiken

Max Beckmann, De Verloren
Zoon, schilderij, 1 94 8 .
Staedtische Galerie, Hannover.
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van een altaarstuk van Barend van Orley na
1521 (Kon. Musea voor Schone Kunsten te
Brussel) en uit een tekening ca. 1520-30 die
toegeschreven wordt aan Coecke van Aelst.
Beide laatsten volgden in hun in zes taferelen
opgezette verhaal nog de indeling van i i eeeuwse miniaturen.
Zeer populair was door de eeuwen heen de
parabel van de barmhartige Samaritaan. Deze
man vindt op zijn reis van Jeruzalem naar
Jericho een gewonde die al door joodse tempelfunctionarissen, een priester en een leviet,
veronachtzaamd is en nu door de Samaritaan
met buitengewoon grote zorg wordt omringd. Vanaf de patristische periode werd de
parabel als type van Jezus voorgesteld (glasraam ca. 1215 te Sens: rond de gewonde Samaritaan vier lijdensscènes van Jezus). In de
12e en i e eeuw waren ramen en gewelven
geschikte plaatsen voor uitvoerige, cyclische
verhalen, ingepast in parallelle bijbelse typologieën (te Bourges, Chartres en Rouen).
Deze voorkeur herleefde in de i 6e en duurde
tot in deze eeuw. Er waren kunstenaars die
kozen voor de uitbeelding van het hele verhaal: de verzorging van de uitgeklede reiziger
op de voorgrond en de onbarmhartige klerken passerend op de achtergrond (Meester
van de barmhartige Samaritaan 1537 in het
Rijksmuseum te Amsterdam), anderen voor
een enorm landschap met kleine scène (Henry met de Bles 15 31), weer anderen voor het
moment van de verzorging (Giordano ca.
1690; Wretling, gepolychromeerde houten
groep 1959). Rembrandt, die tweemaal tot
het laatste moment besloot (tekeningen 16 44
en ca. 1648 -50), prefereerde wellicht toch de
aankomst bij de herberg (ets 1633 en tekeningen ca. 1641-43 en 1648-50). Bresdin zette op
een lithografie uit 1861 de verzorging van de
Samaritaan in een woeste bos -entourage (en
verving het gebruikelijke paard door een kameel). Van Gogh 1889 (Museum KröllerMüller te Otterloo) kopieerde Delacroix
1851, die de Samaritaan weergeeft als hij de
gewonde op zijn paard tilt.
In het verhaal van de arbeiders in de wijn-

gaard werden de degenen die het laatst werden tewerkgesteld, relatief het best beloond,
tot groot ongenoegen van hen die het langst
hadden moeten werken; hierop repliceerde
de wijngaardenier — en dat is de pointe — dat
zijn goedheid niet met boosheid beantwoord
moest worden. Het gaf in oudheid en
middeleeuwen aanleiding om op het stramien van de verschillende uren van de tewerkstelling — parallel aan de zeven scheppingsdagen — de wereldgeschiedenis in , te
delen in zeven tijdperken. Voor de middeleeuwse kunstenaars was dit gegeven reden
om het verhaal in verschillende stadia weer te
geven, aldus een miniatuur met vijf scènes in
het i I e-eeuwse Evangeliarium van Echternach en Benedetto Antelami op een reliëf ca.
1200 met zeven scènes, parallel aan de zeven
werken van barmhartigheid (»Matteüs) in het
Baptisterium te Parma. Doeken van Rembrandt 1639 en Holsteyn 1647 (Frans Hals
Museum te Haarlem) reduceerden het verhaal tot de uitbetaling.
De parabel van de verloren zoon verdient
een betere, bij de werkelijke tendens van de
parabel passende naam: de `vergevingsgezinde vader', want om hem gaat het, zoals Rembrandt (doek 1668-89, ets 1636 en tekening
1642) begreep. Eenjongen vraagt vroegtijdig
zijn erfdeel op bij zijn vader. Hij gaat de wijde wereld in, en terwijl zijn brave broer zich
thuis blijft inspannen, verbrast hij zijn vermogen. Tot zwijnenhoeder afgezakt krijgt
hij spijt. Hij gaat naar huis terug, toont berouw en wordt door de vader tot ongenoegen van de oudste zoon met open armen ontvangen, gekleed en gefêteerd. Het verhaal,
met de avonturen van de verloren zoon en de
dramatiek, sprak tot de verbeelding en was
daarom menigmaal onderwerp voor beeldende kunstenaars, echter niet eerder dan de
i ie eeuw. Respectabele cycli vertelden het
verhaal (glasraam met 27 scènes begin 13 e
eeuw te Chartres, tekeningen in de Velislaibijbel ca. 1340, gobelins ca. 1 Soo in de Elisabethkirche te Marburg). Hoogtepunten zijn
Durers gravure ca. 1496 en Hieronymus
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Bosch' paneel ca. 15 To in Museum BoymansVan Beuningen te Rotterdam (vgl. miniatuur na 1460 in de Bijbel van Evert van Zou
naar deze Bijbel van een-denbalchor
noodnaam voorziene Meester) . In de 16e en
17e eeuw werd het verkwistend gedrag van
de jongste zoon aangegrepen voor het afbeelden van grote feestpartijen: Sanders van Hemessen 1536 in de Kon. Musea voor Schone
Kunsten te Brussel, een paneel ca. i 56o toegeschreven aan Frans Pourbus, in Museum
Mayer van den Bergh te Antwerpen, en
schilderijen van Vinckeboons ca. 16o9
(Rijksmuseum te Amsterdam), Liss ca. 1624
(de scène nu binnenskamers) en David Teniers ca. 1635. Het gegeven ontwikkelde zich
tot een genrestuk (Wouter Crabeth, eerste
helft ie eeuw, op een doek bekend onder de
titel `vals spel') . Rubens' schildering ca. 1618
van de verloren zoon als zwijnenhoeder is een
uitgebreide stalscène (Kon. Museum voor
Schone Kunsten te Antwerpen) . Lucas van
Leyden (gravure 1 S 10) en Rembrandt verdiepten zich in de terugkeer thuis. Daarnaast
nam Rembrandt, in een doek ca. 1636, zichzelf en Saskia als model voor de feestende
zoon en een deerne. Bij een biechtstoel fungeerde het beeld van de zoon als teken voor
boete (Verbrugghen, beeld begin i 8e eeuw in
de abdij Grimbergen) . Onder de modernen
lieten onder meer De Chirico ca. 1927 en
Beckmann 1949 zich door de parabel inspireren.
Ook het navrante verhaal van de boze
wijnbouwers die uiteindelijk de zoon van de
landeigenaar, d.w.z. Jezus, ombrengen, werd
levendig verteld in de miniaturen in de Gouden Codex van Echternach 1025, als tweede
in een grootse serie van vier parabels (met de
arbeiders in de wijngaard, het bruiloftsmaal
en de barmhartige Samaritaan) . In de typologische literatuur werd de moord van de wijnbouwers naast de kruisdood van Jezus afgebeeld (Speculum Humanae Salvationis ca.
1325-30 Kremsmunster) . Samen met deze parabel — en met als typologisch voorbeeld de
aan een boom vastgebonden Achior uit het

—
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oudtestamentische Judit- verhaal — werd die
van de hoeksteen die door de bouwlieden verworpen werd maar fundament bleek (Jezus),
uitgebeeld op een glasraam ca. 1390-1400 in
het Damenstift te Erbstorf.
De zeldzame uitbeeldingen van de onwaardige bruiloftsgasten die de een na de ander een
uitnodiging voor een feest om volgens Jezus
ongeldige redenen afzeggen, zijn bijna alle uit
de Nederlanden (doek ca. 163 5-45 wellicht

van Dirck van Santvoort in het Catharijneconvent te Utrecht, tekening ca. 1648 van
Rembrandt, schilderij ca. 166o van Van
Hoogstraten) . In Italië werd het geschilderd
door Strozzi ca. 16io, in Spanje door Roman
1628 in de sacristie van het Convento de la
Encarnación te Madrid en in Duitsland door
Platzer ca. 1750. De onwaardige bruiloftsgast,
die binnenkwam zonder bruiloftskleed en
buitengeworpen werd, werd door Mola geschilderd ca. I 6 S 5
Hoe de parabel van vijf verstandige en vijf
domme meisjes, onderdeel van Jezus' grote rede over de val van Jeruzalem en over de eindtijd (Mat. 24-25), allereerst eschatologisch
werd verstaan, blijkt uit vroeg-christelijk en
middeleeuws gebruik ervan. Tien meisjes
trokken met hun brandende olielampen naar
een bruiloftsfeest. Vijf domme meisjes gingen
onvoorbereid; vijf verstandige namen een
voorraad olie mee. Toen na lang wachten de
bruidegom kwam, moesten de domme nieuwe olie gaan kopen en bij hun terugkomst
vonden ze de deur van de feestzaal gesloten,
en dè bruidegom bleek hen niet te kennen.
De verstandigen vierden de bruiloft mee. Op
een miniatuur in de 6e-eeuwse Codex van
Rossano scheidt een gesloten deur de twee
groepen: links de dommen in kleurige, wereldse gewaden, rechts de verstandigen in
hun witte doopkleren. Dc laatsten hebben
toortsen, de eersten niet. De omgeving rechts
van de deur is paradijselijk: de paradijsstroom, die uit vier bronnen ontspringt, en
een tuinlandschap. Van achter de deur
spreekt Jezus de domme meisjes toe. Helemaal volgens de patristische traditie wordt
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hiermee de entree in de bruiloftszaal beeld
voor de toegang tot het definitieve paradijs.
Grimmiger is de middeleeuwse gewoonte
om aan kerkportalen in de gordingen de uitbeelding van deze parabel te verbinden met
de dreiging van de bijl aan de wortel van de
slechte boom die zal worden omgehakt (Mat.
3,10 en 7,19; »Johannes de Doper), in de ie
eeuw onder meer te Bazas, Longpont, Toulouse en Amiens. Het gebruik van de parabel
in de mystieke literatuur (in oneigenlijke zin
dus) al vanaf Origenes, eerste helft 3 e eeuw,
en de individuele duiding ervan moeten gezien worden vanuit de bruiloftscontext en
vanuit de hymeneïsche uitroep dat `de bruidegom komt' (vgl. Hoogl. 2,8 en I; 5,2;
Apoc. 22,12, 17 en 20) . Zo moet een miniatuur 123 5 in een brevier uit Sankt Gallen verstaan worden: Johannes de Doper, altijd als
voorbeeld van de asceten gezien, staat te
midden van de meisjes (vgl. Joh. 3,29). Verder speelde de parabel mee in de ideeën achter
de relatie tussen Jezus-Bruidegom en MaterEcclesia (Jezus liefkoost de gekroonde bruid
op een miniatuur ca. I150 in de Frowin-bijbel uit Engelberg) en in de middeleeuwse uitbeelding van de `kroning van Maria' (tekening ca. I 12 in een commentaar van
Honorius van Autun op het Hooglied: de
met Jezus tronende Bruid wordt daarbij in
beeld en tekst geduid als Ecclesia) . Afgebeeld
in de absissen van romaanse kerken duidde de
parabel ongetwijfeld op de eucharistie als anticipatie van het hemelse bruiloftsmaal: fresco's eind i ie eeuw uit de San Quirce de Pedret (Museum voor Catalaanse Kunst te
Barcelona), een mozaïek 14e eeuw in het
klooster te Detschani in Joegoslavië en de
predella 1431 van het altaar van Lukas Moser
in de kerk te Tiefenbronn. Op gebrandschilderde ramen werd de parabel vooral als cyclus verteld (Esslingen am Neckar ca. 1300).
Onder invloed van de laatste- oordeel - spelen
werd de parabel aan kerkportalen afgebeeld
(deurposten middenportaal 1220-3 6 aan de
westfaçade van de kathedraal te Amiens;
Magdeburg ca. 1240; na 1276 aan het rechter

westportaal van de Munster te Straatsburg;
bij het Laatste. ordeel in Freiburg i.Br. ca.
I28o). Later heeft men het feestmaal realistisch weergegeven, 'met braadspitten in de
keuken, maar zelfs de banderollen met `Signore Signore apprite' beneden aan de poort
en `In verita vidicho no-vi conoscio' boven in
de feestzaal hielpen toen niet meer de echte
betekenis over te brengen (Tintoretto tweede
helft 16e eeuw in Museum Boymans-Van
Beuningen te Rotterdam) . Bij Blake komt
op een aquarel uit 18o de bruidegom er niet
meer aan te pas en vechten de meisjes zelf het
probleem uit, terwijl een bazuinende engel
nog een reminiscentie vormt aan de oordeelssituatie. Romantisch behandelde Von Cornelius 1813 de parabel met op Jezus verliefde
meisjes onder toeziend oog van een harpspelende David en met Petrus als deurbewaarder
van de feestzaal.
Askew 1961; Harnisch 1985; Hermaniuk 1 947;
Jones 1964.
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De vroegste poging om literair een `leven
van Jezus' uit de evangelieberichten te construeren werd ondernomen door de Syriër
Tatianus ca. I70 in zijn To Dia Tessaroon
Euangelion (diatessaron genoemd: evangelie
werk werd gebruikt in de-harmonie).Ht
liturgie, werd vaak vertaald en had tot in de
middeleeuwen een grote invloed op de westerse versie van de evangelietekst en op bewerkingen zoals het Middelnederlandse Van
den levene ons Heren. Ook later werden pogingen tot een dergelijke `harmonie' ondernomen: poëtisch door de Spaanse priester Ju vencus (Evangeliorum Libri IV, ca. 330), min
of meer kritisch door Augustinus (De corisensu Evangelistarum, ca. 400) en dogmatisch
door de Frankische monnik en dichter Otfrid
van Weissenburg (Liber Evangeliorum, 86371)
Vroegchristelijke dichters hebben Jezus in
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hymnen bezongen: Clemens van Alexandrië

(ca. 200), Prudentius (Corde natus ex parentis,
ca. 400), Ambrosius (Splendor paternae gloriae,
ca. 380), Sedulius (A solis ortus cardine ca. 450)
of Venantius Fortunatus (Vexilla regis prodeunt, ca. 600) . Het genre werd met meer en
soms met minder goed resultaat voortgezet:
door de Ierse monnik Blathmac, zoon van

Peter von Cornelius, De parabel

Cu Brettan (7So-'7'7), de Bourgondiër Wipo
(paashymne Victimae pascali laudes, ca. 1025)
Notker Balbulus (de stotteraar, Liber Hymnorum, ca. 900) en vele anonymi, voorts door
Luther en in de lutherse Gesangbucher vanaf
1524, door de IJslandse dominee Pétursson
1666 en Lorenzini (Caelestis Agni, ca. 1720) en
nog door paus Leo x i i i eind ie eeuw (0
gentefelix hospita, op het heilig huisgezin van
Nazaret) .

Onderwerp is de ontmoeting
van de wijze meisjes met de
Bruidegom. Op de achtergrond
rechts de domme meisjes, die
vergeefs in het duister
aankloppen. Bij de poort van de
feestzaal herkent men aan sleutel
en fysionomie Petrus in zijn
functie van hemelse
deurwachter en een gekroonde
David als feestmuzikant.

van de verstandige en de domme
meisjes, schilderij, 1813.
Kunstmuseum, Düsseldorf.
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Voor het eerst werd hetjezusverhaal lokaal niem didactisch gedicht Cursor Mundi (Loop
gesitueerd (in Saksen) door de 9e-eeuwse der wereld) ca. 1320 uit Northumbrië en
anonymus die — misschien voor een vrou- vooral een anoniem Duits gedicht Die Erlöwenconvent in Werden — de Heliand schreef, sung eind 14e eeuw, waarin de verlossing zich
het eerste grote, literaire christelijke werk in tegen de achtergrond van een hemelse bede Germaanse taal dat bewaard bleef. Zijn raadslaging en onder commentaar van de
voornaamste bronnen waren de liederen in profeten door Oude en Nieuwe Testament
stafrijm over Jezus van de Angelsaksische heen voltrekt. Dialogen daaruit nam men letboer en lekebroeder Caedom van Whitby terlijk over in de spelen. Nog in de 16e eeuw
(ca. 670) en het genoemde Diatessaron. De is in deze traditie het hele drama van de verbedoeling was de pas (hardhandig) bekeerde lossing, op Jezus uitlopend, opgevoerd in AuSaksen Jezus' liefdesgebod en de tien geboden to da História de Deus van Vincente (1527).
in te prenten en hen voor zonden te waar- Naast een vloed van middeleeuwse stukken
schuwen. In een slechts ten dele bewaard ge- over nog te noemen details uit Jezus' leven
bleven gedicht Grist, toegeschreven aan Cy- (episoden, wonderen, parabels) waren er ennewulf (tweede helft 8e eeuw), wijzen de kele die heel Jezus' leven besloegen: Sankt
dialogen in hun levendigheid al naar het Caller Spiel (eerste helft 14e eeuw) en een
middeleeuwse drama. Een van de eerste grote Ludus Christi 1298 uit Cividale, waarvan de
middeleeuwse Jezuslevens was dat uit i i 20 opvoering drie dagen in beslag nam.
van Frau Ava, recluse in het Donaudal, dat
Onafzienbaar is de hoeveelheid gedichten
onderdeel is van een geschiedenis van de ver- en geschriften waarin vromen hun weg naar
lossing in dichtvorm. Daarna volgde tot in de Jezus zochten of hun persoonlijke beleving
tijd van de Reformatie nog een grote reeks van de relatie met hem weergaven: het grote,
`levens', waarvan de voornaamste zijn: het pathetische lied van monnik Ezzo uit Bamgenoemde 13e-eeuwse anonieme Van den le- berg (i ie eeuw), het anonieme middeleeuwse
vene ons Heren (in Vlaanderen gesitueerd), kerstlied Transeamus usque Bethlehem, het lied
Pseudo- Bonaventura's Meditationes Vitae Nollo pensai gia mai van de dichter — was het
Christi ca. 1300; dat van de kartuizer Ludolf Jacopone da Todi (einde 13 e eeuw)? — die uit
van Saksen ca. 13 50 (een van de meest gelezen liefde voor Jezus wilde dansen, het gedicht
boeken van de late middeleeuwen), De Gestis Van der Roese des Crucen van de anonieme
Domini Salvatoris 13 3 8- 47 (in 1 S delen) van de dichteres van het Coburgs handschrift 1 5C
augustijn Simon Fidati de Cascia en de Har- eeuw) en de Laudes e Cantigas Spirituales ca.
monia van Osiander 1537. Vooral die van
1425 van de Portugese benedictijner bisschop
Pseudo- Bonaventura en Ludolf van Saksen André Dias. Alle passen in het sentiment van
hebben zeer grote invloed gehad op de laat- hun eeuw.
middeleeuwse vroomheid en iconografie.
Heel eigen kenmerken vindt men bij een
Voor al deze werken geldt dat ze gelovig, vijftal bijzondere auteurs. Allereerst is daar
onkritisch en nogal eens met veel fantasie ge- William Langland, de schrijver van het 23
schreven zijn. Alles wat Jezus doet is expressie boeken tellende The Vision of William Convan zijn God -zijn. Hetzelfde geldt voor de cerning Piers the Plowman ca. 1370 en 1390: een
Visioenen van de huismoeder, non en kloos- enorm droomgezicht van de dichter, waarin
terstichtster Birgitta van Zweden uit de 14e hij voor een groot deel onder leiding van Pier
eeuw, die vertellenderwijs minuscule details de Ploeger (in zekere zin Jezus zelf) via vele
over Jezus' leven en lijden meedeelde.
ervaringen uiteindelijk bij het alles zingevenVoor het middeleeuwse drama boden de de leven van Jezus uitkomt, om daarna te
evangelies materiaal genoeg. Van invloed op ontwaken. Heel anders is de honderd jaar lade ontwikkeling ervan waren een groot ano- ter geschreven De Imitatione Christi 1470 van
(
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Thomas a Kempis, een van de meest droefgeestige boeken aller tijden, zeker niet een
van de beste vruchten van de Moderne Devotie. Men vraagt zich af hoe deze de-humaniserende Jezusdevotie zo'n grote invloed
heeft kunnen hebben op velen: het telt ongeveer vijfduizend drukken. Veel natuurlijker is het soms praterige, maar soms ook
geleerde, in het Catalaans geschreven, bevrijdend naïeve Vita Christi en Roman( 1497 van
de claris Isabel de Villena, die het leven van
Jezus, het hof van Aragon en de hemel in een
verhaal liet samenkomen. Tussen middeleeuwen en nieuwe tijd staat, zowel wat uitgangspunt als wat vorm betreft, de Spaanse franciscaan Ponce de Leon die, om zijn ideeën
door de Inquisitie gevangen gezet, De los
Nombres de Cristo (Over Jezus' namen) 1583
schreef, waarin drie monniken over een aantal namen van Jezus disputeren. Nieuw is
hierin een pantheïserende weg vanuit de natuur naar God. Over de grenzen van de
middeleeuwen reikend en toch de sfeer van
de renaissance en zeker die van de barok ademend is tenslotte het in verzen geschreven
mysteriespel van de Mexicaanse non Juana
Inéz de la Cruz El Divino Narciso 169o. Met
gebruikmaking van de antieke fabel van Narcissus (t.w. Jezus; zijn spiegelbeeld is de menselijke natuur) en in een bucolische omgeving
wordt heel het verlossingsverhaal van Jezus
meestal op diepzinnige wijze uitgebeeld. Vida schreef een humanistische Christias I S 35
naar het voorbeeld van Vergilius' Aeneis.
De persoonlijke, lyrisch uitgedrukte Jezus beleving is tijdens en na de Reformatie nooit
verdwenen. Men denke dan aan de nog
middeleeuws klinkende ballade Het Soudaens
Dochterkijn (Het dochtertje van de sultan)
eind 16e eeuw, toegeschreven aan Van Wervershoef; het anonieme, ook in vertalingen
zeer verspreide Soneto a Cristo Crucificado begin 16e eeuw, gedrukt in 1628; Der Weg zu
Christo 1623 van de lutherse theosoof- schaapherder Böhme; de veel gebruikte Jezusliederen 1623-26 van de jezuïet Von Spee; Heilige
Seelenlust 1657 van de arts- priester Silesius;
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Het Duyfken in de Steen-Rotse, dat is een mede
-lydensiopbtrPaejsuChi1657

van Poirters; Steps to the Temple 1646 en Carmen Deo nostro 1652 van de katholiek geworden puritein Crashaw, die Milton (ca. 166o)
en Pope (ca. 1710) beïnvloedde; The Mount of
Olives 1652 van Vaughan en enkele liederen
van Jan Luyken met prenten van hemzelf en
zijn zoon Kaspar in de Duytsche Lier 1671. De
piëtist Tersteegen (Geistliches Blümen-Gartlein
inniger Seelen 1729), de romanticus Novalis
(Geistliche Liedern 1802), de lyricus Von
Brentano (gedicht Ich bin aus fremdem Land
gekommen 1818) en Gezelle (Gij badt op eenen
berg alleen i 88o) stonden op hun manier nog
in deze `gelovige' traditie. Daarin hadden
ook, maar dan in het epische genre, de Christuslegenden 1904 van Selma Lagerlof hun
plaats.

Met deze traditie werd gebroken in de i 8e
eeuw, toen een nieuwe, rationele Jezus -benadering ontstond parallel aan de eerste stappen
naar een kritische `Leben Jesu-Forschung'
(Reimarus' Apologie oder Schutzschrift fur den
vernünftigen Verehrer Gottes, waarvan Lessing
in 1 774-78 fragmenten uitgaf) . Kenmerkend
voor de tijdgeest was Rede des Todten Christus
vom Weltgebaude dass trein Gott sei 1 796 van
Jean Paul. Met Klopstocks epische gedicht
Messias 1748-73 verscheen echter een nieuwe,
humane Jezus in een dramatische strijd tussen
God en de duivel. Het zou een eeuw duren —
tot het opzienbarende, onmiddellijk door katholieke autoriteiten in de ban geslingerde
Vie de jésus 1862 van de Parijse hoogleraar in
de Semitische talen Ernest Renan met zijn
milde Galilese Jezus -rabbi — eer anderen erin
slaagden deze nieuwe menselijke Jezus literair
te benaderen. Bij Goethe 1774, Blake (fragment ca. 18 io/ i 8), Hölderlin Hymnen 179193, Hebbel 1863 en Otto Ludwig ca. 185o
bleef het bij plannen en concepten voor
werken over Jezus.
Terwijl Jezus in de theologie verstandelijk
werd benaderd en in de kerkelijke vroom
werd ingezet als bloedeloos --heidsblvng
ongevaarlijk en vooral niet als maatschappij-
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kritisch of politiek, ontstond in romans en
drama's vanaf het einde van de 19e eeuw een
scala van jezusfiguren: naar gelang van de inzichten van de auteurs variërend van mild en
gevoelig tot revolutionair en strijdbaar. Op
Renans Jezus bouwden de romans voort van

Lepsius 1917, Papini 1921, Emil Ludwig (Der
Menschensohn, 1928), Schaper 1936, de drama's van Grandmougin 1892 en Avenarius
1927 en in zeker opzicht ook nog de door de
Christan Science beïnvloede roman van
Douglas, The Great Fisherman 1954• In deze
werken werd Jezus geplaatst tegen de achtergrond van zijn tijd en werd een psychologische analyse gegeven. Vanaf het drama van
Sauriac 1849 kreeg Jezus zijn plaats in de klassenstrijd, bijvoorbeeld de romans van Holz
(onder meer Buch der Zeit 1885), Barbusse
1927 en Sayers 1949. Daarnaast nam men de
vrijheid om de traditionele berichten over Jezus vrijelijk te interpreteren of naar goeddunken te veranderen: Rosegger 1905 en Graves
1 954. Anderen schiepen een Jezusbeeld dat
gereflecteerd te voorschijn komt uit een figuur uit diens `omgeving': Wallace (Ben Hur,
18 8o), Sienkiewicz (Quo Vadis?, 1895/96,
»Petrus), Brod (Der Meister, 1952) en Luise
am, 1983)
Rinser (Mirjam,
Weer andere auteurs lieten ofwel Jezus terugkeren in een bepaalde figuur uit hun eigen
tijd, ofwel projecteerden hem in contemporaine omstandigheden. Beide technieken
vindt men in het werk van Dostojevski (De
Groot- Inquisiteur 188o en vorst Myschkin in
De Idioot 1868). Het eerste deed reeds Balzac
in jésus-Christ en Flandres 1831 en na hem de
romanciers Kretzer in Das Gesicht Christi

1897, Eduardo Calderón in El Cristo de espaldas 1910, Timmermans in Kindeke Jezus in
Vlaandren 1917, Ricarda Huch in Der Wieder kehrende Christus 1926 en de dramaturgen
Gerhart Hauptmann in Hanneles Himmelfahrt
1893, Saint-Georges de Bouhélier in La Tra

1901, Scharrelmann in-gédieunovaChrst
Die Wiederkunft Christi 19o5 en Fabri in Processo a Gesu 1955. De tweede techniek, soms
zeer opvallend, soms verborgen, vindt men

in romans van Gerhart Hauptmann (Der Narr
in Christo Emmanuel Quint 1910), Borchert
(Jesus macht nicht mehr mit 1949), Faulkner (A
Fable, 1954), Grass (Die Blechtrommel 1959) en
in toneelstukken van Wilbrandt (Hairan
1 899), Dürrenmatt (Die Wiedertdu fer 1946/
66), Hochhuth (Der Stellvertreter 1961), Kipphardt (März 1967), Weiss (Hölderlin 1971),
Jens (Der Fall Judas 1975) en Drewitz (Eingeschlossen 1986).
In Strindbergs Ett Drumspel 1902 ondergaat Agnes, de dochter van de god Indra,
wanneer zij na haar mislukte omgang over de
aarde terugkeert naar de hemel, een machtig
Christus - visioen dat uitzicht biedt op de oplossing van het door de auteur gestelde probleem van de aardse onvolkomenheid. Het is
ook Jezus die in een van de laatste dichtwerken van Blok (Dvenadcat, De twaalf, 1918)
tijdens een barre tocht van twaalf rode gardisten uit Petrograd de vlag van de revolutie
vooruit draagt. Unamuno overstijgt dood en
vergankelijkheid in een reeks Jezus - gedichten
(El Cristo de Velázquez, 1920: overdenkingen
bij Velázquez' Gekruisigde uit 1630).
In de toneel -, literatuur- en muziekgeschiedenis zijn werken aan te wijzen die ofwel Jezus' leven of een van zijn kwaliteiten
tot onderwerp hebben, ofwel een periode of
een gebeurtenis uit zijn bestaan of optreden.
Over het algemeen lijkt het alsof het sentiment van de tijd iets minder sterk in de muzikale vormgeving van de Jezusfiguur heeft
doorgewerkt dan in de beeldende kunst of
letteren; misschien vanwege een sterkere liturgische of kerkelijke binding van deze artistieke discipline. Uiteraard is Jezus vanaf het
ontstaan van de liturgie door christenen bezongen. Ambrosius van Milaan (tweede helft
4e eeuw) liet zijn kerkvolk door hemzelf gedichte en getoonzette christologisch geladen
hymnen zingen om het te wapenen tegen de
infectie van de ketterij der Arianen. Van de
wijze waarop gezongen werd, is niet meer
bekend dan dat het zeer gevarieerd was — tot
aan de 6e eeuw, toen in Rome het Gregoriaans ontstond, een muziekvorm die werd
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gebruikt om uniformiteit te verkrijgen. Met
name in de Karolingische periode is het in
West-Europa sterk gepropageerd. In het
Oosten ging de `Goddelijke Liturgie' muzikaal haar eigen wegen, onder meer door een
zeer sterke Slavische inbreng.
De oudste Jezusliederen in het Westen
stammen uit de Toe (Christ keinado) en 12e
eeuw (Christus ist erstanden) . In de ie eeuw
ontstonden, goeddeels op Gregoriaanse melodieën, in verband met het mysteriespel
nieuwe, voor het volk bestemde Jezushymnen. Hildegard van Bingen (midden ie
eeuw) schreef en componeerde nieuwe liederen en Heinrich van Laufenberg uit Straatsburg vertaalde ca. 1450 de oude hymnen
voor het volk. De reformatorische Jezusbeleving werd sterk verbreid en verdiept door
het nieuwe kerklied sinds Luther, en vond
een hoogtepunt in de muziek van Johann Sebastian Bach, die zowel het Gregoriaans als
alle andere voorafgaande muzikale tradities
uit kerk en wereld tot een synthese bracht. De
eerste meerstemmige kerkmuziek ontstond
in de i e/ i 6e eeuw in de Nederlanden, om in
de i 6e/ 17e eeuw in Italië uit te groeien tot de
klassieke polyfonie met grote namen als Da
Palestrina (Improperia vanaf 1573 en Lamentationes vanaf 1575 voor de lijdensliturgie; zijn
vaak gezongen Ecce sacerdos magnus is geen
bisschops- maar een Jezuslied), Orlando di
Lasso (motet Dominejesu Christe 1575), Vittoria (Officium hebdomadae sanctae, muziek bij
de liturgie van de lijdensweek, 1 8 5) en
Monteverdi (Selva morale e spirituale, 1640).
Elk van hen componeerde een groot aantal
imposante Missen: op Jezus en de Drieëenheid geconcentreerde muziek bij de viering
van de eucharistie.
In de 17e/18e eeuw ontstond de oratoriumvorm, een muzikale bewerking van een
religieuze tekst voor solisten, koor en orkest.
De vorm gaat terug op liturgische drama's en
op het gebruik daarvan in de religieuze stichting van Filippo Neri (tweede helft 16e
eeuw), het Oratorium. Schutz combineerde
ca. i66o de oratoriumvorm met het reforma-
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Tekst met illustrerende
tekeningen van het Passiespel
van Valenciennes uit i 547. Het
spel duurde 22 dagen. De
tekening geeft onderdelen van
het spel op de 2 ie dag:

doornenkroning en Ecce
Homo.
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torische choraal, waaruit zich de Passiemuziek ontwikkelde. Jezus-oratoria werden gecomponeerd door Porpora (Ii Verbo Incarnato
'734), Handel (Messiah 1742), Paisiello 1 794,
Emiel Neumann (Christus der Friedesbode, in
het revolutiej aar 1848), Lesli (Immanuel 1853),
Liszt 1862-67, de Hongaar Kósa 1897, Bernhardt (een trilogie ca. 1900), de Canadees Pelletier (Rédemption ca. 1910) en Rohwer 1963.
Verwante werken waren cantates van Johann
Simon (Das allerschönste Jesus-Bild in geistreichen Cantaten fur die gewöhnliche Sonn- and
Festtagsevangelia 1737-38 (90 cantates) en
Hanssens Pie Jesu ca. 1825, de muzikale
bewerkingen van liederen van Jan Luyken
door Van den Sigtenhorst Meyer 1932-37, de
hymne Al Corazón de Jesu Christo ca. 1 945
van Ippisch en een ensemblewerk Glory Alleluia van Leopold/Kerkhove en Christus Rex
van Jean Rivier, beide uit 1970. Rubinstein/
Bulthaupt ca. 1875 en Van de Sloten 1896
schreven Jezus- opera's, Webber/Rice in 1970
de rock-opera Jesus Christ Superstar, Lioncourt in 1924 Le Mystère de l'Emmanuel, een
liturgisch drama, en Jean Leopold in 1978 een
mysteriespel Jesus People 2000. Een werk voor
koor en orkest van Samuel stamt uit 1894 en
een `hymne symphonique' Les Mystères du
Christ van Van Hemel uit 1958. De Belg Robert Herberigs (Lamgodsspel 1948) en de Catalaan Josep Soler (Visioen van het Lam Gods
1970) lieten zich inspireren door deze apocalypt i scheJezus-titel.
Afzonderlijke gebeurtenissen uit Jezus' leven hebben in de loop der eeuwen geresulteerd in een grote literaire en muzikale produktie. Deze betreft vooral zijn geboorte,
lijden en verrijzenis en het Laatste Oordeel,
maar soms ook bijvoorbeeld de bekoring (orkestwerk van Fano 1919; koorwerk van Gunter Raffael 1934), de bruiloft van Kana (toneelspelen van Rebhun en Schmeltzl 1538 en
1 543), het gesprek met de Samaritaanse (een
toneelstuk van Rostand 1902 en een cantate
van Bennett 1867), de bergrede (een symphonisch gedicht van César Franck 1846), de
gedaanteverandering (cantate van Segond

1948 en een koor- en orkestwerk van Mes
laatste avondmaal (een-siaen196)ht
mysteriespel 1575 te Olmütz; Vondel, Altaergeheimenissen 1645; Pater Hartmann, oratorium 1904) . Zeer belangrijke muzikale weergaven van momenten uit Jezus' verlossingswerk vindt men in het Credo van Bachs Hohe
Messe 1738 (met name bij `Et incarnatus est'
en `Passus et sepultus est. Et resurrexit') en in
vele van zijn kerkcantates (Nun komm' der
Heiden Heiland 1724; Ich Habe genug 1727 en
Christus lag in Todesbanden 1707-08).
Over Jezus' geboorte kwamen middeleeuwers niet uitgespeeld en - gezongen. Het franciscaanse mysteriespel uit Orvieto 1370-80,
het gedicht ca. 1350 van de Vlaming Jan
Praet, die Jezus zelf over zijn geboorte en
jeugd laat vertellen, en — late nabloeiers — Pastorel 1635 van Stalpaert van der Wielen (samenspraak van de herders Kloris en Jaep) en
Harderslied ca. 1630 van Jacob Revius zijn
slechts enkele uit honderden voorbeelden (zie
Van Duinkerkens bloemlezing Kerstlyriek
1941). Hoogtepunten uit de muziekgeschiedenis zijn Die Geburt unseres Herren Jesu
Christi 1623 van Schutz en het Weihnachtsoratorium 1 73 4/3 5 van Johann Sebastian Bach.
Voorbeelden uit het moderne toneel zijn een
mysteriespel van Tomé 1891, uit de literatuur
gedichten van Engelman (Pastorale, ca. 1930)
en Péguy (La crèche, l'áne et le boeuf, september 1914, enkele dagen voor zijn dood op het
slagveld), en uit de muziekgeschiedenis: L'enfance du Christ 1854 van Berlioz, Schlafendes
Jesuskind 1888 van Hugo Wolf op tekst van
Marike, cantates en oratoria van Van Hulse
tussen 1940 en 1950 en Une Cantate de Noel
1 953

van Honegger.
De grote, aan elkaar verwante middeleeuwse passie- en paasspelen kwamen voort
uit een dramatisering van liturgische gezangen (tropen en sequensen) . Na een passie in
het oudfrans eind ioe eeuw, De Passione
Christi 12e eeuw (Benediktbeuern), de spelen
uit Wenen (ca. 1300), Frankfurt (Baldemar
van Petersweil ca. 1350, als verzoening na de
jodenmoord in 1349 aldaar), Maastricht (ein-
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de 14e eeuw), Eger (15 e eeuw), Valenciennes wordt weer gekruisigd, 1948; verfilmd in
1957) projecteerde Kazantzakis het lijden van
( 1 547; het decorontwerp bleef bewaard) en
een Mystere de la Passion ca. 1452 van Arnoul Jezus in gebeurtenissen tij dens de voorbereiGréban (36.400 verzen, 224 personages, speel- dingen van een passiespel in een Grieks dorp.
Het kruis waaraan Jezus stierf was voorduur 4 dagen) bleef hier en daar na de sloop
van de Verlichting de traditie om het ver- werp van visioenen in het anonieme Dream of
the Rood (8e eeuw), van beschouwingen in
lossingswerk dramatisch te verbeelden tot op
hymnen van Hrabanus Maurus (eerste helft
heden voortleven (vanaf 1643 in Oberammergau; de terecht vanwege antisemitisme 9e eeuw), in het toneelstuk La devoción de la
Cruz 1534 van Calderón de la Barca over de
bekritiseerde tekst van Daisenberger uit i 86o
bekering van een zondaar, en in een romance
werd herschreven; muziek van Dedler 1815)
of ingevoerd (Tegelen na de Tweede We- A Buen Juez Mejor Testigo (Hoe beter de rechter , des te beter de getuige) van Zorrilla y
reldoorlog) .
Uiterst dramatisch werd het lijden be- Moral uit 1943, waarin een kruisbeeld in een
schreven in het derde deel van het Abecedario rechtszaak getuigt. Predieri schreef in 1 702
espiritual 1528 van De Osuna (Sevilla; men het oratorium Ii trionfo della Croce.
De muzikale geschiedenis van het passiedenke aan de dramatische Goede- Vrijdagprocessie aldaar), in het epos La Cristiada 1611 verhaal begint met de praxis vanaf de S e
van De Hojada met engelen en duivels die eeuw om in de Goede Week tijdens de liturzich met het gebeuren bemoeien, en in de gie op Palmzondag de lijdensperikoop plechtig volgens Matteis, en op de dinsdag,
Trabalhos de Iesu ca. 1 8o van de Portugese
augustijner eremiet Frei Tomé de Jesus, een woensdag en vrijdag respectievelijk volgens
werk dat door vertalingen veel invloed had Marcus, Lucas en Johannes voor te dragen,
op de Europese spiritualiteit in de ie eeuw. waarbij bepaalde woorden en momenten
In deze realistische traditie stond nog de Chi- muzikaal een eigen accent kregen. Vanaf de
ioe eeuw werd de voordracht verlevendigd
leense dichteres Gabriela Mistral met haar
Desolación 1922. Een goed voorbeeld van het en in de ie eeuw lagen de rollen van meermede-lijden met Jezus in het Herfsttij is het dere zangers vast. In de 16e eeuw kwam er
anonieme, Nederlandse, 15e-eeuwse Baghijn- ondersteuning door instrumenten (Orlando
ken van Parijs. De la Céppède schreef in 161 o- di Lasso 1594; Byrd ca. 1600) en werd het
1621 twee reeksen sonetten over lijden en lijdensverhaal voor katholieke en reformatoverrijzenis, die de laatste decennia weer wor- rische erediensten in de motettenpassie doorden geprezen. De Zweed Stagnelis transpo- gecomponeerd (Longueval — of Obrecht? —
neerde het lijdensverhaal in Bacchanterna 1822
153 8; Daser ca. 1 S6o; Machold 1593). Vanaf
in een mythologische aankleding. Vaak be- Walters Mattheuspassion (voor 1530) zong het
wonderd, maar nu toch om het gebrek aan volk in de lutherse koraalpassie meditatieve
werkelijkheidszin en achterhaalde inzichten teksten in de volkstaal mee op eenvoudige
kritisch afgewezen, is de bewerking van lij- vierstemmige melodieën, die nog altijd zeer
densvisioenen van Anna Katharina Emme- dicht bij de oude Gregoriaanse stonden. Met
rick door Von Brentano 1833. In Gerhart Schutz 1661-65 begon de traditie van passie Hauptmanns Die Finsternisse 1937 (gedrukt oratoria. Sebastiani 1672, Kuhnau 1721 en
1947) wordt tijdens een gesprek onder een anderen voegden op het lijdensmoment redodenmaal bij gelegenheid van de dood van flecterende aria's en meditatieve teksten voor
een joodse vriend het lijden van Jezus betrok- het volk toe, en bouwden realistische verken op het lijden van het joodse volk. In zijn, klankingen in. In de i 8e eeuw liet men de
vooral buiten Griekenland veel gelezen ro- oorspronkelijke evangelietekst los ten gunste
man 0 Christós Xanastavronete (Christus van niet altijd even verheffende libretto's. De
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erbarmelijke tekst van Brockes uit 1712 werd
vaak in passie-oratoria gebruikt. Johann Sebastian Bach schreef de Mattheus- (1729) en
Markuspassion op teksten van Picander, de jo hannespassion ca. 1723 op eigen teksten naar
Brockes. Ook vrijere oratoriumbewerkingen
ontstonden: Joseph Haydn (Die sieben letzten

Worte des Erlösers am Kreuze 1795), Spohr
(Des Heilands letzte Stunde 1835), Benoit
(Drama Christi 1897), Disteler (Jesus, deine
Passion 1933), Ahrens 1951, Francois Martin
(koorwerken en Polyptique, six images de la
Passion du Christ 1945/48/72) en Penderecki
(Passio et Mors Domini Nostri Jesu Christi
1

9 6 4/ 6 5)

Ook momenten en personen uit de lijdensgeschiedenis leenden zich voor bewerkingen.
Getsemane was meermalen onderwerp van
oratoria: Ernst Wolf 1789, Rosetti 1790,
Beethoven 1803, Dupuis 1929, en van een
symphonisch gedicht: De Sabate 1925. Jezus'
doodsnood speelt op de achtergrond van de
Zweedse priesterroman van Falkberget Den
Fjerde Nattevakt (Vierde Nachtwake) uit
1923. Ook »Pilatus, »Barnabas, »Dismas, »Jozef van Arimatea en »Nikodemus hadden hun
artistieke doorwerking. Alle personages uit
de lijdensgeschiedenis werden beschreven en
overdacht door Miró y Ferrer in Figuras de la

Passion del SenorJesu-Cristo 1916/17.

De mythe van de nederdaling ter helle, al
in de 2e eeuw in het 17e lied van de Oden van
Salomo verteld, werd in de middeleeuwen
vaak gebruikt voor mysteriespelen (paasspelen ie eeuw uit Passau en Klosterneuburg,
uit Muri ca. 1250, uit Oost -Thuringen ca.
1350, uit Innsbruck en Wenen tweede helft
14e eeuw). Na de Auto de moralidade de embarcacao do Inferno 1 S 17 van Vincente, het stuk
van Vetrantcic, Befreiung der Voter aus der
Vorhölle ca. 1 S So, en een Pools jezuïetenstuk,
De Vernietiging van de Hel, eerste helft ie
eeuw, hernam Stephen Phillips in zijn gedicht Christ in Hades. A Phantasy 1896 het
gegeven en vertelde Van der Meer het in
Paasmorgen 1959 nog een keer meesterlijk na.
Zojuist genoemde en andere middeleeuw-

se paasspelen stellen, in details variërend, het
mysterie van de verrijzenis aanschouwelijk
voor. Het 12e-eeuwse Ludus Pascalis uit Origny-Sainte-Benoite is het oudste en herinnert
met zijn wisselende Oudfranse en Latijnse
teksten aan de liturgische origine. Het laatste
is een vertel-oratorium of lees-concert van
Klaj uit 1644. Het anonieme mysteriespel Ordinalia (ca. 1300) uit Cornwall heeft als laatste
van drie delen over het openbaringsverhaal,
na 'Origo Mundi' en `Passio Domini', ook
een 'Resurrectio Domini'. Tolstoj bood in de
roman Voskresenie (Opstanding) uit 18 99,
waarin een Russische vorst de schuld van een
ten onrechte beschuldigde jeugdvriendin
probeert te delgen, zijn eigen, geseculariseerde visie op het kerkelijke opstandingsfeest.
Orff schreef een Comoedia 1956 op de verrijzenis. Paasoratoria componeerden Schutz

1623, Strungk 1688, Schulze 1886, Handel
17o8, Ernst Wolf 1781, Benda (Die Jonger am
Grabe des Auferstandenen 1792), Holland ca.
1800, Neukomm 1841, Thomas 1930, Keldorfer 1936, Van Dessel 1943, Naylor 1965,
Graap 1966 en Stout (Dialogo per la Pascua
1970). Monnikendam schreef in 1965 het
koorwerk Paasspel, Alfano in 1904 een opera
met de titel Risurrezione. Door de `hemelvaart' geïnspireerd zijn de oratoria van Lort zing 1829 en Neukomm 1842` en het tweede
van de Cantiones Mysticae 1962 van Ridout.
Messiaen componeerde in 1933 over de hemelvaart een stuk voor orgel. Pinksteren
werd bezongen in cantates van Neukomm

1846 en Gallotti 1923, in de Messe de Pentecóte
195o van Messiaen en in het Triptychon zum
Heiligen Pfingstfest 196o voor solostemmen,
koor en orkest van Hartig.
Het oudste literaire document over het
Laatste Oordeel is Muspilli (Wereldbrand) uit
het begin van de 9e eeuw, een fragmentarisch
bewaard gebleven gedicht. Op Frau Ava's
werk uit 1120, met een uitvoerige beschrijving van het wereldeinde, werd reeds gewezen. Lucidarius 1190-95, een anonieme didactische dialoog, en Von Gotes Zukunft ca. 1300,
een stichtend gedicht van de Weense arts
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Heinrich von Neustadt, houden zich met de
toekomst bezig en berichten uitvoerig over
eschatologische gebeurtenissen. In een voorspelling van de komst van de »Antichrist en
het wereldeinde voor z34o hekelde Arnau de
Vilanova in Raisonnement d'Aviny ó (Rede in
Avignon, 131 o) de toestanden in de top van
Kerk en maatschappij. Een belangrijke middeleeuwse beschrijving van het Laatste Oordeel is de kern van de 13 dagen durende
droom van de hoofdpersoon in het 13 eeeuwse, maar pas in de i 8e eeuw opgetekende Draumvaedet (Droomlied). Over een `individueel oordeel' gaat de 13e-eeuwse, vermakelijke `fabliau' Du Vilain qui conquist paradis
par plait, met een boer die door overreding
van Petrus het paradijs verovert.
Drie soorten drama's hielden zich in de
middeleeuwen met het Laatste Oordeel bezig: spelen over het wereldeinde, over de
»Antichrist en over de parabel van de `verstandige en domme meisjes'. Het gedeeltelijk
bewaard gebleven Hamburgse Laatste Oordeel uit de eerste helft 12e eeuw is een van de
vroegste spelen. Daarna zijn er spelen uit heel
Europa: uit de 14e (handschriften uit Donaueschingen-Rheinau, Chester, Perugia) en
uit de 1 e (uit Chur, Luzern, een spel uit, de
Rouerge en een van Belcari 1445/90) tot in de
16e eeuw (Sachs i558, Agricola 1573 en Krüger 15 8o) . Grote duivelsscènes werden erin
opgevoerd, machinerieën suggereerden kosmische rampen en massale ensceneringen
voerden soms tot hysterie bij de toeschouwers. De jezuïet Gretser bracht een Laatste
Oordeel onder in een 12e-eeuwse legende
over de straf van een zondige bisschop: Dialogus de Udone Archiepiscopo i S 87. De met
eschatologische speculaties en beschrijvingen
gevulde Suenos y Discursos de verdades (Dromen en gesprekken over waarheden) uit i 627
van Quevedo y Villegas begint met een sarirische schildering van het Laatste Oordeel . In
Fontanes vertelling Grete Minde 1879 wortelt
de woedende wraak van de vrouwelijke
hoofdfiguur in de opvoering van een LaatsteOordeel-spel, waarbij zij betrokken was. Der
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Petrus Pfister, Sacerdos et hostia,
schilderij, 1924. Verbh^fplaats

onbekend. Het werk is tekenend
voor de bizarre ive en begin

20e-eeuwse opvatting van de
priester als een `andere Christus',
een gegeven uit de katholieke

spiritualiteit dat teruggaat op de
vroomheid van Sint Franciscus

van Sales en Pierre de Bérulle en
dat nog een rol speelde in Journal
d'un cure de campagne van
Georges Bernanos. De

gekruisigde Jezus drukt een
priester tijdens de elevatie van
het hostie - brood na de
consecratie zijn doornenkroon

op het hoofd.
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Iungste Tag 1922, roman van Lulu von
Strauss and Torney, gaat over de eindtij dverwachting van de Münsterse wederdopers en
hun frustraties in de 16e eeuw. In de muziekgeschiedenis kreeg de schildering van het
Laatste Oordeel vooral haar plaats in de macabere sequens Dies irae (midden 13 e eeuw,
Italië) uit de talloze requiemmissen voor Allerzielen (2 november) en de overledenen

(Dufay, Ockeghem, Pierre de la Rue) en in
het daaruit voortgekomen concert-Requiem
(Mozart, Berlioz, Verdi, Fauré).
Wonderen van Jezus vonden weinig belangstelling bij dramaturgen, literatoren en
musici. Een enkele maal waren de blindgeborene (Gretser 1 584; Schmeltzl 1543) of de Kananeese vrouw (Vincente I S 3 4 met contrasterende duvelieën) goed voor een toneelstuk;
soms werden de dochter van Jaïrus (Marie
Reiset ca. 18 8o; Meulemans 1925) en de
storm op het meer (Zipp 1972) voor vocale
muziek gekozen. La pêche miraculeuse 1 937,
een in Génève spelende roman van Pourtalès,
is geïnspireerd door het Geneefse paneel 1 444
van Witz met dezelfde titel en verwijst naar
de frustratie van de hoofdpersoon nooit mensenvisser te kunnen zijn (Mat. 4,19).
Van de parabels kwamen er drie in aanmerking voor bewerking. Allereerst die van
de `arme Lazarus' voor een Spaans mysteriespel in de 13 e eeuw en voor spelen van Krugringer I 543, Kyrmezer ca. i S So, Bartholomeus Braun ca. 1657 en van anonymi: een
vroeg -16e-eeuwse Franse moraliteit en toneelspelen uit Dole i585 en Zürich 1529.
Vooral de `verloren zoon' heeft stof geleverd voor dramatische werken: Murner
(Schelmenzunft 1 S 12) en het humanistische
Acolastus, de filio prodigo, dat Hooft (Den Hedendaegsche verloren soon 1630) en De Bie (Den
verlooren Soone Osias 1678) beïnvloedde. Bewerkingen in moraliserende jezuïetendrama's
(onder meer het anonieme Cosmophilus 1633
uit Linz) leidden tot oratoria (Cesarini/Hall

5) en opera's van Auber 18 o en Serrao
1868. Belangrijker dan het drama van Grau
1877 was Gide's Le retour de l'enfant prodigue
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1907, waarin de zoon zichzelf de innerlijke
vrijheid bevecht. Uiteraard werd vaak vrij
met de stof omgesprongen: Ackermann i 536
deelde de moeder van de j ongeman een grote
invloed toe, Hollonius 1603 en tijdgenoten
voerden grootse slemppartijen op en Voltaire
1736 maakte van de oudste zoon de sympathieke held. Het motief van de broederstrijd
beïnvloedde Raubern 1781-82 van Schiller, de
betrekking tussen moeder en zoon Ibsen in
Peer Gynt 1867. Debussy schreef in 1884 een
werk voor koor en orkest op het thema en
Britten in 1968 een `church parable'. Jooss
1

933, Elsa Darciel-Dewette 1937 en Lichine

(pseudoniem van David Lichtenstein) 1938
ensceneerden balletten (de laatste op muziek

van Prokovjev).
Het vroegste werk waarin `de verstandige
en de domme meisjes' een rol spelen, is het
Symposium over de Maagdelijkheid van Methodius van Olympus (3e eeuw) . Daarna was
Sponsus of Mystére de l'Epoux begin 12e eeuw
het eerste voorbeeld van een aan deze parabel
gewijd spel, afwisselend in het Latijn en het
Oudfrans, uit het zuidoosten van de Angoumois. Het veel uitgebreidere spel uit Mülhausen (ca. 1350/70 Eisenach) heeft met de
Sponsus gemeen dat — vooral didactisch — de
aandacht valt op het gedrag van de vijf domme meisjes. Eenvoudiger, maar ook realistischer is het Middelnederlandse spel uit ca.
1 Soo, waarin de verstandige meisjes bidden
en de domme koeken bakken en feesten tot
de duivels hen komen halen. De choreograaf
Börlin ontwierp in 1920 een ballet op de
domme meisjes en zijn vakgenoot Galliera in
1942 een op de hele parabel. Walton schreef
balletmuziek The Wise Virgins 1940.
Kurz 1971; Kuschel 1987; Petzold 1937;
Ziolkowski 1972.
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zoon van Zebedeus en Maria Salomas, broer
van »Jakobus de Meerdere, was met zijn vader en broer en met Andreas en Petrus visser
aan het Meer van Gennesaret, toen hij door
Jezus tot apostel geroepen werd. Met Andreas had hij eerder behoord tot de leerlingen

van »Johannes de Doper.
Volgens de eerste drie evangelisten waren
hij, Petrus en Dakobus aanwezig bij een aantal
belangrijke gebeurtenissen in Jezus' leven.
Zijn moeder heeft bij Jezus voor hem en
ook voor Dakobus een vooraanstaande plaats
bepleit, en de twee broers toonden zich
intolerant tegenover mensen die Jezus niet
accepteerden (Luc. 9 en Mar. 10; » Jakobus de
Meerdere) .
Vanouds ging Johannes door voor de auteur van het vierde evangelie, omdat de
apostel Johannes geïdentificeerd werd met de
in het vierde evangelie niet bij name genoemde, maar wel naar de voorgrond gehaalde
leerling-vriend van Jezus (Joh. 1 3, 2 3, 18 , 1 5 en
2I,20). Met Maria volgde deze leerling Jezus
op diens kruisweg tot op Golgota. Hij werd
daar door de stervende gekruisigde aangewezen als diens plaatsvervanger bij zijn moeder
(Joh. 19,26-27) en was er — volgens de evangelist — een belangrijke getuige van Jezus'
dood en de betekenis daarvan ( 1 9,3 S) • Volgens het slot van het evangelie zou hij een
hoge leeftijd hebben bereikt (21,20-23).
Paulus noemde Johannes `een van de zuilen
van de kerk' (Gal. 2,8-9). Deze kwaliteit
blijkt ook uit Hand. 3 -4 en 8,14, waar hij
samen met Petrus optreedt. De traditie weet
van een samenzijn van Johannes met Maria in
Efeze en van zijn verbanning naar het eiland
Patmos in de Aegeïsche Zee. Daar zou Johannes, althans volgens een overlevering die
voor het eerst verwoord is door de christelijke filosoof Justinus Martelaar (ca. I So), de
Apocalyps hebben geschreven. Verder staan
drie kleine nieuwtestamentische brieven op
zijn naam.

Een legende vertelt over een martelaarschap dat de oude Johannes in Rome doorstaan zou hebben. Hij zou, omdat hij weigerde Domitianus (5 1-96) als goddelijke keizer
te erkennen, in die stad bij de Porta Latina in
een vat met kokende olie zijn geworpen, hetgeen hij wonderbaarlijk overleefde. Een poging van de priester Aristodemus hem na de
vernietiging van de Artemis- tempel te Efeze
door middel van de gifbeker te doden mislukte eveneens: onder Johannes' zegen brak
de beker. Een andere traditie meent dat hij
sinds de marteling te Rome verjongd en slapend Jezus' terugkomst afwacht (vgl. Joh.
21,23). weer andere overleveringen melden
een marteldood samen met zijn broer Dakobus of een natuurlijke dood op zeer hoge leeftijd. Daarvoor groef Johannes, toen hij zijn
einde voelde naderen, zijn eigen graf en ging
erin liggen. Na het verschijnen van een verblindend licht troffen zijn leerlingen het lichaam niet meer aan, maar in het graf lag
manna waarvan een heerlijke geur opsteeg.
Onder meer vanuit een 6e-eeuwse compilatie van apostelverhalen onder de naam van
een apostelleerling Abdias kwam in de Legenda Aurea, die hem voor de vroegere verloofde
van »Maria Magdalena houdt, een aantal
wonderverhalen over Johannes samen. Men
leest over de marteling in de kokende olie in
Rome, de ten- leven -wekking van een gestorven vrouw, Drusiana, voor de poort van
Efeze en de test aldaar met de beker gif. Verder verneemt men de bekering van de filosoof Kratoon, die op het forum van die stad
een lesje geleerd kreeg in nederigheid en ware
armoede. Nadat Johannes een wonder verricht had waarbij hout en steentjes in goud en
edelstenen veranderden, bekeerden Kratoons
leerlingen zich; ter instructie van christelijke
onthechting bracht Johannes de voorwerpen
later weer in de oorspronkelijke, waardeloze
staat terug. Voorts beschrijft de Legenda Aurea een ontmoeting in het badhuis met de
ketter Cerinthus, wiens gezelschap hij niet
wilde delen en wiens leer hij volgens Irenaeus
van Lyon (ca. 200) bestreed, en de reeds ver-
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melde gebeurtenissen rond zijn `dood', wederom te Efeze. Ook wordt ergens verteld
dat Johannes, toen hij door de drie synoptici
gevraagd werd om zijn versie van het evangelie te schrijven, dit weigerde op grond van
zijn jonge leeftijd. Pas als oude man zou hij
het gedicteerd hebben aan zijn secretaris Prochorus, die een van de eerste diakens zou zijn
geweest (Hand. 6,S). Om de voortgang van
het werk te hinderen wilden duivels de inktpot stelen: een episode die waarschijnlijk
overgenomen is uit het middeleeuwse mysteriespel Saint-Jean-Bouche-d'or, over de naamgenoot Johannes Chrysostomus, een 4eeeuwse bisschop van Antiochië.
De gnostieke, Griekse Actajoannis (KleinAzië, ca. i So), vanaf de 4e eeuw op naam
gesteld van een leerling van Johannes, Leukios, liggen ten grondslag aan katholieke bewerkingen uit het begin van de S e eeuw en
aan 6e-eeuwse variaties zoals de Virtutes Joannis (wonderdaden) en een Passio Joannis van
Pseudo-Melito. Op Cyprus ontstond in de 6e
-eeuw een Apocalypsis Joannis waarin Johannes
Jezus ondervraagt over zeer uiteenlopende
zaken zoals grote zonden, vasten, de aard van
het priesterschap en de liefde. Een Koptisch
boek, Mysteriën van de apostel en maagd, laat de
heilige Johannes op een wolk de hemel binnenvaren en kennis nemen van wonderlijke
geheimen. De vroegchristelijke auteur en
martelaar Polykarpus, bisschop van Smyrna,
zou — zo beweert zijn leerling Irenaeus van
Lyon — Johannes nog gekend en gehoord
hebben.
-

De Johanneïsche geschriften (evangelie en
brieven) hebben een zeer eigen `theologie'.
Enkele kenmerken zijn onder meer de opvattingen over Jezus als Woord (Logos) dat
`in zijn kosmos komt, maar die hem niet aanvaardt'; over het heil als `komend uit de j oden' , die tegelijk instrument zijn in Jezus' ondergang; over Jezus' ongehoorde gewoonte
om — zoals Jahwe — op zichzelf te zinspelen als
`Ik ben . . . ' (4,26; 6,35; 8,12; 10,7-I I; Ex. 3,6
en 14); over de openbaring van Jezus' God als

Vader en over de centrale plaats van `de liefde
tot het uiterste' (I 3 , I en 15, 13) in Jezus' en in
's mensen bestaan. De Apocalyps, een bemoedigende brief gericht aan Kleinaziatische,
door vervolging bedreigde kustgemeenten
en ten dele gebaseerd op het oudere, joodse
literaire genre van de apocalyptiek (vgl. de
boeken Daniël en Ezechiël en apocriefe Apocalypsen), is zeker niet van de hand van deze
evangelist en hoort wat gedachtengoed betreft eerder tot de Paulinische dan tot de Johanneïsche traditie. De naam van de auteur
(Apoc. I, I), die zijn visoenen in de ik-vorm
vertelt, leidde echter tot de populaire identificatie. Tegen de achtergrond van de twee wereldoorlogen en de dreiging van ecologische
rampen is de moderne interesse voor de Apocalyps, volgens Hochhuth `het meest actuele
van alle boeken', verklaarbaar.
Johannes' epitheton in het Oosten is `ho
theologos', de theoloog bij uitstek. Het Westen heeft twee Johannesfeesten; een op 27 december en een op 6 mei, de dag waarop zijn
marteling bij de Latijnse Poort wordt gevierd. In het Oosten kent men nog meer
feestdagen. Johannes protegeert vele beroepen zoals alle die met boeken van doen hebben (boekbinders, - drukkers en - handelaren),
voorts theologen en wijnboeren. Hij helpt tegen vergiftiging en brandwonden en beschermt de vriendschap. De proloog van het
Johannes- evangelie werd vanwege zijn geheimzinnig karakter tot in het begin van de
2oe eeuw vooral op het platteland apotropeïsch (bezwerend) gebeden tijdens onweer
en soortgelijke moeilijke omstandigheden.
De vermelde teksten over Johannes'
vriendschap met Jezus hebben, in combinatie
met die over zijn plaats bij het Laatste
Avondmaal (Joh. 13,23-25), door verkeerde
interpretatie invloed uitgeoefend op de zeer
intense laat- middeleeuwse, gevoelige Jezus devotie. Vandaaruit leidden ze tot een belangrijk iconografisch moment in een merkwaardig laat - middeleeuws 'Andachtsbild'
(voorstelling, gebruikt voor het opwekken
van religieuze sentimenten). De frase `leunen
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Jorg Ratgeb, Laatste Avondmaal,
detail, ca. i So8. Museum

Boymans-Van Beuningen,
Rotterdam. De apostel
Johannes rust aan de borst van
Jezus, die aan Judas, herkenbaar
aan zijn geldzak, in hostievorm
het brood reikt en hem daarmee
als de verrader aanduidt.
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tegen Jezus' borst', die verstaan moet worden
vanuit de antieke tafelschikking, waarbij men
op de elleboog steunend achter elkaar op divans rond een tafel in de vorm van een halve
cirkel lag, wijst hoogstens op een ereplaats
voor Johannes: niet aan de rug- maar aan de
borstkant van Jezus. Hiermee onbekend vatte
men in de middeleeuwen deze houding op als
een zeer intiem samenzijn van twee vrienden,
dat exemplarisch werd beleefd.
Johannes' attributen zijn een vat dat verwijst naar zijn marteling (bijvoorbeeld in een
portaal 14e/15e eeuw te León), een boek of
een beker met slang of draak. Het boek is een
verwijzing naar zijn schrijverschap: bijvoorbeeld 12e-eeuws Griekse ikoon met inscriptie
`In het begin was het woord', naar Joh. i, i,
en een 13 e-eeuws zandstenen beeld uit Munster in de vroegere Stiftskirche te Metelen in
Westfalen. De beker is een verwijzing naar
het verhaal met de gifbeker: Rogier van der
Weyden, zgn. Bracque- triptiek met beker ca.
1440; 14e-eeuws beeld met slang in de Mariakerk te Stokkel in Sint- Pieters-Woluwe;
Quinten Massys, buitenkant zijluik van de
Nood Gods I So8-I I, met draakje en een
jeugdige Johannes met dunne puntbaard, in
het Kon. Museum voor Schone Kunsten te

Antwerpen.
Zijn »evangelisten-symbool is de adelaar:
uit duizenden voorbeelden kan gewezen
worden op Jonghelincx' houten beeld ca.
1560, met een jeugdige en schrijvende Johannes, in de Lieve-Vrouwekerk te Brugge. Een
Russisch ikoon uit de 16e eeuw (verzameling
Bobrinsky te Londen) heeft echter een leeuw,
die volgens de lezing van Irenaeus van Lyon
(ca. 200) het Johanneïsche symbool was.
In de vroegchristelijke en oosterse iconografie wordt Johannes als een oude grijzende
of kalende man afgebeeld: ivoor aan de ca-

thedra van Maximianus 545-53 in het bisschoppelij k paleis te Ravenna; Byzantijns

ikoon met Maria en Johannes 1395-1400 in de
Nationale Galerij te Sofia; verguld bronzen
paneel van een ikonostase uit de 14e eeuw in
het Louvre te Parijs, met bijschrift `ho theo-

logos'. In het Westen zag men hem echter
bijna als knaap: miniatuur begin 9e eeuw in
het Evangeliarium van Saint-Médard te Soissons, met een adelaar die de tekst Joh. I, I
vasthoudt terwijl Johannes in zijn boek i Joh.
5,12 opschrijft (in de bovenhoeken minuscule
tekeningen met de `bruiloft van Kana'). In
apostelreeksen kan men hem dan ook vaak
aanwijzen als de enige jeugdige, zonder
baard, bijvoorbeeld aan het zuiderportaal
I 2 I 0- 15 te Chartres, met op de sokkel de Artemis- priester Aristodemus met de gifbeker.
In de schilderkunst draagt hij veelal pijpekrullen. Uitzonderingen waren er in de Karolingische en Ottoonse periode, waarin de
evangelist wel eens naar oosters voorbeeld
oud is voorgesteld. Aldus is hij, frontaal tronend met boek en schrijfstift, afgebeeld in het
Rijksevangeliarium eind 8e eeuw, stellig gemaakt door Griekse miniaturisten. Ook in
een Keuls Evangeliarium van voor 1067 is
Johannes voorgesteld als een oude man, peinzend in zijn secretarium. Er zijn nog latere
voorbeelden, bijvoorbeeld de buitenkant van
het zijluik van de Aanbidding van het Lam
1432 van de gebroeders Van Eyck in de SintBavo te Gent en het marmeren beeld van
Donatello ca. 1430 in de dom van Florence;
uit nog later tijd het houten beeld van de
gebroeders Zürn aan de preekstoel 163 8-3 9 in
de Sankt Jakob te Wasserburg im Inn in Beieren. Bij afbeeldingen van apostelgroepen uit
het Oosten is voorzichtigheid geboden omdat vaak »Tomasjeugdig voorgesteld wordt.
In de Byzantijnse kunst is de voorstelling
van Johannes als nieuwtestamentisch auteur
altijd die van een oude, grijze man, in het
gezelschap van zijn secretaris, vaak in de rotsachtige omgeving van Patmos, omziend of
opkijkend naar zijn hemelse inspiratiebron,
voorgesteld als een hand uit de wolken: miniaturen in tetra- evangeliaria uit de i i e en
12e eeuw in de Nationale Bibliotheek te
Athene. In het Westen gaat hij vergezeld van
de adelaar, die vaak een inktpot in de bek
houdt met duiveltjes daaromheen (I5eeeuwse getijdenboeken) of hem als teken van
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de goddelijke inspiratie een boekrol brengt
(miniatuur 849-5 I in het Evangeliarium van
Lotharius uit Tours, met de inscriptie: `zoals
een adelaar vliegt, stijgt Johannes' woord op
naar de sterren'). Ook is identificatie mogelijk via de tekst die de schrijvende evangelist
in zijn boek optekent (miniatuur in de 1 Ze eeuwse codex van Sint-Omaars met `In principio erat verbum', Joh. I, I). De Beatus-apocalyps van Gerona uit de ie eeuw en de bijbel uit Avila ca. 1200 bevatten miniaturen
met eenjohannes met een adelaarshoofd.
Op afbeeldingen van de vele gebeurtenissen uit het leven van Jezus met meerdere
apostelen kan men in het Westen Johannes
meestal herkennen aan zijn jeugdig voorkomen. Men denke bijvoorbeeld aan zijn roeping (Ghirlandaio, fresco 1481-82, op de achtergrond van de roeping van Petrus en
Andreas in de Sixtijnse Kapel te Rome, of
een schilderwerk i S i S van Basaiti) en aan de
doop van Jezus (Gerard David, paneel ca.
I Sol in het Stedelijk Museum te Brugge: als
leerling bij de prekende Doper). Aan zijn
jeugdig voorkomen herkent men hem ook
bij de gedaanteverandering op de Tabor
(Giovanni Bellini ca. 1480) en de opwekking
van »Lazarus (Albert van Ouwater ca. 1450).
Vooral bij het Laatste Avondmaal is Johannes' houding in Jezus' schoot bepalend (Ratgeb ca. I Sob in Museum Boymans-Van Beu
te Rotterdam). Daarbij leidde de-nige
verkeerd begrepen, maar aandoenlijke afbeelding van Johannes' plaats naast Jezus tot
merkwaardige posities (bijvoorbeeld Johannes tussen Jezus en de tafelrand, bij Schon gauer ca. 1480). Ook herkent men hem in
Getsemane onder de slapende apostelen (fresco eind 13 e eeuw in de Clemenskerk te Ohrid
in Joegoslavië of Jacob Jansz ca. i soo in de
Kon. Musea voor Schone Kunsten te Brussel), bij de ontmoeting met Jezus na diens
verrijzenis (bij Duccio's Maestà 1 317/ 18: tien
apostelen, onder wie Johannes rechts vooraan; links achter, eveneens jong, Tomas).
Verder is hij herkenbaar aanwezig bij de hemelvaart (Ricci's gewelfschildering 1701 in

de sacristie van de Santi Apostoli te Rome:
links, achter Petrus) en bij het pinkstergebeuren (Maaslands retabel ca. i i 6o in het Musée
de Cluny te Parijs: de eerste van de rechter
groep) .
Op de voorstellingen van Jezus' lijden
toont de jonge Johannes vaak zijn bezorgdheid voor Maria. Dit is het geval bij de `kruisweg' op Rubens' schilderij 1636-37 in de
Kon. Musea voor Schone Kunsten te Brussel:
links midden, waar Maria naar Jezus vooroverbuigt; voorts bij de kruisiging op een
Antwerps altaar uit ca. 1490 in de kerk van
Fromontières (Marne) . Hij ondersteunt haar
alleen op de kruisafname van de Meester van
de Catharinalegende, paneel ca. 1475 in het
minorietenklooster te Keulen, en samen met
een van de Maria's op die van Rogier van der
Weyden 1 43 5 43 voor het gilde van de boogschutters te Leuven. Bij afbeeldingen van de
gestorven Jezus aan het kruis ('Calvaire') staat
Johannes doorgaans aan zijn linker- en Maria
aan zijn rechterzijde: op een mozaïek i ie
eeuw in de kerk van het Hosios-Loukasklooster te Delphi, op een miniatuur 1220-22
in het Psalterium van abt Robert Lindsey en
op een reliëf na 1276 aan de timpaan van het
middelste westportaal te Straatsburg, telkens
nog met het antieke gebaar van radeloosheid:
hand aan de kaak; verder bij Terbrugghen ca.
1624-26, met het klassieke Adam-doodshoofd onder het kruis en het vele bloed dat
gestort wordt een voor de 17e eeuw sterk
archaïserend werk. Bij voorstellingen van de
`pietà' (»Maria) neemt Johannes menigmaal
de doornenkroon van Jezus' hoofd: paneel ca.
1450 uit Villeneuve- les -Avignon. Zelfs ontdekt men hem, jong, op een Laatste Oordeel
tussen de »apostelen die met rechter Jezus mee
oordelen, zoals op het altaarstuk van Lucas
van Leyden 1526 in de Lakenhal te Leiden.
Tenslotte is deze apostel gemakkelijk te herkennen op afbeeldingen van de apocriefe
`ontslaping van Maria', bijvoorbeeld bij Joos
van Cleve ca. 1520 voor de Sankt Maria im
Kapitol te Keulen, en op voorstellingen met
groepen apostelen rond Jezus: een mozaïek
-
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eind 4e eeuw in de Santa Pudenziana te Rome
(vierde van rechts) of op mystieke schema's
zoals bijvoorbeeld het paneel ca. i Soo met de
`genadestoel' (»Drieëenheid) van de Meester
van de Virgo inter Virgines (Johannes ondersteunt Maria) .
De apocriefe scènes werden doorgaans afgebeeld volgens de lezing van de Legenda Aurea. De marteling in de kokende olie opent
vanaf de i e eeuw reeksen Apocalyps -illustraties: Meester van Sarum 1245-55 en Durers houtsneden 1497-98 Neurenberg; vgl.
het glasraam 13 e eeuw in de kathedraal te
Lyon en Lochners paneel ca. 1430 met martelingen van de apostelen.
Belangrijke voorstellingen met de opwekking van Drusiana te Efeze, ook afgebeeld in
de Parijse Apocalyps en kort daarop in cycli
op verschillende glasramen uit de ie en ie
eeuw — onder meer in Milaan — vindt men op
de fresco's na 1317 van Giotto in de Santa
Croce te Florence, op een houten predella uit
1470 van Giovanni Bellini (twee scènes: uitdragen van de overledene en opwekking) en
weer op fresco's 1502 van Filippino Lippi in

de Capella Strozzi in de Santa Maria Novella
te Florence. De Westvlaamse Apocalyps ca.
1400 in de Bibliothèque Nationale te Parijs
bevat naast een preek van Johannes voor zes
vrouwen ook de doop van Drusiana. De
doop van de filosoof Kratoon, samen met die
van de joden, van Jezus en van de hoofdman
Cornelius ( »Petrus) op de bronzen doopvont
II07-18 van Reinier van Hoei in de SintBartholomeüskerk te Luik, was exemplarisch
voor die van elke christen. De krachttoer met
het goud en de edelstenen van Kratoons leerlingen trok de belangstelling van middeleeuwse alchemisten en van glazeniers, die
hem op ramen te Bourges, Chartres, Tours
en in de Parijse Sainte-Chapelle vereeuwigden. De gifbeker te Efeze werd niet alleen
aanleiding voor een attribuut, de scène ontbreekt ook zelden op belangrijke Johannesramen zoals die — naast de zojuist vermelde —
in Troyes en Saint-Julien-du-Sault (Yonne).
Laatstgenoemd raam geeft ook het detail van

gifmengers die in een ketel allerlei gedrochten koken. De merkwaardige dood van de
oude Johannes werd in de middeleeuwen gesitueerd na de viering van de mis. Hij draagt
dan ook de liturgische gewaden: 12e-eeuwse
fresco in de dom te Tivoli en paneel 1475 van
Martin de Soria. Vanuit het graf geeft hij zijn
zegen op een i 3 e-eeuws glasraam te Lyon en
op een schilderij ca. 1 5 10 van Hans Suss von
Kulmbach. Een boogveld uit de ie eeuw
aan het westportaal van de kathedraal van
Rouen heeft op de twee registers deze dood
van de evangelist (boven) en die van Johannes
de Doper (onder). In de Scala Santa -kapel
van het paleis te Lateranen te Rome, waar
men het wonderbare manna meende te bewaren, is dit manna op een fresco ca. 1090 bij
het graf afgebeeld. Op een 14e-eeuws fresco
in de Santa Croce te Florence, waarschijnlijk
uit de school van Giotto, kijken toeschouwers verwonderd in het lege graf.
Drie voorstellingen verdienen speciale
vermelding. Een uit het schema van het Laatste Avondmaal geïsoleerde groep, waarin Johannes intiem tegen de borst van Jezus aangevleid ligt, kwam vanaf de 14e eeuw vooral in
Duitse vrouwenkloosters voor, bijvoorbeeld
de grote houten groep van kort na 1300 uit
het klooster Katherinenthal bij Schaffhausen
in Museum Mayer van den Bergh te Antwer-

pen.
Een meer dan levensgrote beeldengroep
heeft vervolgens vanaf de 13e/14e eeuw zo
goed als elke gotische (en later neogotische)
kerk gesierd, aangebracht hoog in de scheiboog tussen priesterkoor en schip (de jubee),
zodat elke gelovige er zich aan kon stichten:
de gekruisigde Jezus met aan de ene kant een
hevig ontroerde Maria en aan de andere een
handenwringende Johannes. Uit honderden
voorbeelden zij gewezen op de groep in de
dom te Naumburg ca. 1250-60, in de Lieve Vrouwekerk te Oudenaerde, in de Sint-Sulpicius te Diest; de groep die verplaatst werd
naar de noordwand van het transept in de
basiliek te Susteren; een groep ca. 1500-20 in
de kerkhofkapel te Hanselaer bij Kalkar en
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ca. 1500 in de parochiekerk van Sint Oswald
te Zeddam. Niet zelden verrees deze groep,
maar dan uitgebreid tot een grote `Calvaire',
in de middeleeuwen buiten, dicht bij de portalen van de kerken: naar Iers voorbeeld
vooral in Bretagne (Notre-Dame-de-Troën
ie eeuw), maar ook elders (Xanten ca.
152cÍ.

Ongetwijfeld als toespeling op het speculatieve en diepzinnige karakter van het Johannes- evangelie, wordt de apostel afgebeeld
op de ikoon die `Johannes al zwijgend' heet:
opzijgebogen baardige en kalende kop, de
wijs- en middelvinger tegen de lippen en de
ogen peinzend (Russische ikoon ca. isso in
de Tretjakov Galerij te Moskou en een
Griekse ca. 1 700 te Recklinghausen) .
De meest uitgebreide Johannes- cyclus
komt voor in de belangrijke, Engelse Apocalyps van koningin Eleanor 1222-40 met 30
scènes op miniaturen; hierna volgen de genoemde glasramen uit de 12e en 13 e eeuw
met 5 aio scènes. De schildering ca. 1370 van
Giovanni di Bartolommeo Cristiani aan de
jubee in de San Giovanni Fuorcivitas te Pistoia bevat onder meer taferelen met Johannes die aan tafel de opgestane Drusiana bedient, en met de leerlingen van Kratoon.
Ikonen dragen rond de afbeelding van `de
theoloog' vaak een aantal scènes (ikoon uit
ca. I Boo uit de verzameling te Luzern met een
cyclus van 12 scènes) .
Prochorus de secretaris is altijd zeer jeugdig afgebeeld: in het Oosten op fresco's ca.

1200 in Karanlik Kilisse in Cappadocië (Turkije) en uit de i6e eeuw in de kerk te Voronet
(Roemenië), voorts op een 16e-eeuws Russisch ikoon met de feestdagen (kalender
te Recklinghausen; in het Westen zei--ikon)
den en dan als een diaken met boek en martelaarspalm, bijvoorbeeld op een 14e-eeuws
paneel uit Siena.
De Apocalyps heeft de eeuwen door rijkelijk stof geleverd voor de christelijke iconografie. Vanaf de 4e/5e eeuw schonk Apoc. 4
met het grote troonzaalvisioen zijn bijdrage
aan het schema dat later op middeleeuwse

De bruiloft van het Lam; de trouwe
en waarachtige ruiter; de ondergang
van de Beesten (Apoc. 20) .
Vlaamse Apocalyps, eind ie
eeuw. Bibliothèque Nationale,
Parijs. Links in het midden de
schrijver Johannes en de engel
die hem het visioen toont.
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miniaturen op frontpagina's van codices, op
altaarfronten en vooral op boogvelden van
kerken zou uitgroeien tot het grootse programma van de Majestas Domini ( »Jezus): absismozaïek ca. 400 in de Santa Pudenziana te
Rome; fragment van een Sacramentarium
uit Metz ca. 870, email altaar ca. 1175 te Santo
Domingo de Silos en vooral het timpaan ca.
121 5 -20 te Moissac. De schouwende Johannes
ontbrak vanaf ca. óoo nooit in de geïllustreerde handschriften met de tekst van de Apocalyps en het zeer bewonderde commentaar
van de Noordspaanse Beatus van Liébana (ca.
77 0 ) . Men denke aan de miniatuur ca. i 000 in
de Apocalyps van Bamberg, die zeker teruggaat op veel oudere voorbeelden, waarbij Johannes naar de ogen grijpt terwijl hij de Mensenzoon tussen de luchters der zeven kerken
ziet (Apoc. 1,12-16) of aan het unieke boogveld uit de 12e eeuw aan het portaal te Lalande-de-Fronsac. In de late middeleeuwen zou
de. scène uitgroeien tot een boeiend tafereel,
waarop Johannes zijn visionaire ervaringen
heeft in de weelderige natuur van Patmos,
soms afgebeeld als minuscuul eiland te
midden van waterpartijen, met de suggestie
van eenzaamheid: op een paneel van Henry
met de Bles ca. 1530 schouwt Johannes met
arend de Vrouw met de draak. Men denke
ook aan het paneel met een duiveltje dat de
inktpot steelt 1470-85 van de Meester van de
Gevangenneming (Museum Boymans-Van
Beuningen te Rotterdam) of het schilderij
van Burgkmair de Oudere uit ca. 1520 (in een
weelderig landschap met vogels en hagedissen) en vooral aan het zijluik van de verloving van de heilige Catharina 1475-79 van
Memling in het Sint Janshospitaal te Brugge,
waar zich op de bovenste helft vrijwel de hele
Openbaring afspeelt. Deze compacte weergave wordt slechts geëvenaard door het 12eeeuwse Apocalypsraam te Bourges, door een
aan Meester Dionisii toegeschreven ikoon uit
ca. 1 Soo (Kremlin te Moskou) of — maar dan
meer duidend dan verbeeldend — door het
tapijt van Lurcat 1947 in de Notre-Dame-detoute-Grace te Plateau d'Assy. Uit de vroege

1 Se eeuw zijn er de — vaak vergeten — Apocalypsen op het triptiek ca. 1400 uit de school
van Bertram van Minden, in scènes op een
reeks sluitstenen ca. 1405 in de kathedraal te
Norwich en op het East Window ca. 1400 in
de Minster te York.
Uiteraard komt Johannes ook voor op scènes in de vele cyclisch geïllustreerde apocalypsen: de Apocalyps van Trier 6e eeuw, bewaard in een fraaie kopie uit de 9e eeuw; de
Beatus-apocalypsen uit de i ie eeuw (van Gerona bijvoorbeeld) en vooral die van SaintSéver; de Westvlaamse cyclus uit ca. 1400
met 23 pagina-grote, zeer gedetailleerde miniaturen; het 12e-eeuwse glasraam te Bourges
en het 16e-eeuwse in de Saint-Martin te
Troyes; de beroemde reeks tapisserieën van
Angers van Jan van Bandol en Nicolas Bataille uit 1373-79 en de tapijten van De Pannemaker uit Brussel 1540-53 in Valle de los Caldos. Het meest ziet men Johannes uiteraard in
scènes waarin hij zelf een rol speelt, zoals bij
het opmeten van de door hem beschreven
tempel; maar ook bij het visioen van de Mensenzoon, de brieven aan de Kerken en als toeschouwer bij het troonzaalvisioen en de grote
schare voor de troon.
Tot in de i 8e eeuw bleven apocalyptische
themata doorwerken. Soms op onverwachte
plaatsen en momenten: bijvoorbeeld de gekroonde vrouw uit Apoc. 12 op het kleine
centrale fresco ie eeuw in het villa-kerkje
van Saint-Martin-de-Fenollar of het thema
van het Marianum (twee Maria's met de ruggen tegen elkaar terwijl zij de draak vertrap
een ellipsvormige krans van zon--pen,i
nestralen met het kind staande op de
maansikkel: Apoc. 12,1 en Gen. 3,15) dat
vanaf de ie eeuw opgehangen werd in het
schip van vele gotische kerken, zoals in
Thorn, Zoutleeuw, Bevergern in Westfalen
en nog in 1730, gepolychromeerd, in de
vroegere kloosterkerk te Oelinghausen bij
Nederheim-Hüsten in Sauerland. Het troonzaalvisioen — een enkele maal nog op een
schilderij zoals dat van Jacob de Wet de Oudere uit 1646 — leidde in de 18e eeuw - tot
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decoratieve en fantastische gewelffresco's in
Italië (Santino's gewelffresco's 1798 in de
kerk van Pisogne bij Brescia) en vooral in de
Zuidduitse landen (onder meer fresco's van
Johann Neumann 1752 in de absis van Neumunster te Würzburg, en van Zeiler 1768 in
de gewelven van de Stiftskirche te Suben an
der Inn, Oostenrijk). Palma it Giovane ca.
1600 en Maffei ca. 16 o schilderden nog de
apocalyptische ruiters, evenals Cossali op een
schilderij uit ca. 16 i o in het portaal van de
San Giovanni Battista te Brescia.
In een amoureuze geschiedenis tussen de
gehuwde, vrome Drusiana en de lichtzinnige
Callimachus, die verteld wordt in het drama
Callimachus van Hrotsvita van Gandersheim
uit de tweede helft van de ioe eeuw, verdrijft
Johannes de draak die hen beiden doodde, en
wekt hij Drusiana en de zich daarna rouwmoedig tonende Callimachus ten leven. In de
middeleeuwse Passiespelen (waarin hij ook de
wedloop met »Petrus naar het graf van Maria
uitvoert) heeft Johannes de rol van trooster
van Maria. Dit is vooral het geval in de hartstochtelijke, in dialoog met hem uitgevoerde
klaagzang van Maria (Planctus Mariae) . Deze
`planctus' (rouwklacht) gaat terug op zeer
oude Syrische en Byzantijnse hymnen, de liturgische sequens Planctus ante nescia (Over
Maria, eerder onbekend met klachten) en op
een op naam van Bernardus van Clairvaux
gezet, met legendarisch materiaal gevuld Liber de passione Christi et doloribus et planctibus
matris eius (Over het lijden van Christus en de
smarten en klachten van zijn moeder), waarschijnlijk 14e eeuw. In de mysteriespelen van
de protestante humanist en pedagoog Neander (Basel ca. i 5 so) en kort daarna van Chevallet komt de scène van de duivelse strijd om
de inktpot voor, die ten onrechte aan Sint Jan
is toegeschreven. In 1583 werd te Luik het
jezuïetenspel Fauste, dialogue d'unjeune homme
converty a la Foy par Sainct Jehan l'Evangeliste
opgevoerd. De intrige in het jezuïetendrama
Flavia van Stefonio uit 1600 is volledig verzonnen: Johannes wordt als opvoeder van
Domitianus' zonen, die hij christenen maak-

te, met hun beider afgeslagen hoofden in ballingschap gestuurd! In het populaire Apostel spiel van Mell uit 1923/24 spelen de apostelen
Petrus en Johannes een belangrijke rol.
In Vondels Altaergeheimenissen 1645 is het
de evangelist die het mysterie van de eucharistie apologetisch uitlegt. Het verhaal van
Johannes als verloofde van Maria Magdalena
uit de Legenda Aurea kwam terug in de
middeleeuwse vertelling Der saelden hort, in
Legenden 1804 van Kosegarten en in een dra-

ma 1911 van Erdös.
Apocalyptische taal en beelden beheersten
na de Eerste Wereldoorlog de gedichten van
de tragische, j ong gestorven Trakl ca. 1910 en
van Werfel (Der Gerichtstag) i 9 i 9, terwijl anderen zoals Van Hoddis, Else Lasker-Schüler
en Karl Kraus (in zijn epos Die letzte Tage der
Menschheit 1922) zich bezighielden met bespiegelingen over het einde van de wereld.
Christenen als de dichter Schneider (Die letzte
Tage en Apocalypse, beide 1946), duidden na
de Tweede Wereldoorlog de doorstane rampen vanuit Gods toorn en vergelding; ook
niet - christenen zoals Ingeborg Bachmann
(Psalm ca. 195o) en Eich (Traüme 195 i) hanteerden apocalyptische taal en vormen. Een
hoogtepunt was een profetisch gedicht van
Huchel, `Psalm' in Chausseen, Chausseen
1963. Ook romans van Inge Merkel (Die letzte Posaune 1985), Grass (Die Rättin 1986) en —
ingekleed in de antieke mythe — Christa Wolf
(Kassandra 1983 en Stérfall 1986) zijn niet
denkbaar zonder Johannes' Apocalyps.
Kempter componeerde ca. 1865 een oratorium Die Offenbarung.

Brown 1972; Emminghaus 1966; Hemleben 1972;
Van der Meer 1978; Schiller 199o; Schneider 1956;
Wengst 1981.
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was de zoon van
»Elisabet en Zacharias. De omstandigheden
rond zijn geboorte en naamgeving waren uitzonderlijk en wijzen op een bijzondere ingreep van Godswege in de tijd. Johannes
wordt in de nieuwtestamentische geschriften
voorgesteld als `wegbereider' van Jezus. Dat
is ook in de kerken van het Oosten zijn naam:
`ho prodromos' (voorloper) . Johannes was,
zo vertellen de legendes, van jongs af woestijnbewoner. Met zijn ascetische kleding en
voeding (sprinkhanen en honing) en indrin-
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gende boodschap werd hij een opvallende figuur in en buiten de woestijn van Juda (Mat.
3,4 en Luk. i,8o). Vanaf 28/29 n.C. riep hij bij
de Jordaan in krachtige maar humane bewoordingen op tot bekering en tot de doop
als teken daarvan (Luk. 3,10-14). De eindtijd
naderde immers: de bijl lag al aan de wortel
van de boom (Mat. 3,1o). Daarnaast wees hij
op de komst van iemand die belangrijker zou
zijn dan hijzelf en die in plaats van met water
met vuur zou dopen (Mat. 3,11-12).
Velen kwamen onder de indruk van zijn
verschijning en boodschap en lieten zich dopen, onder wie ook Jezus. Toen aan Johannes
bij de doop van Jezus diens messiaanse zending geopenbaard werd, wees hij deze dopeling aan als het ware Lam Gods (Joh. 1,29;
vgl. Jes. 53,7). Jezus sloot zich bij Johannes
aan tot hij zich van zijn eigen zending bewust
was geworden. Zij bleven elkaar daarna respecteren en prezen elkaar zelfs bovenmatig
(Mat. 1 i, r-r 8; Joh. 3,25-30). Tussen hun leerlingen bestond soms rivaliteit. Johannes' tijdgenoten zagen in hem een profeet; Jezus zag
echter meer dan dat: de bode van de komst
van het messiaanse rijk (Mat. i 1,9-11; vgl.
Mal. 3,1; »Jezus).
Omdat Johannes koning »Herodes Antipas
gegispt had over diens onwettige relatie met
Herodias (Mar. 6,17-28) werd hij in de gevangenis geworpen. Een belofte, tijdens een
feest door de koning gedaan aan Herodias'

dochter, kostte Johannes het leven; hij werd
in de kerker van Herodes, volgens Flavius
Josephus in de vesting Machaerus, onthoofd
(»Salome) .
Populaire tradities weten zowel van details
uit zijn jeugd als van wederwaardigheden
met betrekking tot zijn relieken. Volgens
oosterse legenden zou de kleine Johannes,
evenals de kinderen van Betlehem door »Herodes de Grote met de dood bedreigd, met
zijn moeder naar de woestijn zijn gevlucht.
Toen ze werden achtervolgd door soldaten
opende zich een rots, die hun bescherming
bood. Westerse legenden, vanuit het Protoevangelie van Dakobus (» Anna) opgenomen in
de Legenda Aurea, de Meditationes (13e eeuw)
van Pseudo- Bonaventura (wel toegeschreven
aan de Toscaanse franciscaan Johannes a Caulibus ca. 1300) en de Vita Jesu Christi (14e
eeuw) van Ludolf van Saksen, vertellen over
de ontmoeting die Jezus en zijn ouders met de
jonge Johannes in de woestijn hadden toen ze
uit Egypte terugkeerden. Johannes' relieken,
door leerlingen in Sebaste (Samaria) begraven, zouden talloze wonderen bewerkt hebben. Daarom werden ze op bevel van keizer
Julianus Apostata (361-63) verbrand, waarna
de as over de velden gestrooid werd. Resten
ervan, waaronder de wijsvinger en het hoofd,
werden door monniken gevonden.

Flavius Josephus vermeldt de Doper in de
Antiquitates Judaicae (93 /94), waarin zijn op-

treden minder aan dat van Jezus gekoppeld
lijkt. Paulus ontmoette nog te Efeze leerlingen van Johannes (Hand. 19,1-7) . Hoezeer de
christelijke traditie de Doper gewaardeerd
heeft blijkt uit de verschillende feesten die
men hem in de liturgie heeft gewijd (24 juni
geboorte en 29 september onthoofding), uit
zijn patronages over zovelen, wevers, leerlooiers, _ koetsiers (vanwege zijn kameelharen
kleed), uit het feit dat monniken en de johannieters (een in de i ie eeuw gestichte charitatieve ridderorde) zich aan hem wijdden, en
uit een uitgebreide iconografie. Men heeft
hem aangeroepen bij hoofd- en keelpijn.

JOHANNES DE DOPER

137

Overigens maakten velen zich al in de
middeleeuwen vrolijk over de hoeveelheid
hoofden van de Doper, die op verschillende
plaatsen als relieken werden getoond. Naar
aanleiding van een discussie over de authenticiteit van de reliek te Amiens dreef zelfs de
ernstige Guibert de Nogent in zijn De pignoribus sanctorum (Onderpanden der heiligen, ca.
I i oo) de spot met de ongebreidelde relieken-

verering. In 1440-64 werd een kerk gebouwd
boven de reliek van de wijsvinger van Johannes in het Bretonse Saint-Mériadec, dat onder
de naam Saint Jean-le-Doigt prompt een bedevaartplaats werd. De enorme hoeveelheid
Johannes- afbeeldingen die bewaard zijn gebleven, zijn te verklaren uit de grote verspreiding van zijn zeer vereerde relieken, de vele
broederschappen die zijn patronage kozen en
dus voor hun kapellen altaarstukken met taferelen uit het leven van de Doper bestelden,

Alexandr Ivanov, Jezus
verschijnt aan het volk, schilderij
I 8 37-57. Tretjakov- galerij,
Moskou. Dopend en predikend
ziet Johannes de Doper Jezus in
de verte aankomen. Links

leerlingen, rechts dopelingen;
daarachter Farizeeën en
soldaten.
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en tenslotte de verplichting, opgelegd in het
Rituale Romanum, om in elke doopkerk of
-kapel een afbeelding van de Doper aan te
laten brengen.
In de koran wordt tweemaal — in grote
lijnen parallel aan het verhaal in Luc. i — de
aankondiging van de geboorte van Jahja (Johannes) verteld, waarbij de nadruk echter
valt op de uitverkiezing van zijn vader Zakarija (Sura 3 en 19) . Elders wordt Johannes tot
de profeten gerekend. Zijn karakter wordt
gekenmerkt door besluitvaardigheid reeds als
kind, tederheid jegens Allah, reinheid en ouderliefde. Pas in de islamitische traditie ontstonden nadere berichten over zijn geboorte
en jeugd en over zijn graf. Toen bij dit graf
een massamoord werd uitgevoerd, zou zijn
bloed hierop gekookt hebben totdat een Perzische generaal er een einde aan maakte.
Johannes wordt voorgesteld als een antieke
filosoof of als een asceet in een lang gewaad of
kemelharen kleed, meestal mager, streng en
met wilde haardracht en baard. Zijn attributen zijn in het Westen meestal een lam (aanvankelijk vaak afgebeeld op een discus in zijn
hand tegen zijn borst), een kruisstaf en een
banderol met `Zie het Lam Gods' (joh. 1,29),
soms een doopschaal of - schelp of een lantaren (als wegbereider). Vaak maakt hij met de
rechterhand het aanwijsgebaar. In het Oosten
draagt hij op ikonen soms vleugels als een
engel (Mar. I,2: angelos, bode), aldus op een
ikoon I Se eeuw in Museo Bandini te Fiesole.
Een enkele keer is hij overigens ook in het
Westen zo uitgebeeld, bijvoorbeeld op een
fresco uit de I Se eeuw in de crypte van de
dom te Parma, met als attributen een boom
met bijl aan de voet en een schotel met zijn
afgeslagen hoofd.
Vanaf het centrale ivoren paneel aan de
kostbare cathedra 545-53 van bisschop Maximianus te Ravenna (Johannes de Doper te
midden van de evangelisten; vgl. ivoor van
Lorsch ca. 8 I o uit de Hofschool van Karel de
Grote) tot aan bijvoorbeeld het theatrale
schilderij van Mengs ca. 1774 werd Johannes
honderden malen alleen of in groepen afge-

beeld. De details werden bepaald door de tijd
waarin en de plaatsen waar opdrachtgevers
en artisans leefden, maar meestal werd hij
voorgesteld als naar Jezus verwijzende asceet:
onder meer door Barisanus van Trani op de
bronzen deuren 1 179 te Ravello, op een reliëf
eind ie eeuw uit de Sint-Janskerk in Utrecht
(nu Centraal Museum), op een pijlerbeeld na
1224 aan het noorderportaal te Chartres
(waar Johannes wijst op een discus met het
lam), op een mozaïek na 1235 in het Baptisterium te Florence, in het bronzen beeld van
Donatello 1457 in de dom te Siena en in een
beeld van Michael en Gregor Erhart aan het
retabel 1493/94 in de kerk te Blaubeuren. De
raadselachtig peinzende, cryptisch van Goed
naar Kwaad verwijzende asceet van Hieronymus Bosch na I5Io (peinzend tussen de fabelboom der lusten en het lam) en de vredige
man in het mooist denkbare landschap op het
paneel eind I e eeuw van Geertgen tot Sint
Jans, die in Haarlem bij de johannieters leefde, zijn uniek en verwijzen naar Johannes'
leven in de woestijn. Caravaggio schilderde
herhaaldelijk een jonge tot zeer jonge Johannes, soms uitgesproken profaan en zelfs lascief
(I 6o I ), in ernstig gepeins echter enkele jaren
later (museum te Kansas City) . Rodin liet alle
attributen weg en concentreerde zich met
zijn bronzen beeld uit 1878 zozeer op het wezenlijke van de menselijke gestalte, dat men
hem fraude door het maken van een afgietsel
van een levende persoon verweet.
In het Oosten heeft Johannes, altijd als asceet, samen met Maria een plaats naast de
tronende leraar Jezus op het iconografische
schema van de Deësis (voorspraak): ivoor ca.
95 0 of 1070 in het Louvre te Parijs, reliëf
1010 -29 aan de oostelijke facade van de kathedraal te Mskheta in Georgië, Russisch
ikoon Ile eeuw te Recklinghausen. Als onderdeel ontbrak deze Deësis nooit op de monumentale afbeelding van een Laatste Oordeel (»Jezus): eerst in het Oosten (Venetiaans
ivoor eind 12e eeuw en een schildering I S So
aan de kerkgevel te Voronet in Roemenië) en
later vanuit de dom van Torcello (mozaïek
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i ie eeuw) op elke westerse afbeelding. Enkele voorbeelden zijn: secco ca. 1300 Sint-Salviuskerk te Limbricht (nog ten dele zichtbaar), fresco's uit ca. 1315 in de kerk te
Oldenburg en ca. 1 Soo te Delden en nog op
een ontwerp ca. 1833 voor een monumentaal
`oordeel' van Von Cornelius.
De combinatie van een afbeelding van Johannes met cyclische scènes uit zijn leven
komt voor op ikonen (bijvoorbeeld een 15eeeuws exemplaar in de Pinacoteca te Bologna
met lo taferelen) en op altaarretabels, zoals
dat van de Meester van de Rousillon (Jaubert
Gaucelon?) begin ie eeuw met zeven scènes
en de Doper met een lantaren. Een vloed aan
grote en kleinere cycli — soms zeer uitgebreide: er was keus uit een veertigtal scènes — is te
vinden in kerken die aan hem zijn gewijd,
uiteraard ook in baptisteria en op doopvonten, op retabels, in bijbels en als illustraties in
Johannes-vitae. Ze gaan in de kern terug op
een vroegchristelijke reeks in de Sint-Janvan-Lateranen op de Celius te Rome, die
men alleen nog kent uit kopieën. Enkele
voorbeelden zijn reliëfs uit 1230-4o aan het
Johannesportaal te Munster, mozaïeken ca.
1270 in het Baptisterium te Florence, fresco's
van Giotto 1320-28 in de Peruzzi -kapel van
de Santa Croce in dezelfde plaats, schilderingen uit de 13e eeuw in het Baptisterium te
Parma, reliëfs aan Reinier van Hoei's doopvont 1 107-18 in de Sint-Bartholomeüskerk te
Luik, houten sculpturen ca. 1370 aan de
koorbanken in de kathedraal van Lincoln, reliëfs ca. 1428 van onder meer Jacopo della
Quercia, Ghiberti en Donatello aan de doopvont in het Baptisterium te Siena, een nu verspreid vijfluik van Juan de Flandès 1 49 6- 99
voor het kartuizer klooster te Miraflores, ramen van de veelzijdige Pieter Coecke van
Aelst uit ca. 1525 in het Rijksmuseum te Amsterdam, fresco's uit 1536-53 van Salviati,
Ligorio en Jacopina del Conte in de San
Giovanni Decollato, de kerk van de Johannes- broederschap te Rome, tapijten uit de
16e eeuw te Pau en schilderingen van Zeiler
1757 aan het plafond in de kerk van Stams
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(Tirol). Johannes- scènes komen uiteraard
ook voor in cycli van »Elisabet & Zacharias en
van het leven van »Jezus en van »Maria.
Onder de afzonderlijke gebeurtenissen
werd de doop van Jezus door Johannes zeer
vaak afgebeeld. Vanaf de 4e eeuw is deze
doop in de vroegchristelijke kunst een van de
meest voorkomende tekens, verwijzend naar
de rituele initiatie van elke gelovige. Het thema komt op de vroegste fresco's en sarcofagen voor. Jezus — klein afgebeeld, omdat aan
hem iets voltrokken wordt — staat in een
streepje water, de ruige Doper in filosofen dracht legt de hand op zijn hoofd en boven
Jezus zweeft de Heilige Geest als een duif (bijvoorbeeld fresco's tweede helft 3 e eeuw in de
catacomben van Callixtus en • van Petrus en
Marcellinus te Rome) . Ieder die dit zag wist:
zoals Jezus bij deze doop het water heiligde,
zo redt dit water elke dopeling uit zonde en
dood. Bovendien herkende men het tafereel
als een van de drie grote Godsverschijningen
(theofanieën), die samen met de openbaringen aan de »Wijzen en bij de bruiloft van
Kana op 6 januari liturgisch gevierd werden.
Intussen was hiermee het grondschema voor
elke doopscène gevonden. Het werd monumentaal afgebeeld vanaf de Se eeuw, bijvoorbeeld op mozaïeken in het zenit van de doopkerken in Ravenna (orthodox en Ariaans ca.
soo) met de klassieke riviergod van de Jordaan, nog herhaald op een ivoren kistje uit
Gandersheim tweede helft 9e eeuw. Het thema werd voortgezet in werken van onder
meer Verrocchio ca. 1470,'Perugino ca. 1480
fresco in de Sixtijnse Kapel, Gerard David ca.
1507 (Stedelijk Museum Brugge), Van Scorel
ca. 15 3 0 (Frans Hals Museum Haarlem), Paolo Veronese ca. 1560, El Greco 1 596, Mola
driemaal ca. 1645 en Caffa ca. 1650 (bronzen
groep, Museum Boymans-Van Beuningen te
Rotterdam).
Volgens de vroeg-middeleeuwse regels
van het perspectief (wat `achter' is wordt `boven' in het vlak afgebeeld) werd de Jordaan in
de doopscène weergegeven als een `bergje'
water: bijvoorbeeld in het stucreliëf uit de 9e
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eeuw in de kloosterkerk te Müstair of in een
kapiteel tweede helft ie eeuw in het kloosterpand van Santa Maria de l'Estany in Catalonië. De wijze van weergave is nog herkenbaar in het fresco van Masolino 1 43 S in het
baptisterium te Castiglione d'Olona. Waar
het kon, werden dienende engelen weergegeven — zoals in het laatste geval — en werd
boven de Heilige Geest die altijd boven Jezus
zweeft, nog een hand uit de wolken of een
sprekende God de Vader (Mat. 3,17) toegevoegd om de door de evangelietekst gesuggereerde openbaring van de »Drieënheid te
accentueren. Aldus een ivoor 980/90 uit Reichenau, een miniatuur in het Evangeliarium
van koning Wratislaw uit io86, een reliëf aan
de doopvont ca. I Soo uit het atelier van Bunickman in de Sankt Agidius te Wieden
een houten retabel van-bricknWestfalo
het Drievuldigheidsaltaar van Meester Arndt
van Utrecht in de Nicolaikirche te Kalkar. In
de late middeleeuwen en het begin van de
nieuwe tijd werd de scène dikwijls in een
wijds landschap geplaatst: Rogier van der
Weyden op het middenpaneel van het Johannesaltaar uit ca. 1450 (met de geboorte en
dood van Johannes op de zijluiken en de
apostelen en voorstellingen uit het leven van
Jezus en Johannes in de gordingen van de omlijstende architectuur) en werken van Patenier begin 16e eeuw of Lambertus van Amsterdam ca. 1554. Op Tintoretto's grote doek
uit 1580/84 duidt een verblindend licht uit de
wolken achter de Geest-duif de theofanie aan.
Op de ikonen doopt Johannes een naakte
Jezus in een rivier tussen twee hoge, rotsachtige oevers waarop eerbiedig wachtende engelen staan, met opgevouwen kleding gereed
in de hand. Uit het hemelsegment schiet een
lichtstraal, die zich in het midden verdikt tot
een ruimte voor de neerdalende Geest-duif
miniatuur II78-8o in het Koptisch Evangeliarium van Michel van Damietta; ikoon 14e
eeuw in de Thecla -kapel van het Grieks patriarchaat te Jeruzalem. De ikoon ca. 1350 uit
het Roemeense Sanschak, met geopende hemelpoorten vanwaaruit de Drieëenheid een

lichtstraal zendt, heeft een nevenscène waarin
Jezus Johannes toespreekt, met toeschouwers
en met vissen, krabben en zwemmers in de
Jordaan en met in de -bergen twee brongoden. In vervolg op het mozaïek ca. 1300 in
de Verlosser-kerk van het voormalige Chora-klooster te Istanbul, het fresco van Dome-

nichino ca. 1620 in de Sant' Andrea del Valle
te Rome en een schilderij van De Matteis ca.
1710 in de Certosa te Napels, schilderde Ivanov op zijn enorme doek 1837-57 in romantisch-realistische stijl het moment waarop Johannes Jezus ziet aankomen en aanwijst.
Ook van andere scènes werden op zichzelf
staande afbeeldingen gemaakt. Zo is er Johannes' geboorte, soms analoog aan Jezus'
geboorte voorgesteld, compleet met vroed
bijvoorbeeld-vrouwen(»Salm&Zi):
een miniatuur 13 e eeuw in het Tetra-Evangelium van Patmos of fresco's tweede helft ie
eeuw in de crypte te Canterbury. In later tijd
gaf de voorstelling aanleiding tot gedetailleerde weergave van een huishoudelijk interieur: bijvoorbeeld een aan de gebroeders
Van Eyck toegeschreven miniatuur (voor
1416) in Les très Belles Heures du Duc de
Berry. Op een I Se-eeuws miniatuur in een
franciscaans missaal in de Bibliothèque Nationale te Parijs draagt de boreling al een kemelharig kleed en steekt hij zijn wijsvinger
uit.
Apocriefe jeugdscènes — Johannes als kind
door een engel naar de woestijn geleid, aldaar
biddend en zich als asceet verkledend — vindt
men in Italië: panelen met Johannes als kind
in de woestijn van Gentile da Fabriano ca.

1410 en van Domenico Veneziano 143 8 (met
een bijna futuristisch landschap), en Botticelli
en Pinturicchio schilderden beiden ca. I Soo
de legendarische ontmoeting van de jonge
Johannes met de familie van Jezus die uit
Egypte naar huis terugkeert. Hugo Jacobsz.
gaf de vlucht van Elisabet weer op een paneel
eind i Se eeuw (Museum Boymans-Van Beu
te Rotterdam) : de kleine Johannes-nige
draagt al het klassieke monnikengewaad; op
de achtergrond de moord op Zacharias en de
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kindermoord te Betlehem. Het bezoek van
Maria met het kind Jezus aan Elisabet en Johannes, bijvoorbeeld op een schilderij van
Andrea del Sarto ca. 1520, leidde in de renaissance en barok op grond van verhalen uit
Meditationes Vitae Christi tot het ontstaan van
het merkwaardige en idyllische tafereel van
Jezus en Johannes als spelende kinderen (Rafaël 1507, Rubens ca. 1618), met als sentimenteel hoogtepunt een schilderij van Murillo ca. 1670 (de twee knaapjes met een lam, het
Jezuskind geeft de kleine Johannes uit een
schelp te drinken) en in de latere religieuze
cultuur de zoetelijke devotieprentjes waarop
de kinderen met lam of kruis spelen (bijvoorbeeld een prentje uit het atelier van Dopter
1 861 te Parijs uitgegeven) . Het gegeven komt
ook voor bij de 19e-eeuwse prerafaëlieten
(bijvoorbeeld ets 18 5o van Collinson) .
Johannes' prediking, al vanaf de Se eeuw
uitgebeeld (ivoren kastje van Werden, met de
bijl aan de wortel van de boom; genoemde
fresco's te Müstair), maakte enige opgang in
de i 6e en ie eeuw. In de schilderkunst van
de Nederlanden, met werken van onder meer
Patenier begin 16e eeuw (een landschap),

Swart van Groningen ca. 1530, Pieter Bruegel de Oudere 156.5 en Cornelis van Haarlem
1602, kan het thema soms een verwijzing zijn
naar de gedurende enige tijd verboden reformatorische verkondiging buiten de stadsmuren. Rembrandt schilderde in 1635/36 een
originele prediking, waarop velen de Doper
in een fantastisch landschap omringen: belangstellenden en onverschilligen, vreemdelingen, hijzelf en zijn moeder en vrouwen
met ravottende kinderen. Gottlandt stelt in
zijn kopergravure `Wet en Genade' 1552 op
goed-reformatorische wijze tegenover de
`Wet van Mozes', die ten dode leidt, de wijzende Johannes dc Doper in zijn boetekleed,
die de zondige mens, de oude Adam, opmerkzaam maakt op de lijdende Jezus aan het
kruis, met aan de voet ervan Johannes' Lam
Gods en erachter een kneveling van de hel
(Apoc. 20,10).
Scènes uit Johannes' marteling, dikwijls

Schaal met hoofd van Johannes
de Doper, gepolychromeerd
hout, 15 e/ i 6e eeuw.
Sint Danshospitaal, Brugge.
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met nadruk op de verleidelijk dansende Salome en het aanreiken van Johannes' afgeslagen
hoofd, zijn legio: 12e-eeuwse Aragonese kapitelen in Huesca, Tudela, Aguero en Toulouse, een 13 e-eeuwse timpaan te Rouen, een
Russisch ikoon ca. 1600 te Recklinghausen,
en vooral Quinten Massys' linker zijluik als
pendant van de marteling van de apostel »Johannes op het rechter zijluik van zijn Nood
Gods uit 1508 -i i (Kon. Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen), gemaakt in opdracht van het gilde van de Antwerpse
schrijnwerkers, van wie de beide Johannessen
volgens een lokale traditie de patronen waren. Op het merkwaardige doek 1633 van
Jacob Backer is de verontwaardiging van
Herodes bij de berisping door Johannes groter dan die van Herodias. Hoe het Johannes'
relieken verging schilderde Geertgen tot Sint
Jans in 1484 vertellend op een paneel: in de
verte dragen leerlingen zijn onthoofde lichaam te Sebaste ten grave, Herodias verstopt zijn hoofd in een spelonk en johannieters behoeden een bot van de Doper voor de
in tegenwoordigheid van keizer Julianus uitgevoerde verbranding en brengen deze reliek
over naar hun burcht.
Vanaf de 13 e eeuw werd een nogal luguber, in de middeleeuwen geliefd thema geïsoleerd: het `hoofd van Johannes de Doper' op
een schotel. Het vond zijn oorsprong in de
exacte tekst in Mar. 6,25 en in Byzantijnse
legenden over de reliek-vondst van het hoofd
van Johannes (vgl. 14e-eeuws ikoon in het
Pantokrator- klooster op de Athos: Johannes
in gesprek met Maria, beiden wijzend op een
schotel met zijn hoofd). Van invloed zal ook
geweest zijn dat de schotel gebruikt werd als
attribuut in toneelspelen en als wijgeschenk
bij gebeden om van hoofdpijn verlost te worden (sculptuur ca. 1450 in het Sint-Janshospi
Brugge; Hofer in een kleine tekening-tale
1525, Mostaert in een paneel ca. 1625 met
scènes en klagende engelen) . In de i 6e eeuw
kwam daar overigens uit voort het motief
van Salome met het hoofd van Johannes de
Doper (Cranach de Oudere en Titiaan) om in

de 17e en i 8e eeuw weer te verdwijnen. In de
19e eeuw herleefde de schotel met het hoofd
in een geseculariseerde vorm (Regnault i 870;
Moreau 1876; Slevogt 1895 en Corinth
18 99).
Johannes de Doper ontbreekt vrijwel
nooit in de afbeelding van Jezus' nederdaling
ter helle ( »Jezus). Zoals in de mysteriespelen
staat hij in de rij wachtenden van het verleden
tussen Adam en Eva en de grote groep oudtestamentische patriarchen, koningen en profeten, om hun de komst van de verlossende
Hellebreker, die hij immers gezien en aangewezen had, te verklaren (uit vele voorbeelden: het reliëf 1521 aan het houten altaar van
Brüggemann in de Dom te Höjalret in Denemarken; echter niet in de houtsnede van Durer bij de 'Passio' 15 I o/ I I) .
De Doper inspireerde ook enkele letterkundigen en musici. Van de hand van de 9eeeuwse Longobardische auteur Paulus Diaconus is er een 13 strofen omvattende Johanneshymne Ut queant laxis resonarefibris (Om met
heldere stem te kunnen zingen) voor het feest
van de Doper. De middeleeuwse muziektheoreticus Guido van Arezzo, die als eerste
notenbalk en sleutel hanteerde, koos ca. 1030
uit de woorden van deze hymne bij het muziekonderricht die lettergrepen uit de eerste
strofe op de bepaalde toonhoogten, die correspondeerden met de eerste zes opeenvolgende tonen van de diatonische toonladder,
waaruit de lettergrepen `ut (pas later do), re,
mi, fa, sol', en dus de notennamen resulteerden. De Legenda Aurea vertelt dat de dichter
zijn gedicht schreef toen hij voor een liturgische dienst zijn stem kwijt was en Johannes'
hulp inriep. Het oudste grote literaire werk —
afgezien van een vita op naam van bisschop
Serapion (Egypte, eind 4e eeuw) — is een gedicht van Frau Ava (waarschijnlijk een kloosterlinge in Melk), die dit biografisch werk
begin 12e eeuw schreef. Een Florentijns
mysteriespel San Giovanni nel deserto uit de
1 Se eeuw was bestemd voor Johannes' feest
op 24 juni. Na een niet onbelangrijke maar
toch secundaire rol voor Johannes in de
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middeleeuwse Profeten- en Passiespelen,
maakte het verhaal rond de dood van Johannes de Doper een grote opgang in de literatuur (»Salome) . Na 16e-eeuwse toneelstukken van Schipper 1546 en Aals 1549 was in
de ie en 18e eeuw een drama 1642 van de
Nederlander Baldwin een van de weinige
stukken die aan de Doper gewijd werden.
Weiser schreef in 1906 een epos over Johannes. Herbert Herberigs componeerde in 1 945
voor koor een Van Jezus en Sintjanneken en
Pepping in 1961 een werk voor koor.
Anronberg Lavin 1955; Arndt & Kroos 1969;
Becker 1972; Bren 1950; Combs Stube T968/69;
Daffner 1912; Kauffmann 1968; Masseron 1957;
Rex 1952; Sdrakas 1934; Thulin 1930.

At
was een rijke en
voorname jood, lid van de Hoge Raad. Hij
waagde het om op de avond van Jezus' dood
»Pilatus om de vrijgave van het lichaam te
vragen, wat hem werd toegstaan. Hij nam
het van het kruis en bracht het, in een
lijkkleed gewikkeld, samen met »Nikodemus
naar zijn eigen, nieuwe graf, dat in de rots
was uitgehouwen (Mar. 15,43-46). Na de
graflegging rolde hij een steen voor de ingang. Zijn stad was Ramataim (Ramallah?)
ten noorden van Jeruzalem, vergriekst tot
Arimatea. Apocriefe geschriften, met name
het Evangelie van Nikodemus, vertellen legendarische bijzonderheden over zijn leven.
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Het Evangelie van Nikodemus (Se-eeuwse samenvoeging van de Handelingen van Pilatus
uit de 2e eeuw en een verhaal over de Nederdaling ter Helle) wijdt veel aandacht aan Jozef en is belangrijk in verband met het ontstaan van de middeleeuwse sage van de Graal.
In de omvangrijke Graal-literatuur heeft hij
vooral in het Westen voortgeleefd. Waar-

schijnlijk gaat de kern van deze sage terug op
de uitgebreidere, Georgische versie van dit
evangelie. Nikodemus vertelt daarin zelf
over de kruisafneming en de graflegging samen met Jozef van Arimatea en hun belevenissen daarna. Jozef zou het bloed van de gestorven Jezus in een doek (later: schaal = de
heilige Graal, de kelk van het Laatste Avondmaal) opgevangen hebben. Daarna zou hij
door de Hoge Raad gevangengezet en door
de verrezen Jezus zelf op wonderbaarlijke
wijze bevrijd zijn en de opdracht hebben gekregen in de stad Lydda, waar de apostel »Filippus een gemeente gesticht had, de zorg
voor de christenen met de aldaar wonende
Nikodemus op zich te nemen.
Daarnaast hebben tradities rond Jozef van
Arimatea, oude oriëntaalse mythen samen
met passages en riten uit de oosterse en westerse liturgie, onder invloed van westerse
vroomheid rond lichaam en bloed van Jezus,
bij gedragen aan het ontstaan van de Graalsage. Liturgische gebruiken in de eucharistieviering die zinspelen op de diensten van Jozef
aan de gestorven Jezus, zijn al in de Se eeuw
aanwijsbaar. Men bedenke hierbij dat de eucharistieviering geleidelijk opgevat werd als
een tot in details reële aanwezigstelling van
Jezus' lijden en dood. Zo vergelijkt bijvoorbeeld de Egyptische monnik Isidorus van Pelusium (ca. 420) in een van zijn meer dan 2000
bewaard gebleven brieven de doek waarop
het eucha ristische brood wordt uitgedeeld,
met de lijk wade van Jozef, en het bedekken
van dit brood met deze doek met Jezus' graflegging door de man uit Arimatea. Na deze
schrijver volgt een hele reeks auteurs met
soortgelijke vermeldingen: in het Oosten onder meer Maximos Confessor in Mystagogia
(Inwijding in de mysteries; e eeuw) en Pseudo-Germanus in Rerum ecclesiastarum contemplatio (Beschouwing over allerlei kerkelijke
zaken; ioe eeuw) : in het Westen Florus van
Lyon in Opusculum de actione missarum
(Werkje over de viering van de mis; na 840),
Amalar van Metz in Liber officialis (Boek over
de liturgie; ca. 8So) en Honorius van Autun

144

JOZEF VAN ARIMATEA

in zijn prekenbundel Gemma animae (Edelsteen der ziel; 12e eeuw), allen onder uitdrukkelijke vermelding van Jozefs rol. Vandaaruit
werd de belangstelling voor het gegeven,
nog gestimuleerd door de kruistochten, overgedragen aan de 12e-eeuwse Franse epiek en
de 13e-eeuwse passie- en mysteriespelen. Van
belang waren de kennismaking via de kruistochten met oude, oosterse mythen en de
overbrenging van lijdensrelieken naar Byzantium en het Westen, waaronder de heilige
lans (»Longinus) . Deze lans speelt een grote
rol in de Graal -sage en de chroniqueur Willem van Tyros (1181/82) bericht dat deze te
Jeruzalem in een kapel bewaard werd te zamen met het lichaam van Jozef van Arimatea.
Een belangrijke plaats in de ontstaansgeschiedenis van de Graal werd ingenomen
door de oorspronkelijk Keltische abdij van
Glastonbury (Somerset; bekend vanaf 708),
waarvan een legende vertelt dat zij gesticht
zou zijn door Jozef van Arimatea. Mogelijk is
via deze legende, waarin ook koning Arthur
voorkomt, de uitgebreide Tafelronde -thematiek met de ridderverhalen in de Jozef- en
Graalsage terecht gekomen. De Graal zelf —
het woord werd op vele manieren geduid
(wellicht Grieks: kratèr (vat), cratalis, gradalis, graal, of Hebreews: goral, steen van het
lot?) — was soms een kelk, soms een edelsteen.
Na het ontstaan van de grote epische bewerkingen eind ie eeuw werden elementen uit
de theologie van onder meer Augustinus van

Hippo, Bernardus van Clairvaux en de Parijse victorijnen over zonde, vergeving en genade op vrij populaire wijze opgenomen in de
Parzival van Wolfram von Eschenbach
(1200-1210).

Het Evangelie van Gamaliël spreekt ten aanzien van Jozef van Arimatea nog over een
ten- leven-opwekking van »Dismas, de goede
moordenaar, samen met Nikodemus tot
stand gebracht met behulp van Jezus'
lijkkleed. Het Martyrium Pilati (een Egyptische preek op naam van Kyriakos van Bahnasa) vermeldt een geseling door »Herodes.
Jozef van Arimatea wordt in het Westen als

(17 maart) en is patroon van
de lijkbidders, lijkbezorgers en doodgravers.
Zijn attributen zijn een kelk of schaal, de
doornenkroon of andere lijdenswerktuigen.
De oudste afbeeldingen van Jozef van Arimatea vindt men vanaf de 9e eeuw op de
miniaturen met de kruisafneming (Evangeliarium van Angers tweede helft 9e eeuw) en
de graflegging (miniatuur 9e eeuw in een
Grieks handschrift met preken van Gregorius
van Nazianze); verder op voorstellingen met
de Nood Gods (de gestorven Jezus in de
schoot van »Maria na de kruisafneming), onder Byzantijnse invloed vanaf de io /I ie eeuw
(ivoor ca. i000 uit Metz in het Louvre te
Parijs) . De Jozef van Arimatea van Michelangelo in marmer i So (dom te Florence)
draagt naar een traditie de gelaatstrekken van
de beeldhouwer zelf. Uiteraard is Jozef op
latere voorstellingen van deze drie scènes altijd te vinden en is dan herkenbaar aan zijn
witte haar en baard ter onderscheiding van
Nikodemus. Jozef is ook steeds zeer rijk uitgedost. Hij ontbreekt nooit bij de plastische
groep van het Heilig Graf, populair in en
rond kerken vanaf de i e eeuw ( »Jezus, Nico
uitbeelding van Jozefs-demus,Mari).D
verzoek aan Pilatus is betrekkelijk zeldzaam:
miniaturen in een Armeens Psalterium 1263
en in het Getijdenboek van Simon Benin ca.
1520-30, en op een fresco ca. 13 10 in het Protaton-klooster op de Athos. Dat geldt ook
voor afbeeldingen van de man met zijn attributen op vleugels van altaarstukken zoals
een altaar ca. I Soo in de Lorenzkapelle in
Rottweil, een altaar 1524 uit de omgeving
van Barthel Bruyn en het reliëf eind Ile eeuw
aan een retabel in de Heilig -Kreuz-Kirche te
Landau. Vanaf de i6e eeuw kwam de voorstelling voor van Jozef met de gestorven Jezus
in zijn armen: schilderij ca. ISIS van Savoldo,
een marmeren beeldengroep ca. 1559 van
Bandinelli in de Santissima Annunziata te
Florence en een muurschildering ca. 1600 in
de kerk van Passenham.
Legendarische scènes komen voor in geïllustreerde bewerkingen van het Graal -ver-

heilige vereerd
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haal uit het begin van de I Se eeuw, onder
meer het opvangen van Jezus' bloed en de
celebratie van een mis met de Graal-kelk in
Estoire de Saint Graal eind ie eeuw (handschriften in de Bibliothèque Nationale te Parijs). Het Passionals van de abdis Kunigunde
in de universiteitsbibliotheek te Praag heeft
een miniatuur ca. 12
3 S met de bevrijding
,l g van
Jozef uit de gevangenis.
In de passiespelen van de i 3 e en 14e eeuw
(handschriften van Benediktbeuren en Sankt

Gallen) speelt Jozef van Arimatea uiteraard
een rol. Van Robert de Boron bleef een deel
van een grotere roman bewaard: Le roman de
l'estoire del Gral ca. i i 8o, welk fragment, met
de Jozef- legende, waarschijnlijk zeer kort na
de grote succesvolle Graal -roman van ChréPerceval le Gallois on le conte du
tien de Troyes (Perceval
Graal, 1 168/8o) is ontstaan.
Burdach (1938) 1970; Lewis 1926; Loomis 1938;
Woodforde 1946.

Aad de Haas, Graflegging,
kruiswegstatie 1946-48 in de
Sint-Cunibertuskerk te
Wahlwiller. De kruisweg heeft
aan felle kritiek blootgestaan en
is een tijd lang op bevel van de
kerkelijke overheid uit de kerk
verwijderd gehouden.

Vooral de ijle figuren met de
subtiele gezichten moeten
afkeer opgewekt hebben. Jozef

van Arimatea en Nikodemus
laten Jezus' lichaam in het graf
neer, waarbij Maria en Johannes
(of Maria Magdalena) toezien.
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4
van een ver
der onbekende Jakob of Heli en waarschijnlijk van het geslacht van David, was een onbemiddelde timmerman ('teknoon') in
Nazaret, waar ook Maria woonde. Hij was
de vader van Jezus van Nazaret. Al voor Maria met haar verloofde Jozef ging samenwonen bleek zij zwanger. In zijn verwarring
dacht de man over een discrete scheiding, totdat hij van Godswege gerustgesteld werd
door een engel, die hem er met verwijzing
naar Jes. 7,14 op wees dat `het kind in haar
schoot van de heilige Geest' was en hem aanraadde Maria bij zich in huis te nemen en haar
zoon straks Jesus te noemen.
Na enige tijd ging Jozef met Maria als gevolg van een bevel van keizer Augustus voor
een volkstelling naar `zijn eigen stad' Betlehem om zich aan te geven. Daar werd in een
onderkomen voor dieren Maria's zoon geboren, omdat er in de herberg geen plaats was.
Na een bezoek van herders en »Wijzen uit het
Oosten vluchtte Jozef, gewaarschuwd door
een engel, met zijn gezin naar Egypte om te
ontsnappen aan de bedreiging door koning
»Herodes (Mat. 1 -2).
Na de dood van Herodes vestigde hij zich
met zijn gezin in Nazaret, waar men hem
beschouwde als de vader van Jezus (Luc.
4,22). Zijn houding tegenover Maria, de
naamgeving van Jezus (Mat. 1, 19 -25), de opdracht van zijn kind in de tempel (»Simeon &
Hanna), waarbij hij het offer der armen
bracht (Luc. 2,24), en de jaarlijkse reis naar de
tempel te Jeruzalem, waar hij zijn zoon even
kwijtraakte maar terugvond (Luc. 2,41 -50),
doen hem kennen als een rechtvaardig man
en een wetsgetrouwe jood. Omdat Jozef in
de evangelies verder niet meer genoemd
wordt, heeft men al vroeg (vanaf Hieronymus, 4e eeuw) aangenomen dat hij voor het
begin van Jezus' optreden moet zijn gestorven.
Bijzonderheden over Jozefs huwelijk
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(bruidswerving en aanwijzing uit meerdere
huwelijkskandidaten tot bruidegom van Maria) en over zijn gezinsleven vindt men in de
apocriefe geschriften over »Anna en »Maria
en in de daaraan verwante Geschiedenis van
Jozef, de timmerman, die in de 4e eeuw in
Egypte in het Grieks werd samengesteld,
wellicht uit oudere versies, maar die slechts in
een Koptische en een Arabische vertaling (ten
dele) bewaard bleef met aanvullingen uit later tijd. Het verhaal over de huwelijkskandidaat had invloed op de iconografie: om uit te
maken wie Maria als bruid zou krijgen, brachten Jozef en zijn mededingers hun staf naar de
tempel, waar alle stokken dor bleven, maar
die van Jozef naar analogie van Aprons staf
(Num. 17,16-26) ging bloeien. In het boek
wordt bovendien verteld over Jozefs ziekbed,
dood en begrafenis. Voorts wordt verhaald
over de vlucht naar Egypte: hoe, toen zij onderweg uitrustten, een dadelpalm voorover
boog en zijn vruchten aanbood; voorts hoe,
toen zij het land binnenkwamen, de afgodsbeelden van hun sokkels vielen omdat hier de
ware God passeerde. Men leest dit alles in het
Arabische Kindsheidsevangelie en het Liber de
ortu beatae Mariae et infantia salvatoris (Ge-

boorte van de heilige Maria en de jeugd van
de verlosser) of Evangelie van Pseudo-Matteüs
(beide 6e eeuw maar uit ouder materiaal) .
Middeleeuwse legenden — vooral over Jozefs zorgen rond Jezus' geboorte — vindt men
in de Revelationes van Birgitta van Zweden
(ca. i 3 So) en in het verhaal van Josephs Hosen
(de kousen of broek van Jozef) . In dit verhaal
verscheurt hij, bij gebrek aan kleding voor de
pasgeborene, zijn kleding tot windsels. Vanaf
de middeleeuwen werd Jozef op grond van
zijn in de legenden vermelde hoge leeftijd (8o
jaar bij zijn huwelijk met Maria, Toe jaar bij
zijn sterven) vaak als grijsaard voorgesteld.

Het bericht dat een Romeinse soldaat Pandera of Panthera een relatie met Maria had en de
buitenechtelijke vader van Jezus zou zijn, circuleerde al in de joodse traditie ca. Too. Ongenes en anderen wisten echter te vertellen
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dat Pandera een niet-joodse bijnaam was van
Jozefs vader, Jakob (Mat. i,16) . De soldaat en
zijn naam (verbastering van Ben Parthenou,
zoon van een maagd?) fungeerden in de antichristelijke polemiek en maakten de overtuiging van de maagdelijke geboorte belachelijk.
De suggestie die uitgaat van Mat. I 3 , S S
(broers en zusters van Jezus) gaf in de middel-

Geboorte en jeugd van Jezus,

eeuwen en lang daarna voedsel aan het vermoeden van een of meer huwelijken van Jozef voorafgaand aan dat met Maria. Moderne
exegeten die de `maagdelijke' situatie rond
Jezus geboorte in het voetspoor van oudtestamentische geboorteverhalen (vgl. Samuël of
Samson) en nuchtere vroegchristelijke opvattingen liever in een diepe, genuanceerde, religieus-symbolische dan in een al te platte fysieke zin willen verstaan, hebben deze tour de

encolpion (medaillon aan
ketting op de borst gedragen)
van Adana (Tschnili-Kiosk,
Turkije), gedreven goud, eind
6e eeuw. Archeologisch
Museum, Istanbul. In drie
registers ziet men een voldragen
cyclus van de jeugd van Jezus.
Boven de boodschap van de
engel aan de spinnende Maria
(achter haar het dienstmeisje) en
begroeting van Elisabet (achter
haar het huis van Zacharias);
midden summiere weergave
van de geboorte en de vlucht
naar Egypte (aangeduid met
stadspoort en inscriptie
`Egypte'); onder herders in het
veld en aanbidding van de
Wijzen. De lamp boven de
geboorte is een herinnering aan
de lampen boven de al vóór de
6e eeuw aangewezen en
bezochte grot in Betlehem
onder de 4e-eeuwse basiliek van
Constantijn. Men bemerke de
centrale plaats van Maria en het
kind op de ezel, waaraan Jozef
voorafgaat. De ezel zal
eeuwenlang zo stappen en Jozef
zal aldus bezorgd om blijven
kijken.

148

JOZEF VAN NAZARET

force niet nodig. Net zo min trouwens als de
evangelist Marcus en Paulus, die de `maagdelijke' geboorte van Jezus niet kennen. De
idee van de hoge leeftijd die men Jozef toebedeelde, was zeker niet vrij van de bijgedachte
dat daardoor de fysieke maagdelijkheid van
Maria werd veilig gesteld.
Geen bijbelse figuur heeft zozeer te lijden
gehad van de reeds in de late middeleeuwen
ingezette verburgerlijking van de westerse
cultuur als Jozef. De functie van het gezin als
economisch en maatschappelijk stabiliserende
factor liet haar sporen na in de interpretatie
van Jozef als vertrouwenwekkende huisvader. Daarbij kwam juist op het aspect van
Jozefs `maagdelijkheid' de nadruk te liggen:
hij heeft Maria's ongereptheid niet mogen
kwetsen. Daaraan heeft zeker de misogyne en
door vrees voor lichamelijkheid ingegeven
houding in sommige apocriefe en patristische
geschriften, die ook aan de dualistische, antieke cultuur niet geheel vreemd was, meegewerkt. Anders en vooral indringender en
brutaler dan de zeer gereserveerde auteurs
van de evangelies maken de schrijvers van
deze apocriefe geschriften, en in hun voetspoor — want dat was het gevolg — de middeleeuwse schilders en auteurs, zich vrolijk over
de nogal vreemde functie van Jozef. In de
afbeeldingen werd hij dan ook niet zelden
neergezet als een weliswaar vrome, maar ook
impotente, aftandse sukkel en op het toneel
als een `door God bij de neus genomen horendrager'. In en na de perioden van de Contrareformatie en de Verlichting overleefde
Jozef in de sterk oplevende volksvroomheid,
waarin hij een grote plaats innam, binnen de
katholieke kerk als een nogal stoffige en bloedeloze garant voor de heiligheid van het
christelijke gezin.
Het oudste document voor een verering
van Jozef is de genoemde Geschiedenis. In het
Westen is van verering slechts aarzelend en
lokaal sprake vanaf de 9e eeuw. Pas na de
speculaties — in het voetspoor natuurlijk van
de meester van het moderne sentiment, Bernardus van Clairvaux (eerste helft Ile eeuw)

— van laat-middeleeuwse theologen zoals
D'Ailly en Gerson (ca. 1400) en door aanmoediging van franciscanen, karmelieten
(met name Teresa van Avila) en vooral jezuïeten ontstond in West-Europa en Latijns Amerika een vaak geëxalteerde, populaire Jozef-verering. Eerst had men tot klaarheid
moeten komen over problemen die de moderne mens niet meer aanspreken, zoals Jozefs
relatie tot de incarnatie (en tot Maria), de aard
van zijn `vaderschap' van Jezus (waarvoor
men de onmogelijke term van het 'voedster vaderschap' uitvond), eliminering van de
dreigende concurrentie voor het goddelijk
vaderschap en zelfs de (theologische) aard van
de aan hem gewijde verering. Toen dit alles —
overigens zeer theoretisch en vooral nogal irreëel — tot klaarheid gebracht was, steeg de
cultus tot zo'n hoogte dat men sprak van de
jezuïetische `aardse Drieëenheid': Jozef met
Maria en het Jezuskind (Heilige Familie) .
Zijn liturgisch feest werd ingevoerd (19.
maart); de maand maart werd hem gewijd;
een kleine dertig, vooral vrouwelijke kloostercongregaties kozen zijn naam en bescherming; landen (onder meer Mexico, de Filippijnen, Canada en Oostenrijk) en religieuze
broederschappen gingen rekenen op zijn protectie. Tot ver in de Zoe eeuw richtte menig
katholiek zich tot Jozef als patroon van zieken, stervenden en handwerkslieden, en gehuwden en ongehuwden vroegen om zijn
hulp in de strijd om het eindeloos gepreekte
ideaal van de `kuisheid' te kunnen bewaren.
In 1870, het jaar van de Italiaanse bezetting
van de pauselijke staat, verhief Pius ix Jozef
tot patroon van de Kerk. De patronage van
de arbeid, door Pius x i i in 1955 — met een
poging tot `doop' van de i-mei - viering — aan
Jozef toegekend, heeft echter nooit grote respons gehad.
Onder de Jozef- relieken die door de kruisvaders waren meegebracht, bevonden zich
allerlei voorwerpen die hij had gebruikt. De
reliek van de windsels, gemaakt uit zijn kousen of broek, is wel de meest curieuze. Men
vereerde ze vanaf ca. 1400 te Aken. Zijn door
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Maria genaaide kleren bewaart men vanaf
12S4 te Joinville en zijn staf in de Santa Maria
degli Angeli te Florence. Verschillende plaatsen beweren in het bezit te zijn van zijn
trouwring, waaronder Perugia, Semur-enAuxois en Parijs (Notre-Dame).
Een voorbeeld make het uiteenlopend karakter van de Jozef- interpretatie in de beeldende kunst duidelijk. Groot is het contrast
tussen de waardige en stoere, slechts enkele
malen met zijn spanzaag afgebeelde timmerman uit de christelijke oudheid (ivoren kastje
van Werden 4e eeuw, ivoor tweede helft Se
eeuw in de dom te Milaan) of de honderden
malen bezorgd omkijkende gids voor zijn gezin op elke voorstelling van de vlucht naar
Egypte in de middeleeuwen (gewelfschildering ca. 1300 in de Sint-Salviuskerk te Limbricht) en de onmogelijke kwezelaar bij Reni
(schilderij ca. 1620, eindeloos gekopieerd
voor katholieke huiskamers) of op menig devotieprentje van de Heilige Familie (S. Verbruggen ca. 1600 of Mallery ca. 1620) . Verwant hieraan is het altijd in een hoekje
ineengedrongen mannetje Jozef met zijn
hand aan de kaak (klassiek gebaar van niet begrijpen of geen raad weten) op talloze afbeeldingen van Jezus' geboorte. Zo ziet men
hem in het Oosten (deksel van Palestijnse reliekdoos ca. óoo, of i5e-eeuws ikoon uit
Novgorod). Tot ca. 1300 werd hij ook in het
Westen in deze houding afgebeeld, maar het
is niet bekend of men hem hier serieus nam
(Lotharings ivoor ca. i000) of om hem grinnikte of vertederd was. Het laatste wordt
aannemelijk als het gebaar van de hand aan de
kaak na 1250 niet meer begrepen wordt en
dat van de omhoog gestoken hand op vele
wijzen geduid wordt. Te Limbricht, op een
paneel 1370-72 van het altaar uit Schloss Tirol en op vele andere plaatsen legde men het
uit als het in slaap vallen van de vermoeide
man; op een paneel ca. 1400 van Bertram van
Minden aan het altaar in de kerk te Buxtehude als het nemen van een slokje voor de dorst
uit de reiskalebas. Op panelen ca. 1410-22 aan
het altaar in de Evangelische Pfarrkirche te

Fröndenberg en aan een vleugel van het uit
hout gesneden altaar ca. 1450 in de Mariënkirche te Iserlohn, beide in Westfalen, werd
het begrepen als het bijeengraaien en in een
kist opbergen van de door de Wijzen uit het
Oosten geschonken schatten. Weer elders,
zoals op een paneel aan het Vlaamse hoofdaltaar ca. 1420 in de Reinoldkirche te Dortmund, werd het gebaar verstaan als het drogen van de luiers. Op een paneel ca. 1410 van
een Hessische meester aan het altaar in de
kerk van Rauschenberg blaast Jozef in de
hoek een vuurtje aan en Konrad van Soest
laat hem op zijn altaar 1404 in de kerk te
Wildungen een papje gereedmaken voor de
boreling. Het zijn vergroeiingen of zo men
wil vermenselijkingen die enerzijds kunnen
wijzen op de voortgang van de verburgerlij king, anderzijds op het zo belangrijke ontstaan, in de late middeleeuwen, van een
nieuw sentiment en van belangstelling voor
details en voor menselijke interactie. De inhoudelijke verschrompeling heeft zich echter

— vooral met betrekking tot Jozef — vanaf ca.
165o doorgezet in zijn, overigens soms met
grote artisticiteit vervaardigde beeltenis.
Jozef werd in de oudheid zelden afgebeeld
(genoemde ivoren uit Werden en te Milaan) .
Bij de oudste afbeeldingen van de geboorte
ontbreekt hij zelfs (Adelphia- sarcofaag uit
Syracuse ca. 340 of Noorditaliaans ivoor ca.
415 in het museum te Nevers) . Vanaf de 6e
eeuw tot in de middeleeuwen verscheen hij
zoals beschreven in de steeds gedetailleerder
scènes van en rond Jezus' geboorte en bij zijn
`terugvinding in de tempel'. Hij draagt daarbij doorgaans een (opgeschorte) tuniek en een
omgeslagen mantel, die hij tot in de nieuwe
tijd blijft dragen (geëmailleerde staurotheek —
houder voor een kruisreliek — uit de 8e-9e
eeuw, waarschijnlijk uit een souvenirsatelier
te Palestina; de stoere man met het koppel
duiven uit de beeldengroep met de opdracht
in de tempel ca. 1240 aan het hoofdportaal
van de westgevel te Reims) . In de 14e eeuw
ontstonden langzaam aan de eerste min of
meer zelfstandige voorstellingen: als wijn-
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gaardenier — men weet niet goed waarom —
met wijnstok en snoeimes op een fresco in de
dom te Limburg an der Lahn en als grijsaard
met staf op dat van Taddeo Gaddi ca. 1350 in
de Santa Croce te Florence. De graag geziene, laat- middeleeuwse voorstellingen van de
Heilige Maagschap (»Anna; zelfs de verwanten van Jozef zijn afgebeeld op een gewelffresco ca. 1695 in de monumentale cyclus van
Willmann in de abdijkerk te Grüssau in Silesië) en de Heilige Familie (Meester van het
Bartolomeüs -altaar in een 'Andachtsbild' ca.
147o-8o met vijg, teken van vruchtbaarheid,
en papje voor het kind; of Mostaert ca. 1540,
met het gezin aan de maaltijd) boden nieuwe
mogelijkheden.
De daaropvolgende eeuwen gaven een
grote vraag te zien naar presentaties, in
woord en beeld, van Jezus' activiteiten als
kind. Jozef speelt daarbij in huiselijke scènes
uiteraard een rol, meer in het bijzonder als
timmerman in wiens werkplaats het kind
speelt, helpt en leert (houten beeldengroep
uit een altaarretabel ca. 1470 in het Catharijneconvent te Utrecht; nog op het prerafaëlitische schilderij van Millais 1849-50 met Jezus
in de timmermanswerkplaats) . Tot ver in de
19e eeuw ziekte dit thema op devotieprentjes
door, zoals een perkamenten prentje van
Vanden Sande ca. 165o en een anoniem
prentje uit i88 5 met uitkijk vanuit de werkplaats op de reeds met drie kruisen bekroonde
Calvarieberg. Vooral in Italië was vanaf ca.
1500 de belangstelling voor de `voedstervader' in de Heilige Familie groot: schilderijen

van Signorelli, Pinturicchio, Rafaël en Michelangelo (de Doni-Tondo, 1456); maar ook
elders, onder meer een beeldengroep 1766-69
van Ignaz Gunther aan het hoofdaltaar in de
Sankt Joseph te Starnberg.
Afbeeldingen van Jozef alleen ontstonden
vanaf de 16e eeuw onder invloed van de gepropageerde devotie. Als attributen heeft hij
het kleine kind Jezus op de arm of aan de
hand, of de staf die ging bloeien, waaruit zich
de lelie ontwikkelde als teken van zijn `maagdelij kheid', en vanaf de 19e eeuw ook tim-

mergereedschap. Jozef met het kind aan de
hand dient men wel te onderscheiden van de
geleerde en veel vereerde franciscaanse minderbroeder Antonius van Padua uit de eerste
helft van de 13 e eeuw, die eveneens het kind
dat aan hem verschijnt bij zich heeft, maar in
een franciscaanse kovel gekleed is (Van Genk
1865 in de Markiezenhof te Bergen op
Zoom) . Men gaf Jozef in de late middeleeuwen soms een kaars of lantaarn in de hand,
een attribuut dat afkomstig is uit de geboorte- afbeeldingen (Meester van Ottobeuren,
houten altaardeur ca. 1520 kloosterkerk te
Ottobeuren). De voorstelling van Jozef met
Jezuskind naar het voorbeeld van de `Madonna' is eindeloos geproduceerd, vanaf Murillo's schilderij midden ie eeuw, beelden van
Bouchardon 1718 in de kathedraal te Dijon
tot Servaes' schilderij ca. 1920 waarop Jozef
het kind aan Teresa van Avila schenkt. Met
als voorganger de fraaie vakman in zijn
werkhoek met uitzicht op de markt, afgebeeld op het zijluik van het Mérode- altaar ca.
1428 van Robert Campin, werd de patroon
van de timmerlieden vooral in de 19e en begin Zoe eeuw populair (beelden ca. 1930 van
Bäumer (met bijl) en Vos (met Jezuskind) in
de Jozefkerk te Zwolle.
De momenten waarop Jozef volgens Mat.
I -2 en Luc. I -2 een rol speelt in de jeugd van
Jezus werden in de talloze jeugdcycli door
alle eeuwen heen herhaald. Slechts enkele van
de belangrijkste volgen: de mozaïeken 43244 0 aan de triomfboog in de Santa Maria
Maggiore te Rome, plafondschilderingen
1 130 in de Sankt Martin te Zillis in Graubiinden, de 12e-eeuwse kapitelen in het kloosterpand van Santa Maria de l'Estany in Catalonië en het jeugdraam in de westfaçade te
Chartres, de gekleurde tekeningen in de Biblia Pauperum uit de ie en I S e eeuw, het
snijwerk I S I 8-22 aan het houten 'SiebenSchmerzen-Altar' van Hendrik Douverman
in de Nikolaïkirche te Kalkar en de sculptuur
van de hand van Jean Soulas uit I S 19-25 in de
eerste vijf van de veertig nissen van de koorbalustrade te Chartres of de 16e-eeuwse
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Orazio Borgianni, Heilige
Familie, doek, eind 16e eeuw.
Galleria Nazionale, Rome.
Links Elisabet en met als
—

attributen boetekleed en
kruisstaf—Johannes de Doper,
die zijn neefje een lam als
geschenk aanbiedt.
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wandtapijten uit de kathedraal van Reims.
Op deze en dergelijke momenten kregen wat
Jozef betreft vooral de aandacht: de uitverkiezing tot bruidegom, de boodschappen van
de engel aan Jozef, de reis naar Betlehem en
het zoeken naar onderdak, de geboorte, de
opdracht in de tempel, de aanbidding door de
Wijzen, de vlucht naar Egypte en de reis met
de twaalfjarige Jezus naar Jeruzalem.
Elk van deze scènes heeft een eigen geschiedenis en eigen hoogtepunten; enkele
voorbeelden moeten volstaan. Het tafereel
met Jozefs bloeiende staf komt onder meer
voor op een tapijtenserie uit de 15e eeuw in
de kathedraal te Beaune. De droom waarin
Jozef gerustgesteld wordt, en de reis naar
Betlehem met een hoogzwangere Maria op
de ezel vindt men samen op een ivoren paneel
545 53 aan de cathedra van bisschop Maximianus te Ravenna: een engel die de weg
wijst gaat voorop en Jozef ondersteunt Maria. Op een 12e-eeuws miniatuur in een Perikopenboek uit Regensburg gaat Jozef zelf
wijzend voorop terwijl men Betlehem binnentrekt. Op het paneel ióó van Pieter
Bruegel de Oudere zijn Maria en Jozef, diep
ineengedoken, verborgen in de drukte van de
volkstelling te Betlehem en Jan Massys toont
op een paneel ca. 15 So (Kon. Museum voor
Schone Kunsten te Antwerpen) hoe een druk
gesticulerende waardin Jozef de toegang tot
haar herberg weigert. Bij de geboorte herinnert vaak een van tenen gevlochten heg aan
de bescherming die Jozef hiermee aanbracht:
miniatuur ca. 1450 in een Getijdenboek van
Philips de Goede (Koninklijke Bibliotheek te
's-Gravenhage), werken van Laib ca. 1440 in
het seminarie te Freising en van Ortolano ca.
1525. Rembrandt was geïnteresseerd in Jozef
tijdens zijn tweede droom, die leidde tot de
vlucht naar Egypte: paneel uit 1645 en twee
tekeningen, uit ca. 1650, waarop Jozef in zithouding rustig slaapt, en uit ca. 1652, waarop
men hem achteroverliggend hoort snurken.
Op middeleeuwse afbeeldingen van de
vlucht naar Egypte draagt Jozef de bagage
van de familie: Maria's muiltjes en een ton-

netje water (miniatuur ca. 1225 Psalterium
van Freiburg) of torst hij dapper een groot
zwaard mee (12e-eeuws kapiteel in de kapittelzaal te Autun) en onderweg neemt hij wel
eens een slokje (Melchior Broederlam, rechter zijluik 1389-94 van zijn grote altaarstuk:
men nadert Egypte, een stad ligt hoog op een
berg en de afgodsbeelden vallen van hun sokkels) . Het laatste is ook het geval op een miniatuur in de Miroir Historial van Vincentius
van Beauvais eind i e eeuw in de universiteitsbibliotheek te Leiden. Datzelfde handschrift heeft ook een miniatuur met de dadelpalm die voorover boog, een tafereel dat men
ook aantreft in een i e-eeuws glasraam in de
kerk van Fairford (Gloucester) . De rust tijdens de vlucht is vele malen afgebeeld. Van
werken met een opmerkelijke iconografie
zijn daar Caravaggio 1589/90 (Jozef houdt
een musicerende engel een blad muziek
voor), Cornelis van Haarlem 1590 (Jozef
houdt het kind in Maria's schoot een tak van
de neerbuigende dadelpalm voor; geen kersen, zoals beweerd wordt), Orazio Gentileschi 1626 (Jozef in slaap, Maria zogend) en
Rembrandt 1 647 (Jozef maakt vuur) . Voorts
zijn er idyllische schilderijen van Reni ca.
1600 (Kon. Musea voor Schone Kunsten te
Brussel) en Gonzalez ca. I 6 i o en is er een
nogal gezapig werk ca. 1805 van Runge (het
gezin in een leeg landschap) . De scène met de
rovers werd besproken bij »Dismas. Uniek
zijn een tekening van Rembrandt 1652 waarop Jozef Maria behulpzaam is bij het opbreken na de rust, en een ets ca. 1755 van Tiepolo
waarop de familie in een boot stapt. Jozef
ontbreekt nogal eens op geboorte- afbeeldingen uit de i e en i óe eeuw, waarin de nadruk
op de aanbiddende Maria valt: Meister Francke in een altaarvleugel na 1424 of Stephan

Lochner ca. 1440.
De `terugvinding in de tempel' van de
twaalfjarige Jezus komt meestal voor in combinatie met de voorstelling van de onderwijzende Jezus in de tempel te midden van de
schriftgeleerden. Op een paneel van de Maes tà van Duccio 1308 -I i strekken de ouders de
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handen uit en gesticuleren de leraren. Op een
paneel van de Meester van AfTigem ca. 1495
(Kon. Musea voor Schone Kunsten te Brussel) houdt Jozef Maria's mantel vast en bevinden zij zich nog buiten het tempel- kerkgebouw; zo ook op twee panelen ca. i Soo uit de
omgeving van Hieronymus Bosch: een in het
Louvre te Parijs en een in de Huntington Library te San Marino in Californië. Durer
1 Soy legde de nadruk op de opdringerigheid
van Jezus' gesprekspartners en Paulus Bor ca.
1650 op de verschillende typen. Bij Rembrandt komt dit thema voor op een tekening
ca. 1652-S4 met de in de verte naderende ouders. Max Liebermann schilderde in 1879 de
discussie met de schriftgeleerden.
Van de niet- evangelische voorstellingen
waren vanaf de late middeleeuwen vooral Jozefs werving van Maria en de huwelijkssluiting belangrijk: Michael Pacher paneel ca.
1

495 en Rafaëls 'Sposalizia' 1504 (ten over-

staan van een joodse priester geeft Jozef Maria de hand /schuift de ring aan haar vinger) of
een 16e-eeuws glasraam met werving en huwelijk in de kerk van Elford (Staffordshire).
Op een paneel van een Maas- Rijnlands tweeluik ca. 1400 in Museum Mayer van den
Bergh te Antwerpen snijdt een oude Jozef
van zijn broek windsels. Ook scènes van de
familie in Nazaret trokken de aandacht. De
familiegroep, zo uitbundig bij Italiaanse
schilders, is verstild tot een intrigerende scène
in de woonkamer - werkplaats van Jozef op de
werken van Rembrandt, bij wie de man altijd een oprechte, wat ruwe werkman in de
kracht van zijn jaren is; men denke aan de
drie doeken uit 163 S, 1640 en 1646 en aan het
paneel uit 1640. Het tafereel met een bezige
Jozef in zijn werkplaats en een helpende, jonge Jezus leverden inspiratie voor het schilderij

ca. 1625 van Georges de la Tour.
In de periode van de late barok en lang
daarna was de uitbeelding van het sterfbed
van Jozef, immers toevlucht van de stervenden, zeer gewild. In het bijzijn van een bedroefde Maria en Jezus, die zijn hand vasthoudt, ligt Jozef in vertrouwenvolle over-
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gave op zijn sterfbed; soms zijn er engelen bij,
restanten van de middeleeuwse ophalers van
de zielen: schilderijen van Francesco Trevisani ca. 1712 in de Sant' Ignazio te Rome, Goya
1787 in het Convento Sant Ana te Valladolid
en Troger uit 1740/41. Het thema werd, geatrofieerd tot een pastiche, nog in het begin
van de Zoe eeuw gebruikt op katholieke bidprentjes. Het nieuwe thema van Jozefs apotheose, weer naar analogie van Maria's tenhemelopneming en kroning, hoorde bij de
uitbundige Jozefverering vanaf de r7e eeuw.
Zurbarán schilderde in 1636 een kroning van
Jozef door een Jezus die zijn kruis als overwinningsteken houdt en Carlier ca. 166o een
kroning door het kind Jezus. Jozefs `glorie in
de hemel' is samen met een `vlucht naar
Egypte' geschilderd door Giaquinto ca. 1730
op het gewelf van de Santa Teresa te Turijn
en door Guldan in 1719/20 in de kerk van
Niederaltaich.
Echte Jozef-cycli zijn zeldzaam en ontstonden pas ca. 1700 analoog aan Maria- cycli,
waarbij gewezen kan worden op de meer dan
30 scènes op de eind -17e-eeuwse fresco's van
de reeds genoemde Willmann en een glasraam ca. 1900 van Brenner in de kerk van

Waldniel.
Uit de muziekgeschiedenis kennen we
twee oratoria, van Pergolesi (La morte di San
Giuseppe) 1730-31 en van Jas van Schaik ca.
1900, en een opera van Sandoni 17o6.
Barth 1970; Coo 1965; Dusserre 1954; Foster 1978;
Gauthier 1958; Karpp 1966; Mak 1948; Morenz
'95'.

was, als hij inderdaad uit
Kariot in Judea kwam, onder de apostelen
van Jezus de enige niet -Galileeër. Zijn vader
was een zekere Simon (Joh. 13,2 en 26) . Er is
een bericht over zijn afkeer van verspilling
(»Maria Magdalena) en over zijn oneerlijk-
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heid: hij hield de kas van de groep bij, maar
stal daaruit (Joh. 12,4 -8). Toen joodse priesters het plan opvatten om Jezus uit de weg te
ruimen, verried Judas hem door diens nachtelij ke verblijfplaats in Getsemane bekend te
maken en hem aan te wijzen met een kus
(Mar. 14,18-21 en 43; »Jakobus de Mindere) .
Kort tevoren was daarover een afspraak gemaakt en was hem een beloning in het vooruitzicht gesteld (Mar. 14,10-I I; Luc. 22,2-6).
Eerder en vooral bij het Laatste Avondmaal
bleek dat Jezus van zijn plan op de hoogte
was en zich er niet tegen verzette (Joh. 6,7071; 13, 2I-30; vgl. 18,4). Zijn reactie op Judas'
kus was gelaten: `Vriend, zijt ge daarvoor
hier ?' (Mat. 26,50). Toen Judas echter zag
waar alles op uitgelopen was, bracht hij het
loon, dertig zilverlingen, terug en verhing hij
zich (Mat. 27,3-10). Voor het verradersloon
werd een stuk grond gekocht dat voortaan
Akeldama, Bloedakker zou heten (Mat.
27,6 -9 en Hand. I, iq; vgl. Jer. 32,6-TO en
Zach. I I , I 2- 13 ), volgens een oude traditie in
het dal van de Hinnon ten zuiden van Jeruzalem gelegen.

Het beeld van Judas in Evangelies en Handelingen is niet scherp. Matteüs relativeert zijn
hebzucht en spreekt ook over berouw (Mat.
2 7.3). Johannes lijkt het voor te stellen alsof
Jezus bewust Judas de opdracht gaf om zijn
verraad te plegen (Joh. 13,26-27). Rond zijn
levenseinde is er een bepaalde, overigens
minder duidelijke traditie als zou Judas bij
zijn zelfdoding voorover gestort en opengebarsten zijn, zodat al zijn ingewanden eruit
kwamen (Hand. I,18).
De reden waarom hij Jezus verried is niet
helder. Er wordt uitvoerig op de invloed van
Satan (Joh. 13,2 en 27) en op zijn bepaalde
verantwoordelijkheid in de heilsgeschiedenis
(Joh. 13,18; 17,12 en 18,4) gewezen. Mogelijk
was zijn belangrijkste motief eerder dat de
politieke consequenties van het messiasschap
door Jezus niet getrokken werden, dan zijn
hebzucht, waar vooral in de christelijke oudheid door kerkvaders de nadruk op werd ge-

legd. In dezelfde tijd werden op de begraafplaatsen grafschenners met een Judas -dood
bedreigd, blijkens een i S -tal bewaard gebleven inscripties. De daad van Judas werd in de
loop der tijden symbolisch voor verraad onder vrienden of landgenoten.
De gnostieke sekte der Kaïnieten waardeerde Judas positief en had een evangelie op
zijn naam. Ook de legendarische joodse Jezus-traditie (Toledoth Jeschu, na 700) respecteerde Judas. De christelijke kerk daarentegen
liet niets na om Judas' boosaardigheid te onderstrepen. Diffamerende bijzonderheden
over zijn jeugd, ontleend aan mythologie en
Mozes' jeugd, heeft de Legenda Aurea — overigens met scepsis vermeld — bij het relaas
over »Mattias: te vondeling gelegd door zijn
ouders, Ruben en Cyborea, werd de kleine
Judas eerst aan het hof van een koning opgevoed; daarna trad hij in dienst van Pilatus,
vermoordde zoals Oidipous zijn vader en
huwde zijn moeder, een daad waarvoor hij
bij Jezus boete deed.
In vroegchristelijke voorstellingen van Jezus' lijden is Judas aanwezig, soms realistisch
(ivoor 3 80-45o British Museum te Londen),
vanaf ca. 3 50 eerst als waarschuwend teken,
later louter als element in het verhaal. De
middeleeuwse Judas heeft vaak een afzichtelijke gestalte. Zijn rol als handlanger van de
duivel werd getoond en zijn levenseinde bar
voorgesteld in een combinatie van twee tradities: hangend of met opengebarsten buik.
Op de voorzijde van de sarcofaag van de tragische Dona Inès de Castro, vrouw van
koning Pedro I van Portugal, in Monasteiro
de Santa Maria te Albocada, ziet men in een
lijdenscyclus naast de scène van het verraad
een iconografisch unieke Judas, wiens buik
door een toeschietende figuur wordt opengesneden, waar met zijn ingewanden een kop
uit komt, die wellicht een gebaar van wroeging maakt. Kraaien vreten zijn lichaam aan
(miniatuur 1383 in Rudolf von Ems' Weltchronik uit Trier) en duivels komen hem halen (portaal ca. 1300 Freiburg) . Een facadebeeld I 170 in Sanguesa toont alleen de
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Dood van Judas en kruisiging van
Jezus, Romeins ivoor, 380-450.
British Museum, Londen. Links
de zich verhangende Judas, met
als attribuut aan zijn voeten de
zak met zilverlingen die hij
terugbracht. Rechts de kruisdood met Maria en Johannes en
met Longinus die met zijn
(afgebroken) speer Jezus' zijde
doorboort. Boven het Kruis:
REX i v D (Koning der joden).

gehangene, des te dramatischer, want naast
Petrus en Paulus. En de fries 1129-42 aan de
gevel van de kathedraal te Saint-Gilles en een
kapiteel ca. 1145 uit het kloosterpand van
Pamplona (een geprononceerde geldbuidel
aan de hals van de verrader) leggen alle nadruk op Judas' hebzucht. Op het laatste kapiteel draagt Jezus een boek in de hand: teken
van zijn weerwoord aan de verrader.
Op de vele afbeeldingen van het Laatste
Avondmaal in de i 6e en 17e eeuw werd Judas' rol als verrader altijd door plaats, houding en ruwe fysionomie benadrukt, onder
meer door Andrea del Castagno op een fresco
ca. 1445-50 (Judas als enige voor de tafel gezeten en zonder nimbus), Leonardo da Vinci
op een fresco 1496-97 in de Santa Maria della
Grazie te Milaan (gelaatsuitdrukking en gebaren) of Rubens 1620/25 (Judas als enige onder de apostelen van Jezus afgewend en met
een hond aan zijn voeten) . De onderhandelingen met de hogepriesters zijn onder meer
uitgebeeld op een reliëf ca. 1250-60 aan de
jubee (koorafsluiting) in de dom te Naumburg (met nadruk op het geld) en — zeer gedetailleerd — op een fresco uit de 1 S e eeuw in de
kerk te Brig in Zwitserland.
Op een miniatuur 1423 in het Getijdenboek van John of Bedford wijst Judas voor de
houten toegangspoort van Getsemane met
geopende brug gewapende soldaten op de in
doodsangst biddende Jezus. Het verraad, de
Judaskus, werd eerst geserreerd uitgebeeld op
onder meer een hoek van de lijdenssarcofaag
eind 4e eeuw in de San Giovanni del Valle te
Verona, de ivoren lipsanotheek (reliekkast)
ca. 370 in de schatkamer van de dom te Brescia en op 6e-eeuwse miniaturen in de Rabula-codex en de Codex van Rossano. Pas vanaf ca. i000 kreeg het gebeuren dramatisch
gestalte: op een miniatuur ca. 990 in de Egbert-codex uit Reichenau en op een fresco
begin ie eeuw in de Saint-Martin te Nohant-Vicq (Indre). Waarschijnlijk gaat de
compositie, die nog lang gehandhaafd zal
worden, terug op een Byzantijns schema
(Vaticaans handschrift nr. I I 6, I ie eeuw) :
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de scènes van »Petrus en Malchus, verraders kus en gevangenneming in een compacte
groep. Het verraad werd afgebeeld tot in de
14e en ie eeuw: op een Parijse beeldengroep
ca. 1320 in het Museum Mayer van den
Bergh te Antwerpen en op de Hollandse panelen met de gevangenneming van de hand
van de Meester van de Gevangenneming uit
ca. 1450 en van Jacob Jansz ca. 1475 (Kon.
Musea voor Schone Kunsten te Brussel) . Op
dit laatste paneel staat de argeloosheid van
Jezus te midden van bijna timide soldaten in
schrijnend contrast met de gluiperigheid van
de verrader. Op de gravure uit ca. 1475 van
de Meester JAM van Zwolle is het verraad in
de wilde scène van de gevangenneming (en
het verzet van Petrus) als een verwijzing naar
de oorzaak van dat alles naar de achtergrond
verschoven. Meestal werd in de scène van het
verraad het moment van de kus zelf afgebeeld, maar op een fresco i ie eeuw in de
Cappadocische holenkerk Elmale Kilisse staat
de verrader op het punt het te doen en Jezus
maakt het spreekgebaar; boven hem en een
jeugdige, baardeloze, zwartharige en vriendelijk lijkende Judas staat de inscriptie `het
verraad'. Een zelfde jeugdige Judas is ook afgebeeld op een miniatuur uit de Ile eeuw in
een Engels Psalterium uit de Saint Swithin's
Priory te Winchester en op een fresco ca.
1200 van de Meester van Lluca in de kerk te
Puigreig. In de nieuwe tijd schilderden El
Greco laatste kwart 16e eeuw, Anthonie van
Dyck ca. 1620, Scheffer 1857 en Wiegersma
ca. 1930 het verraad.
Op Rembrandts paneel 1629 met Judas die
de zilverlingen terugbrengt (en op een ontwerp met pen en penseel, ca. 1629), blijken
wroeging en wanhoop van de handenwringende Judas: een gebaar dat ontleend werd
aan de iconografie van een ter dood veroordeelde. De geopende bijbel waar het volle
licht op valt, duidt ongetwijfeld op de passages bij de profeten Jeremia en Zacharia. Van
daaruit valt licht op de verward gesticulerende priesters en op het vuile geld op de planken vloer. De Koninck ca. 163o en Van der

Hecken 1654 hernamen hetzelfde thema. De
dood van de verrader werd in de nieuwe tijd
slechts zelden tot onderwerp gekozen: schilderij en van Vasco Fernandez ca. I S I o en Ketel ca. 1600 en gravures van Duvet ca. 1530 en
Swanenburgh naar een tekening van Bloemaert ca. 1600. Het berouw komt tot uitdrukking op het schilderij met een eigen conceptie van Sascha Schneider uit 1923, waar
Judas te midden van zijn geldstukken geconfronteerd wordt met de verrezen Jezus.
Uiteraard komen Judas- scènes voor in min
of meer uitgebreide cycli met het leven of het
lijden van Jezus: de afspraak met de priesters
op de Maestà 1308-13 van Duccio; het verraad op een ivoor ca. 8So uit Metz, op een
Italo- Byzantijns kruis ca. I I So in de schatkamer van de dom te Florence, op de bronzen deuren te Verona (eind i ie eeuw), te Pisa
(door Bonanus en Wilhelmus na I 172) en te
Monreale (eveneens door Bonanus van Pisa
1186), voorts op Giotto's fresco's uit 13os-o7
in de Arena -kapel te Padua. Beide scènes zijn
naast elkaar aanwezig op een Frans passieivoor ca. 13 3 5 in Museum Boymans-Van
Beuningen te Rotterdam. In de cyclus van de
Biblia Pauperum (bijvoorbeeld die van Heidelberg uit de Biblioteca Palatina ca. 1400)
wordt de verkoop van Jezus aan de priesters
doorgaans typologisch geduid met de verkoop
van Jozef van Egypte door zijn broers aan de
Ismaëlitische kooplui en zijn verkoop aan Potifar (Gen. 37,25-28 en 39,1); de Judaskus
wordt geduid door de verraderlijke dood van
Abner door de hand van Joab en het verraad
van Jonatan de Makkabeeër door Trypho (2
Sam. 3,22 -30 en I Makk. 12,39-48); Judas'
dood tenslotte door het lot van Achitofel en
Absalom (2 Sam. 17,23 en 18,9-18).
Het beeld van de demonische Judas-verrader werd vastgelegd door de Legenda Aurea,
middeleeuwse toneelstukken (Tiroler-, Augsburger- en Hallerspiel i Se eeuw) en het infame
vierdelige werk Judas der Erzschelm fur Ehrliche Leuth 1668-95 van de theoloog en vooral
predikant van de Zuidduitse Contrareformatie Abraham a Sancta Clara (deze augustijner
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monnik stond model voor de 'Kapuziner' in
Schillers Wallensteins Lager 1798). Door hem
en voorts door Jean Michel in de Passion
d'Angers 1486 wordt het incestueuze verhaal
uit de Legenda Aurea gebruikt. In het Frankfurterspiel (1350) viel alle nadruk op Judas'
wanhoop, volgens de theologen de meest
wezenlijke hinderpaal voor Gods barmhartigheid. Klopstock was de eerste die Judas in
de gezangen van zijn Messias (1748-73) als
een instrument in de heilsgeschiedenis zag.
Niet hebzucht was zijn motief, maar zijn wil
om Jezus tot een keuze te dwingen: zijn
werkelijke zelfopenbaring of toegeven dat hij
faalde. Daarmee was een nieuw, in zekere zin
van schuld ontdaan Judas -beeld geschapen,
dat veel aan hem gewijde werken zou beïnvloeden. Twee eeuwen later zouden C.-A.
Puget en Pierre Bost in Un nommé Judas 1 954
en Pagnol in zijn drama uit 1955 dezelfde
thematiek hernemen. De eerste die van de
traditie over Judas' einde afweek was 'de
Zweed Hedberg, die hem in zijn vertelling
uit 1886 van een boetvaardige laat uitgroeien
tot een dienstbare en belangeloze man. In
1952 werd hij gevolgd door Speyer, in wiens
vertelling Judas zich uiteindelijk ontwikkelt
tot een wijnboer die definitief met Jezus gebroken heeft. Ongetwijfeld hebben in het

proces van veranderingen in het Judasbeeld in
toneel en literatuur de secularisatie en de marginalisatie van het christendom en de 19eeeuwse hyperkritiek op Jezus en zijn openbaring een grote rol gespeeld.
Naar het voorbeeld van de op Judas geïnspireerde Ahasverus uit Goethes Vom Ewigen
Jude 1774 ontstonden rond 1900 verschillende
drama's waarin Judas fungeert als ontgoochelde patriot: Genischen, Der Messias 1869;
Greiner, Jezus 1907 en Nithack-Stahn, Christusdrama 1912; voorts romans met dezelfde
strekking: Ador, Jeschua von Nazara 1888;
Kahle 1916. Sommigen sloten weer aan bij
ideeën uit Klopstocks werk, zoals Judas' bedoeling om door het verraad, dat hij in de
grond niet wilde, tot klaarheid in zijn eigen
keuze ten opzichte van Jezus te komen: het
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drama Dasfünfte Evangelium 1 898 van Driessmann en een epos 1916 van Eick. In het dramatisch gedicht Dear Judas 1929 van Jeffers
worden de karakters van de hoofdpersonen
Jezus, Maria, Maria Magdalena en Judas psychologisch geanalyseerd. Judas, die doorgaat
voor de zoon van een winkelier, maar in feite
een onecht kind van Maria Magdalena is,
komt daarin in conflict met Jezus' politieke
bedoeling de joden tot opstand te brengen, en
wordt een instrument in diens handen. Het
erotische moment werd ingevoerd in de drama's van Duik (Jesus der Christ, 1865), Dupont 1 899 en de Griek Spiros Melás 1934:
Judas als geliefde van Maria Magdalena.
De problematiek van Judas' vrijheid werd
het eerst benaderd door Elise Schmidt, die in
haar drama van 1848 de vraag stelde hoe de
man vrij kon zijn terwijl hij toch juist als
verrader ingeschakeld was in het heilsplan
van God. Ernault stelde Judas in zijn drama
L'horreur du baiser 1899 onder invloed van
Nietzsche voor als een Übermensch.
In de literatuur van de Zoe eeuw wordt
Judas op de meest uiteenlopende wijze geïnterpreteerd. Claudel legde in zijn drama Mort
de Judas 1936 alle nadruk op het totale onvermogen van zijn trotse protagonist tot geloof
of liefde. Raynal maakte in het drama A souffert sous Ponce Pilate 1939 van Judas een door
de priesters misleide, in de grond zeer trouwe
dienaar van Jezus. Voor sommigen werd hij
weer de belichaming van alle kwaad zoals bij
Jan Dobraczynski 1952, Max Brod 1952 (Judas als een verderfelijke, nihilistische intellectueel) en Kazantzakis 1 954 (De laatste verzoeking) . Anderen rehabiliteerden hem als
patriot, zoals Morel 1945 en Berto, in wiens
La Gloria uit 1978 Judas door Jezus gedwongen wordt tot zijn daad om hem in de gelegeheid te stellen de Schriften te vervullen. In
andere werken, zoals in Jens' Der Fall Judas
1 975, gaat Judas tragisch aan zijn eigen daad
ten onder, waardoor hij model staat voor het
lot van minderheden, vervolgd omdat zij zijn
zoals zij zijn. Bij Burgess, Jesus Christ and the
Love Games 1976, valt de goedgelovige Judas
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zelf ten offer aan verraad en bij Luise Rinser
in -haar roman Mirjam 1983 heeft zijn motief
weer een politiek karakter. Niet hijzelf, beweert Judas in de vertelling van Leonid N.
Andrejev Iuda Iskariot i drugie (Judas en de
anderen, 1907), was schuldig aan Jezus' dood,
maar de andere leerlingen, die het hadden
kunnen verhinderen. In de zesde hymne van
de bundel Ginasemu Sjwiatu (Stervende wereld, 1902-21) van Kasprowicz, een Poolse
symbolistische dichter, gaat Judas nog altijd
door de wereld rond en klaagt hij God en de
mensen aan, die geen haar beter zijn dan hijzelf. In 1975 stelde Pomilio in Het vijfde evangelie weer de theologische vraag hoe het heil
Godswege voor alle mensen van een-van
daad van verraad af kan hangen.
Ook leende men Judas' naam voor verraders als hoofpersonen in de moderne literatuur: een novelle 1909 van Carl Hauptmann,
een roman 1912 van Lulu von Strauss and
Torney en een drama Der Judas von Tirol
1927 van Schöniger.
Späth schreef in 18 5 6 een oratorium, Rudnik in I 90 I een werk voor koor en RicciSignorini in het begin van deze eeuw een
symfonisch gedicht, waarvan het Judas-verhaal onderwerp was.
Buckler 1954; Mclean 1985; Wagner 1985•

4
van de twaalf
»apostelen, is vanwege onduidelijke en vooral
onjuiste identificaties historisch een verre van
duidelijke persoon. Judas was waarschijnlijk
zijn eigennaam, Taddeüs een bijnaam. Hij
wordt in de Schrift nu eens Judas (Joh. 14,22),
dan weer Taddeüs (of volgens sommige westerse handschriften van Mar. 3, 18 en Mat.
10,3: Labbeus), maar ook (in het Grieks) `Judas van Jakobus' genoemd. Meestal en waarschijnlijk met recht wordt de laatste toevoe-

JUDAS TADDEUS, een

ging in Luc. 6,16 en Hand. 1,13 niet als
`broer' opgevat, maar als `zoon van (een) Dakobus', die verder niet bekend is. De Judas die
in Mar. 6,3 met Dakobus (van Jeruzalem ?;
»Anna en »Jakobus de Mindere), een zekere
Joses of Jozef en Simon `broer van Jezus'
wordt genoemd is zeker niet Judas Taddeüs.
Volgens een overigens legendarische en bi-

zarre Passie van Simon en Judas zou Taddeüs
eerder een gezel of een broer zijn geweest van
»Simon de IJveraar, met wie hij in Perzië zou
hebben samengewerkt en zijn gemarteld. De
nieuwtestamentische schrijver van de Judasbrief, die zichzelf immers niet tot de apostelen rekende (v. 17) en zich wel de broer van
Jakobus (auteur van de Jakobusbrief; »Jakobus de Mindere) noemde (v. i), heeft zich ca.
70 waarschijnlijk achter de naam en de autoriteit van deze Judas verscholen. Het Nieuwe
Testament zwijgt verder over deze apostel.

In een onbetrouwbare traditie rond een legendarische leerling van Jezus en prediker in
Syrië, Addai (= Taddeüs) wordt Judas Taddeüs verwisseld of in verband gebracht met
de apostel »Tomas. Op grond daarvan werd
hij beschouwd als de apostel van de belangrijke christelijke gemeente van Edessa. Vanwege de legendarische Passio wordt het feest
van Judas samen met dat van de apostel Simon op 28 oktober in de liturgie gevierd.
Samen werden zij ook als kerkpatronen gekozen en afgebeeld. Gestimuleerd door de
herontdekking van de Openbaringen van de
middeleeuwse, visionaire non Birgitta van
Zweden, verspreidde zich vanuit Zuid Duitsland en Oostenrijk een Judas Taddei sverering over Europa, waarbij katholieken
zich tot hem meenden te kunnen wenden bij
`hopeloze zaken'.
Het vage historische beeld en de verwarrende identificaties van deze apostel hadden
gevolgen voor zijn iconografie. Vanaf de 14e
eeuw werd hij vaak door Paulus uit apostel reeksen verdrongen of samen met Simon in
een nis of omlijsting weggedrongen (antipen dium ca. 1481 in de dom te Aken), dan wel als
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laatste van de twaalf afgebeeld (centraal portaal westgevel 1220-36 te Amiens) . In de oudheid en in het Oosten werd hij doorgaans
jeugdig afgebeeld (mozaïek ca. 450 in het
baptisterium van de orthodoxen te Ravenna;
email ca. 975 op boekband in de Biblioteca
Marciana te Venetië). In het Westen is hij van
oudere leeftijd, met volle donkere baard:
zuidelijk middenportaal 1210-I5 te Chartres;
schilderijen eerste helft Ile eeuw van Ribera
en Anthonie van Dyck; voorts, parallel aan
de hernieuwde devotie, illustraties in het populaire, instructieve Neue Reisz-Buch ca. 1700
van Johann Kraus en een wijdverspreide gravure ca. 1750 van Pitteri. Nog duidelijker
blijkt de verwarring uit de veelheid van attributen die Judas werden toegemeten. Naast
het traditionele volumen/rol of de codex/
boek (het Keuls draagaltaar ca. I17o-8o uit
Sankt Maria im Kapitol te Keulen, nu in het
Schnütgen-Museum), heeft hij vanwege de
verwisseling met »Tomas, de architect uit de
Acta Thomae, ook wel de winkelhaak als kenteken (schilderijen van Piazetta ca. 1725 en
Longhi 1780 in de San Pantaleon te Venetië),
of vanwege de identificatie met de schrijver
van de Judasbrief een ganzeveer (bijvoor beerld op een gravure ca. 18 So van Ferdinand
Keller naar een ontwerp van Overbeck).
Weer elders draagt hij verschillende martelwerktuigen zoals een bijl (Amiens), een helle
(glasraam ca. 148o Sankt Jakobi te-bard
Straubing, schilderij ca. 1630 van Rubens),
stenen in de schoot (paneel ca. 1290 in de
Sankt Ursula te Keulen, een waarschijnlijk
13 e-eeuws pilaarbeeld in het schip van de
Munsterkerk te Freising) of — meestal — een
knots (reliëf aan het altaar ISIS - 17 te Mörlbach, gewelfschilderingen 1721/22 van Stander, een houten sculptuur 1712 van Mathias
Braun) . Soms heeft Judas vanwege de identificatie met een Jezus-broeder de gelaatstrekken van Jezus zelf (een epitaaf I S 17 in de
Westfalen- zijkapel in de Dom te Paderborn;

apostelreeks 1746-50 van Feuchtmayer in de
kloosterkerk te Birnau aan de Bodensee) .
In de Syrische traditie is Taddeüs (of Ad-
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dai) soms verward met »Tomas als overbrenger van eenjezus -portret naar de zieke koning
Abgar. Op deze traditie berust het schema
van een ikonentriptiek ca. 95o in het Sinaiklooster, waarvan het middendeel — waarschijnlijk een mandilion (Jezus - portret) — verloren is gegaan: links is een jeugdige,
baardeloze Taddeüs in pallium en tunica afgebeeld, rechts de eerste christelijke koning
van Edessa, Abgar, die het portret ontving.
Het moderne attribuut, een medaillon met
eenjezus -portret, berust op dezelfde legendarische traditie (Königer beeld ca. 1750, Sankt
Veit am Vogau in Steiermark) .
Een enkele cyclus vindt men in de 13 e
eeuw: een glasraam te Chartres en een klein
rozetraam te Reims. Zeldzaam zijn ook legendarische scènes: een Abgar- cyclus op een
15e-eeuws paneel van Luis Borrassà en martel-scènes (altijd samen met Simon): apostel gravures I 5 I 2 van Cranach de Oudere en een
schildering ca. 1760 van Maulbertsch in het
Schottenstift te Wenen.
Blinzler 1967; Douny 1 947.
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of KLEOFAS was een van de
'Emmaüsgangers': de twee leerlingen van jezus van wie Luc. 24,13-35 vertelt dat zij hem
op weg van jeruzalem naar Emmaus op de
dag van zijn opstanding ontmoetten. De
naam van de reisgenoot is niet bekend. De
sporadische, middeleeuwse identificatie met
de evangelist »Lucas berust slechts op het feit
dat hij de enige is onder de evangelisten die de
KLEOPAS

gebeurtenis vertelt. Onderweg spraken deze
mannen, zich bewust van de eerste geruchten
over Jezus' verrijzenis, bedrukt over de recente gebeurtenissen: zijn veroordeling en
kruisiging. Plotseling was Jezus bij hen, maar
zij herkenden hem niet. Op zijn vraag naar de
reden van hun droefheid antwoordden zij
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met een kort verslag van wat gebeurd was en
uitten zij hun frustratie. Daarop verklaarde
Jezus hun uit de Schriften, dat dit alles zo had
moeten verlopen. Tegen de avond in het gehucht aangekomen vroegen de enthousiast
geworden mannen hun nieuwe gezel bij hen
te blijven. Eenmaal aan tafel herkenden zij
Jezus aan de wijze waarop hij het brood zegende, brak en uitdeelde, `maar hij verdween
uit hun gezicht'. Nog in de nacht gingen zij —
met brandende harten — naar Jeruzalem terug
om daar alle Jezus - volgelingen met de overgebleven elf apostelen te treffen. Aan de intussen van de werkelijkheid van de verrijzenis
overtuigde gemeente vertelden zij op hun
beurt hun ervaringen van die dag.
Kleopas' naam werd aanleiding tot speculaties. De transcriptie van deze Semitische
naam (Klopas) luidt in de (Latijnse) Vulgaat
Cleophas. Deze schrijfwijze wordt daarin
ook gebruikt voor de man van een van de
Maria's onder Jezus' kruis (joh. 19,25). Deze
Cleophas was wellicht een broer van Jezus'
vader en zelf weer vader van de apostel Simon, zoals de 2e-eeuwse joods - christelijke
schrijver Hegesippus in zijn ten dele bewaard
gebleven boek Hypomnèmata (Memoires,
154/66) beweert. De identificatie wordt echter nergens bevestigd. Ook de locatie van de
plaats waar Kleopas en zijn gezel heen trokken, Emmaüs, levert problemen omdat in de
oudste Lucas- handschriften de vermelding
van de afstand tussen het dorp en Jeruzalem
niet eensluidend is: 16o (ca. 3o km.) of 6o
stadiën (ca. II km.). Geen van beide afstanden klopt met het aanwijsbare dorp Emmaüs
uit de tijd van de Makkabeeën (i Makk. 4, 3)
El Kubebe, 13 km ten noordwesten van Jeruzalem, behoort tot de mogelijkheden.
De afbeelding van deze maaltijd waarbij
Jezus het brood breekt, verwees typologisch
vanouds naar de eucharistie. Emmaüs leende
voorts in de Zoe eeuw zijn naam aan een onderkomen voor dakloze voddenhandelaars
bij Lyon. Daaruit kwam in 1949 de Union
des Centrale des Communautés d'Emmaüs

voort, een moderne beweging, in gang gezet
door Henri-Antoine Grouès (Abbé Pierre),
die honger, werkloosheid en armoede in de
wereld onderzoekt en bestrijdt.
Twee scènes uit het verhaal van de leerlingen van Emmaüs genoten de voorkeur:
het gesprek met Jezus tijdens de reis naar Emmaüs en het breken van het brood door Jezus.
Soms werden beide scènes in een strip afgebeeld, zoals in de Codex Egberti uit Trier ca.
980, de Gouden Codex van Echternach ca.
1025 (beide malen met het bijschrift Cleophas
en Lucas bij de twee leerlingen), op een email
ca. 1 16o/70 mogelijk uit Hildesheim, waarop
Jezus onderweg de palmtak van de overwinning draagt, en het reliëf 1250 van Guido da
Como aan de cathedra in de San Bartolomeo
in Pantano te Pistoia. Nu eens domineert de
reis, met de maaltijd op de achtergrond,
(Meester van Alkmaar ca. ISIS), dan weer de
maaltijd met het reizende drietal in de verte
(Meester van de Legende van Maria Magdalena op een zijpaneel van een altaarstuk
I5I0-20 met de verrijzenis van Jezus, pendant
van een ongelovige »Tomas) .
De vroegste afbeeldingen van de reis vindt
men op de mozaïeken 500-26 van de Sant'
Apollinare Nuovo te Ravenna, de fresco's ca.
1075 in Sant' Angelo in Formis en op een
9e-eeuws ivoor in de schatkamer van de dom
te Aken. Een groot reliëf aan een hoekpijler
in de kloostergang van Santo Domingo de
Silos uit het einde van de i ie eeuw toont een
als Santiago- pelgrim aangeklede Jezus compleet met pelgrimshoed, coquille en reistas
(»Jakobus de Meerdere). Bij een ivoor uit
Leon uit dezelfde tijd (Metropolitan Museum
of Art te New York) zou, het ook om drie
apostelen kunnen gaan, waarbij de linkse dan
Jakobus moet zijn. Verder zijn er mozaïeken
eind Ile eeuw in de dom te Monreale, kapitelen I 145-5o aan het Portail Royal en een 13eeeuws glasraam te Chartres. Soms maken
Kleopas en zijn gezel bij thuiskomst uitnodigende gebaren en wijzen Jezus op de zonsondergang, zoals op een miniatuur in het Albani- psalterium uit de 12 e eeuw; soms

KLEOPAS 161

trekken zij samen met Jezus door een stadspoort, zoals op het miniatuur ca. 1280 in het
Evangeliarium van de Parijse Sainte-Chapelle. Fra Bartolommeo reduceerde op een paneel uit ca. 1500 het ogenblik van de uitnodiging tot een stil 'Andachtsbild'. Vanaf
het einde van de i 6e eeuw gaf de reisscène
aanleiding tot het weergeven van weidse
landschappen: drie panelen ca. I S So van Henry met de Bles (waarvan een, met in de verte

de Calvarieberg, in Museum Mayer van den
Bergh te Antwerpen), schilderijen van Scarsella ca. 1600, Orsi ca. 1640, Ruysdael ca.
1 640 en Führich 1837, en een tekening van
Rembrandt uit 165 S : zij zijn net op weg, Jeruzalem verdwijnt juist tegen de horizon.
De scène van de maaltijd is in de middeleeuwen vrijwel altijd frontaal afgebeeld; Jezus, die het brood neemt, in het midden, en
de leerlingen aan weerszijden, soms ontvan-

Michelangelo Merisi da
Caravaggio, De Emmausgangers,
schilderij, ca. 1609. National
Gallery, Londen.
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gen zij de communie (fresco begin i ie eeuw
Munsterkerk te Essen), meestal zien zij toe
(miniatuur i ie eeuw in de Bijbel van Avila,
een reliëf aan een 13 e-eeuwse lessenaar uit
Bourguet, 13e-eeuwse ramen in Le Mans en
Tours en een gewelfschildering ca. 1475 in de
kerk te Loppersum). Een knusse maaltijd,
met Jezus zelf weer als Santiago- pelgrim,
vindt men op een miniatuur ca. 1440 in het
Getijdenboek van Catharina van Kleef.
Van de i6e tot de i8e eeuw was het onderwerp zeer geliefd, vooral vanwege de mogelijkheden met de lichtval rond de verheerlijkte Jezus, de schrikreactie van de leerlingen
en de genoemde typologische implicatie. Het
is in deze tijd dat nieuwe ontwikkelingen optraden in de weergave van de scène. Soms
vindt de maaltijd plaats in een grote zaal met
toeschouwers in de verte, soms intiem in een
kleine ruimte, soms met meer aanzittende
personen of bedienden. Uit een eindeloos
aantal werken zijn te noemen: schilderijen
van Pontormo ca. 1525 (met een `Oog van
God' in een stralende driehoek boven in de
scène; »Drieëenheid), Jan Swart van Groningen ca. I S40 (Museum voor Stad en Land te
Groningen) : de scène in een grote zaal; een
derde gast wijst in de bijbel een passage aan;
iemand bedient aan tafel en in de verte toeschouwers, Tintoretto ca. 1570 en ook Paolo

Veronese (Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam) : een Santiago-coquille op
het kleed van de linker leerling; ze waren immers onderweg. Daarnaast zijn er werken

van Stimmer I S70-71, Jean Restout 1 73 5,
Zurbarán en Diego Velázquez beide ca. 165o,
Champaigne 1664 (Kon. Museum voor
Schone Kunsten te Gent), Rubens ca. 1620,
Honthorst en Moeyaert ca. 1640 (Museum
Bredius te 's-Gravenhage) en Steen ca. 166o.
Er was zoveel vraag naar dat menig kunstenaar meerdere malen de opdracht voor een
Jezus met de leerlingen van Emmaus kreeg:
onder de Nederlanders uit de 17e eeuw Hendrick Terbrugghen met twee schilderijen ca.
1600, waarvan een in de Mariakerk te Brugge, maar vooral Stomer met minstens zeven

schilderijen ca. 165o. Verder zijn er vijf
werken van Strozzi ca. I 6 I o, vier van Piazetta ca. 1730, een van Titiaan zelf en twee uit
zijn atelier ca. I S40, en twee van Tiepolo ca.
175o. De maaltijd nodigde bovendien uit tot
het vervaardigen van een keukenstuk (Beuckelaer i655, Mauritshuis te 's-Gravenhage) of
een stilleven (Floris Claesz. van Dyck ca.
16 I o, Rijksmuseum te Amsterdam) .
Het feit dat `het avond werd', de intimiteit
van de avondmaaltijd, de warmte die Jezus
bracht, zijn zelfopenbaring en zijn plotseling
verdwijnen zullen er zeker toe hebben bijgedragen dat schilders vanaf Caravaggio (minstens vier werken ca. 1600) zich inspanden
voor een goede weergave van een mysterieus
licht tussen, rond of achter de dramatis personae. Rembrandt schilderde — evenals Dirck
van Santvoort 1633 brekend met de frontale
compositie — in 1628 de scène van opzij, met
achter Jezus een groot, fel licht en een kleiner
licht op de achtergrond achter een beredderende vrouw: het schrikmoment na de herkenning. Op zijn paneel uit 1648 is de maaltijd weer frontaal weergegeven, met een
bediende erbij, terwijl het licht van links valt
en achter Jezus een zachte glans verschijnt tegen een grote nis; en een verwant, aan Rembrandt toegeschreven doek uit hetzelfde jaar
(Statens Museum te Kopenhagen) heeft naast
de jongeman ook een bedienende vrouw.
In de Contrareformatie had het onderwerp in kerken en kloosters zeker een instructief- apologetische functie: attenderen op
de `werkelijke tegenwoordigheid' in de eucharistie. In de i 6e en 17e eeuw werden daartoe fresco's geschilderd door Santi di Tito
1 574 in de Santa Croce te Florence, Melchiore d'Enrico 1619 in de Sacro Monte te Varallo
en Bergl 1775 in de refter van het vroegere
Paulanerklooster te Máriascalád in Hongarije. Voor de i 8e eeuw denke men aan Quel linus met een schilderij ca. 1700 in de Pauluskerk te Antwerpen, De Haese 1754 in de kerk
van Denderleeuw, en Verhaghen met drie
werken: 1779 (Kon. Musea voor Schone
Kunsten te Brussel), 1775 (Abdij Parc te Len-
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ven) en 1788 (Onze Lieve Vrouwekerk te
Aerschot) . Muttoni vervaardigde ca. 1 760
een marmeren reliëf voor de kerk van Negrar
(Italië) en Straub rond dezelfde tijd een tabernakelreliëf voor de kloosterkerk te Polling.
Behalve op Rembrandts grafiek (etsen uit
1634 en 1654, beide verwant aan het paneel
van 1648) kan gewezen worden op tekeningen van Maerten van Heemskerck 1 S48 en
Ludovico Carracci ca. i 600, gravures van San

Martino - ca. 165o, Dietrich 1762, Chodowiecki ca. 1760 en Baillie 1761 (beiden in navolging van Rembrandts lichteffect) .
Het moment van Jezus' verdwijnen, zelden afgebeeld, is te vinden op 12e-eeuwse
miniaturen (genoemd Albani- psalterium en
in later tijd op het genoemde werk van Steen
ca. i 66o, op een pentekening van Rembrandt
ca. 1648-49 (een fel licht verschijnt op de
plaats waar Jezus was) en op een aan Troost
toegeschreven schilderij ca. 1730.
Voor de nieuwste tijd kan gewezen worden op een pasteltekening van Uhde ca. 1900
(een weids landschap met de reis), een houtsnede ca. 1920 van Schmidt-Ruttloff, een
schilderij ca. 1930 van Schoonbrood, een
raam 1954 van Geyer (de maaltijd), een schilderij ca. 1920 van Maurice Denis en een ets
van Fourain 1929 (het verdwijnen van Jezus).
Van Meegeren nam in de jaren veertig met
zijn Emmaüsgangers zowel de kunstkritiek
als het grote publiek bij de neus (Museum
Boymans-Van Beuningen Rotterdam).
Uitgaande van de identificatie van Kleopas
met de bovengenoemde Cleophas, de vader
van de Simon van de Vulgaat, gaf men hem
een plaats in de afbeeldingen van de Heilige
Maagschap (»Anna &Joachim) .
Het verhaal van Kleopas en zijn gezel had
zijn plaats in de middeleeuwse Paasspelen en
Opstandingsoratoria. Cantates en oratoria
over de belevenissen van de leerlingen schreven Schuback 1778, Manry 18 S S, Meinardus
ca. 186o, Brewer 1901 en Bret 1902.
Duvignan 1937; Rudrauf 1956; Simon 1958
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(bij Jeruzalem)

was een bijzondere vriend van Jezus, door
wie hij waarschijnlijk vaak in zijn huis bezocht werd. »Marta & Maria waren zijn zusters. De evangelist Johannes vertelt in hoofdstuk i i over zijn dood en opwekking. Toen
Lazarus ziek werd, stuurden de zusters een
boodschap naar Jezus met het verzoek naar
Betanië te komen. Jezus wist dat Lazarus zou
sterven, en toen hij arriveerde, lag Lazarus
inderdaad al vier dagen in zijn graf. Marta
deed een beroep op zijn macht over leven en
dood. Huiverend van ontroering riep hij
daarop te midden van een menigte Lazarus
uit het rotsgraf. De gestorvene kwam naar
buiten, nog omwonden met zwachtels en
zweetdoek. Velen geloofden toen in Jezus.
De joodse leiders, bezorgd over de uitwerking van dit zoveelste en indrukwekkende
wonder, besloten toen, op instigatie van de
hogepriester Kajafas, hem te doden, en ook
Lazarus zou uit de weg moeten worden geruimd.

In het apocriefe ,verhaal over de nederdaling ter helle (Evangelie van Nikodemus 4,3)
klaagt Hades dat hem onlangs een dode ontstolen is, Lazarus: `door de kracht van het
woord van een levende; ... als een arend
vloog hij van me weg'.
Al vroeg werd Lazarus in Betanië vereerd.
De Spaanse non Egeria, die op het einde van
de 4e eeuw naar het Oosten pelgrimeerde en
van haar wedervaren verslag deed, vertelt
van een jaarlijkse processie vanuit de kerk boven zijn graf op zaterdag voor Palmzondag.
Legenden weten meer over het verdere leven
van Lazarus. Volgens een oosterse legende
zou hij in Kition op Cyprus gestorven zijn,
waar men hem vereert; volgens een westerse
legende uit de i ie of 12e eeuw en de Legenda
Aurea zou hij met Maria (altijd verward met
»Maria Magdalena), Marta (aangewezen als
de bloedvloeiende vrouw die door Jezus ge-
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Lazarus met Marta en Maria,

trumeau aan het portaal van de
Saint-Lazaire te Autun, laatste
kwart 12C eeuw. Lazarus als
bisschop met spreekgebaar en
staf en Marta en Maria als
balsempotten dragende
vrouwen bij Jezus' begrafenis.

nezen werd), haar dienares Martilla, de door
Jezus genezen blinde Cedonius en een Jezus leerling Maximinus op een boot zonder roer
gezet zijn, waarmee ze op de kusten van de
Provence belandden. Lazarus werd bisschop
van Marseille; een andere traditie spreekt van
Autun. Beide toewijzingen zijn het gevolg
van persoonsverwisselingen.
Lazarus werd de beschermer van de ziekenhuizen (men denke aan het woord `lazaret'), melaatsen, ziekenverplegenden, doodgravers en, door een verwisseling met
Lazarus uit de parabel van de rijke man en de
arme Lazarus ( »Jezus), ook van de bedelaars.
Lazarus' opwekking is vanouds in preek en
beeld verwijzing naar de verrijzenis van Jezus
en uiteindelijk ook naar die van de zijnen. In
de tijd van de Reformatie deed men graag
een beroep op het Lazarusverhaal, wellicht als
beeld voor de opwekking van het ware, reformatorische christendom.
Vanwege de betekenis van het verhaal als
verwijzing naar de verrijzenis van Jezus was
de opwekking van Lazarus vanaf het midden
van de 3 e eeuw (fresco Callixtus- catacombe
te Rome) met de Jonastrilogie een van de
meest voorkomende scènes in de vroegchristelijke funeraire decoratie. Jezus staat,
vaak met een (tovenaars)staf in de hand, voor
een antiek grafgebouwtje waarin de met doeken omwikkelde, want gestorven en begraven Lazarus staat. Aan Jezus' voeten knielen
als smekelingen beide zusters of een van hen
(zilveren pyxis Se eeuw in het Louvre te Parijs). Dit alles was ook op fresco's, sarcofagen,
ivoren en goudglaasjes een teken van de
overwinning van het leven op de dood. In de
6e tot 9e eeuw sloten bijbelillustraties realistisch aan bij de Johannestekst: Lazarus in een
holengraf, met omstanders die hun neus
dichtknijpen (bijvoorbeeld in de Codex van
Rossano 6e eeuw). In de latere Byzantijnse
traditie met haar honderden Lazarus-ikonen
bleef men de scene meestal plaatsen voor een
rotsgraf, vaak met een sarcofaag daarin (paneel eerste helft Ile eeuw van een ikonostase
in het Catharinaklooster op de Sinaï; Grieks
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ikoon Ise eeuw van Byzagios). In het Westen
stond Lazarus nu eens levend in de sarcofaag
(mozaïek 520-28 in de Sant' Apollinare Nuovo in Ravenna, een kapiteel ca. 1054-67 te
Leon en een reliëf I 125-30 in de kerk te Chichester), dan weer kwam hij uit een Byzantijns rotsgraf (bij Duccio op de Maestà ca.
1308-11). Naar het voorbeeld van de alom
bewonderde afbeelding aan het in 1766 verwoeste Lazarusgraf in Autun lag hij vanaf de
Ile eeuw weer in een sarcofaag waarvan
apostelen het deksel verwijderen: kapiteel ie
eeuw San Juan de la Pena (Navarra) en reliëf
13 e eeuw in de kerk van Lenton (Nottinghamshire) .
In de late middeleeuwen verplaatsten vele
kunstenaars de scène naar een kerkhof,
marktplaats of kerk: op werken van Albert
van Ouwater ca. 14So, Geertgen tot Sint Jans
ca. 1480 en Joost van Kalkar detail 1505-o8/9
van het hoofdaltaar in de Nikolaikirche te
Kalkar. Omstanders — de vrouwen, apostelen
en rijk aangeklede joden — liet men heftig
reageren. Op een paneel van Froment ca.
146o echter is alles nog stil in de kleine kerk hoftuin met Betanië als een kasteel — de Vulgaat vertaalt 'koomè' met `castellum' — dichtbij en Jerusalem op een berg veraf tegen de
achtergrond.
In de tijd na de Reformatie bestond er veel
belangstelling voor het thema. Had het te
maken met het verlangen van de gelovige
zelf opgewekt te worden tot een nieuw, persoonlijk doorleefd christen -zijn? Cranach de
Jongere plaatste op de epitaaf van Mevenburg (vroeger in Nordhausen) I S S S de voornaamste reformatoren als getuigen bij de afbeelding van de opwekking. Vanaf de ie
eeuw accentueerde men de emotionaliteit bij
het gebeuren zo mogelijk nog sterker: door
een adorerend gebaar van Lazarus, het dramatische verschijnen van Lazarus' hoofd of
handen boven de grafrand, of door met behulp van gebaren van de omstanders, de
compositie of de lichtval de aandacht zoveel
mogelijk naar Jezus te leiden. In de Hollandse
schilderkunst zijn er aldus werken van Pynas

Carel Kneulman, Opwekking
van Lazarus, bronzen reliëf,
1957. Eigendom van de
kunstenaar. Jezus (rechts) draagt
de traditionele staf van de
wonderdoener en Lazarus
(links) de klassieke windsels,
zoals op de afbeeldingen op
vroeg-christelijke sarcofagen.
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16o5, Tengnagel 161 S, Lastman 1622 (Mauritshuis), Rembrandt (een ets ca. 1630 en een
schilderij ca. 1631, nagevolgd door Van
Gogh in een schilderij 1890 in het Rijksmuseum Van Gogh te Amsterdam), Lievens (een
schilderij en etsen ca. 163 1/32), De Grebber
1632, Carel Fabritius ca. 1644 en Moeyaert
ca. 1653. De dramatische lichtval speelt ook
een belangrijke rol in de werken van Italiaanse schilders, van Piombo 1517-19 en Federico Zuccaró 1564 in de San Francesco della
Vigna te Venetië tot Caravaggio 16o9 en
Morazzone ca. 161 5.
Op een vertellende tekening van Chagall
191 I is de antieke 'aedicula' weer aanwezig,
en op de tekening van Redon ca. i88 5 en
Chagalls gouache 1910 blikt een verwonderde Lazarus vanuit of naast zijn graf weer het
leven in. De afbeelding op een werk van Isakson 1920-2I is traditioneel. Een bronzen reliëf
1957 van Kneulman toont een etherische Jezus naast een klassiek omzwachtelde Lazarus.
Theaterstukken over de opwekking van
Lazarus schreven Sapidus (Anabion, I S 3 8),
Macropedius 1541, anonymi (o.m. Kopenhagen 1 572), Laverdin ca. I S 8o en Gretser
1584. Stalpaert van der Wiele schreef een Lazaruslied in zijn Gulde Jaer Ons Heeren dat de
lezer oproept uit de dood van de zonde op te
staan. Van Rilke is er uit 1913 een gedicht
Aufweckung des Lazarus en van O'Neill een
verward melodrama Lazarus Laughed uit
1928. In de muziekgeschiedenis kan gewezen
worden op een religieus drama van Schubert
uit 1865, een oratorium van Perosi uit 1898
en een stuk uit 1929 voor solisten, koor en
orkest van Rogers.
Cadman 1 959; Hamann 1 93 S en 1936; Saxer 1 959

is in de apocriefe Akten van
»Pontius Pilatus (4e/5e eeuw) de naam van de
soldaat die volgens Joh. 19,34 de zijde van de
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gekruisigde Jezus opende om zekerheid te
verkrijgen over diens dood. De evangelist
vermeldt hierbij niet zonder nadruk de gevolgen van de lanssteek: bloed en water
vloeiden aanstonds uit de wonde. Vanouds
wordt aangenomen dat de centurio die volgens de evangelist Marcus (15,39) verantwoordelij k was voor de terechtstelling en Jezus `een zoon van God' noemde, deze zelfde
soldaat is. Een Griekse legende uit de 4e eeuw
die hem bovendien identificeert met de aanvoerder van de bewakers van Jezus' graf
(Mat. 27,65-66), noemt de onbepaalbare
plaats Sandrales in Cappadocië als zijn geboórtestad. Longinus zou, christen geworden, na prediking in Caesarea als verkondiger
naar zijn geboortestreek zijn teruggekeerd en
daar als bisschop op 16 oktober nog onder
Pontius Pilatus (!) door onthoofding de marteldood hebben ondergaan. Zijn naam dankt
hij aan het Griekse woord `lonchè', lans.
Ongetwijfeld om zakelijke reden toegediend,
werd de lanssteek al in het Johannes-evangelie op twee manieren geduid: als vervulling
van oudtestamentische teksten (Ex. 12,46:
paaslam, vgl. Apoc. 1,7; Zach. 12,10: doorsteken) en, in de mystieke context van de Johanneïsche geschriften, als verwijzing naar
doop (water) en eucharistie (bloed), vgl. i
Joh. i, en 5,5-8; Apoc. 7,14-17. De vroegchristelijke auteurs theologiseerden op de
laatste duiding verder en wezen op de geboorte van de Kerk (met haar twee initiatiesacramenten doop en eucharistie) als nieuwe
mensenmoeder uit de geopende zijde van de
nieuwe, slapende Adam, Jezus (Adam -Jezus
Ecclesia - parallellen) .
-enEva
De soldaat werd onderwerp van legenden.
Hij zou blind zijn geweest maar door wassing
met Jezus' bloed het zicht hebben terugge-
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kregen. Mogelijk ontstond deze legende naar
aanleiding van of parallel aan de uitvoerige
kruistheologie en - iconografie in de Karolingische periode. Hierin werd onder het kruis,

naast een het bloed opvangende Mater Ecclesia (moeder-kerk), een blinde Synagoge
(het verblinde joodse volk) met gebroken
lans opgevoerd. Longinus' tegenspeler is daar
de toeschouwer of soldaat die in de legende
»Stefaton heet (Mat. 27,48 en Luc. 23,36).
Volgens de Legenda Aurea heeft Longinus bij
zijn proces de te vereren afgodsbeelden stukgeslagen. Daarin verborgen duivels slopen
toen in de rechter en zijn assistenten, die daarna onderdanig voor Longinus' voeten kropen. De met blindheid gestrafte rechter werd
door Longinus genezen en bekeerde zich.
Voorgesteld als Romeins soldaat of in ridderdracht draagt Longinus als attribuut uiteraard een lans. Op de afbeeldingen van de
kruisiging is hij meest te voet (»afb. bij Dis mas & Gestas), soms te paard. Een enkele
maal is zijn genezing afgebeeld. Soms draagt
hij, dan als de centurio opgevat, een tekstbanderol met de belijdenis uit Mar. 15,39. De
oorspronkelijk vaste plaats van Longinus bij
de kruisiging, aan Jezus' rechterzijde, berust
op de overtuiging dat Jezus aan die zijde
doorboord werd. Deze traditie gaat in eerste
instantie terug op een typologische interpre-

tatie van een tekst bij Ezechiël (4^7, i : water uit
de rechterzijde) . Later las men daarin — rechts
boven links prefererend — de uitverkiezing
van Longinus als heiden en de verwerping
van Stefaton als jood .
Keizerin Helena zou rond 3 20 te zamen
met het kruis de lans van Longinus in Jeruzalem teruggevonden hebben. Vanaf ca. 570
zijn er berichten dat de lans aldaar werd vereerd. De lanspunt verhuisde bij de inval van
de Perzen naar Constantinopel en tijdens de
kruistochten via de Venetianen naar Parijs,
om vanaf 1241 tot aan de Franse Revolutie in
de Sainte-Chapelle vereerd te worden. De
schacht werd door de Moorse sultan Bajazet
na de val van Granada in 1492 aan Innocen tius v i i I geschonken en kwam zo in de Sint-

Bernini, Heilige Longinus,
1630 -39 ,

in de Sint Pieter te

Rome. In de nissen van de vier

pilaren die de koepel van de
basiliek dragen, zijn in het
midden van de 1^e eeuw vier

enorme barokbeelden geplaatst
ter

herinnering aan vier belang -

rijke relieken die in de kerk

bewaard worden: naast de lans
van Longinus de zweetdoek van

»Veronica (beeld van Mochi
1629 32) , een partikel van het
kruis van Jezus, teruggevonden
door keizerin Helena (beeld van
Bogle 1630-38) en het hoofd van
de apostel Andreas (beeld van
Francois Duquesnoy, genaamd
Il Fiamingo 1629 -40) .
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Pieter te Rome terecht. Een andere lans (nu
in de Hofburg te Wenen), die door kruisvaarders in 1098 in Antiochië gevonden
werd, hoorde — eerst als wapen van Constantijn de Grote, later van de heilige Mauritius en uiteindelijk van Longinus — sinds de
IIe eeuw tot de Rijksinsignes en werd als
reliek aangewend bij de keizerskroning en bij
veldslagen. Een verblijf van de lans in Praag
werd ca. 13 5o aanleiding tot het ontstaan van
het feest van de 'Arma Christi' (wapens van
de verlossingsoverwinning) . Dit zou invloed
hebben op een grote verbreiding van het gelijknamige iconografische thema ( »Jezus).
Longinus' plaats in de Graal - legende komt
hem in de eerst plaats toe op grond van een
traditie die zegt dat hij het door »Jozef van
Arimatea opgevangen bloed van Jezus naar
Mantua zou hebben gebracht. Tevens droeg
een gebruik in de oosterse liturgie vanaf de
8e/9e eeuw om het brood tijdens de voorbereiding van de eucharistieviering als in een
symbolische slachting met een liturgische lans
te doorsteken, hiertoe bij. Niet minder belangrijk waren de rol die zijn lans speelde in
de politiek-religieuze combinatie van de
middeleeuwse Heilig-Bloed - verering (Gregorius -mis, wonder van Bolzena, Heilig
Bloed te Brugge) en opvattingen over het
Heilige Roomse Keizerrijk als universeel,
door Jezus' bloed verlost, christelijk wereldrijk. Tenslotte was daar de overtuiging dat
Longinus' lans de lans van Jezus-rechter zou
zijn bij het Laatste Oordeel.
De vroegste afbeelding van de lansdrager
vindt men bij een kruisiging op het tweede
van vier Theodosiaanse ivoren plaquettes uit
380-445. Men herkent hem aan het gebaar
van de opgeheven vuist die de lans richt. Zijn
plaats is hier aan Jezus' linkerzijde. Op een
miniatuur 5 86 in de Syrische Rabula-codex
verscheen voor het eerst de naam Longinus
als bijschrift. Samen met Stefaton staat hij op
het encolpion (op de borst gedragen medaille) van Monza uit de 6e eeuw: Longinus aan
Jezus' rechterzijde en Stefaton links. Vanaf
deze tijd richt hij de punt van zijn lans altijd

tot in Jezus' oksel: op de ivoren pax -tafel (met
een kus te vereren object) van Ursus ca. 750
en op tekeningen eerste helft 9e eeuw in het
Psalterium in de universiteitsbibliotheek te
Utrecht, op de ivoren plaquette ca. 85o uit de
paleisschool van Karel de Kale, op de band
van het Perikopenboek van Hendrik ii ca.
87o en op de Gouden Codex van Echternach
ca. 1025, op een ivoor van Adalbero ca. i000
uit Metz of Luik, en op een paneel van de
rechterdeur I o I S van Bernward te Hildes heim (nu in de Blasiusdom) . Op deze voorstellingen ontbreken zelden de vrouwen die
Mater Ecclesia en Synagoge symboliseren.
De vermelde theologische lading verloor in
de i ie eeuw aan kracht (ivoor uit Luik ca.
1000 in de schatkamer van de Sint-Annakerk
te Tongeren) of werd later niet meer gewaardeerd (Noordfranse ivoren diptieken met
scènes uit Jezus' leven ca. 1250-70 in het Vaticaans Museum te Rome: alleen nog Stefaton!).
Vanaf de ioe eeuw steekt Longinus de
speer ook wel in de rechterborsthelft tussen
de ribben van de gekruisigde (miniatuur ca.
975 in de Beatus- Apocalyps in de kathedraal
te Gerona). De belangstelling voor de soldaat
bleef, zoals blijkt uit een unieke scène op de
arm van een kruis uit walrustand ca. I 13 5 in
Bury Saint Edmunds. Hierop ziet de soldaat,
met zwaard en schild in de handen, belangstellend toe bij de kruisafneming en de bewening van Jezus. Een engel draagt Longinus'
lans in een ivoren Laatste Oordeel op een diptiek ca. I28o -1300 in het Louvre te Parijs en
op vrijwel alle westerse voorstellingen van
dat gebeuren ( »Jezus). Longinus werd zelden
los van de kruisiging afgebeeld. Op de ivoren
`paliotto van Salerno' ca. 1084 herkent men
hem aan zijn lans onder de soldaten die bij het
kruis om Jezus' kleed dobbelen. Mantegna
voegde op zijn Madonna della Vittoria-schilderij uit 1495/96 en op een fresco ca. I Soo in
de Sant' Andrea te Mantua (bewaarplaats van
het bloedreliek) Longinus samen met andere
heiligen (onder wie Sint Joris en »Michaël)
toe aan het gezelschap van Maria. Het gewel-
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dige marmeren beeld van Bernini uit 1630-39
aan een van de vieringpilaren in de Sint-Pieter te Rome herinnert aan de lansschacht van
Bajazet. Uit de 18e eeuw stamt een anoniem
beeldenkoppel van Longinus en Jozef van
Arimatea in de kerk van Steinbach (Beieren).
Zijn marteldood is afgebeeld op een 1 oe
miniatuur in het Menologium van Ba--euws
sileios ii in de Vaticaanse Bibliotheek. Op de
14e-eeuwse monumentale muurschildering
in de Prokuluskirche te Naturns (Tirol)
draagt Longinus onder het kruis een tekstbanderol met de belijdenis van de centurio uit
Mar. 15.39. Op het schilderij van Grünewald
uit 1503 staat hij aan Jezus' linkerzijde, geblinddoekt, te midden van lansdragers, en
wijst hij naar de gekruisigde.
Longinus ontbrak zelden vanaf het moment dat de kruisiging van Jezus op een min
of meer vaststaande, toneelmatige manier
werd afgebeeld. Hier volgen slechts enkele
saillante voorbeelden. Op een miniatuur ca.
1 375 in het Missaal van Nicholas Lytlington
heft hij, wat weggedrongen achter de groep
rond Maria, zijn lans nog naar de al bloedende zijdewond en wijst hij op Jezus' gesloten,
blinde ogen. Op het paneel ca. 1370 van Jacopo di Cione ziet hij, te paard en gekleed in een
maliënkolder, met anderen aanbiddend op
naar de gestorven Jezus (Museum BoymansVan Beuningen te Rotterdam) . Op de schildering ca. 1484 van Ercole Roberti herkent
men hem, weer te paard, te midden van andere lansdragers aan zijn lange speer. Eveneens te paard zit hij op het altaarstuk ca. 1510
van Cornelis Engelbrechtsz. (Lakenhal te Leiden) iets achter het kruis van de goede moordenaar, en kijkt naar de stervende Jezus; hij en
de centurio dragen rijke, eigentijdse militaire
kostuums. Op een reliëf 1562 aan het altaar
van de Vlaming Paludanus uit de vroegere
Dominikanerkirche te Augsburg vormen
Longinus en de centurio, in gesprek en als
Romeinen uitgedost, met een cohort lansdragers aan de linkerzijde van Jezus een martiaal contrast met de groep Jezusgetrouwen
aan de rechterzijde. Longinus' lans (met draperie) wijst naar Jezus' zijde.
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De Spaanse dichter Aurelius Prudentius
was ca. 40o een van de eersten die vurige
regels wijdde aan de betekenis van Jezus' zijdewond (Cathemerinon 9, Peristephanon 8 en
Dittochaeum 42) . Hem volgden onder meer
Paschasius Radbertus met De corpore en sanguine Domini (831-32), Amalarius van Metz
met Liber officialis (liturgie-uitleg, ca. 823) en
Honorius van Autun in zijn Gemma animae
(Edelsteen der ziel, 12e eeuw) . Zij beïnvloedden passages in middeleeuwse passiespelen,
zoals die in de handschriften van Benediktbeuern en Sankt Gallen en 13 e-eeuwse, Franse mystieke literatuur, waarin Longinus en de
zijde-doorboring een belangrijke rol spelen.
Vandaar ook zijn plaats in de grote Graalromans ( »Jozef van Arimatea), vooral in
Chrétien de Troyes' Perceval (tussen 1168 en
i 190) met het thema van de bloedende lans.
Burdach (1938) 1974; D61ger 1941; Schneider
1 934.

4
gaat door voor de schrijver van het
derde evangelie (enige jaren na 70) en volgens
de ca. 16o /7o aan het boek toegevoegde proloog ook voor de auteur van de Handelingen
van de Apostelen (ca. 90-TOO). Hij was een tijdlang medewerker van »Paulus. Deze spreekt
in Kol. 4,14 over hem als over zijn niet-joodse vriend en vermeldt zijn beroep van arts.
Volgens een oude overlevering was Lucas afkomstig uit Antiochië in Syrië. In ieder geval
blijkt hij als Grieks kosmopoliet zeer goed op
de hoogte van buiten - Palestijnse situaties.
Vanaf ca. 5o/5 i reisde hij met Paulus mee op
diens tweede missiereis en was hij ca. 6o/6 i bij
hem tijdens diens eerste en ca. 64/65 tijdens
diens tweede gevangenschap in Rome. De
daaraan voorafgaande perioden in Hand.
16,10 -40, 20,5-21,8 en 27,1-28,16 worden
door Lucas, kennelijk als lotgenoot, geschreLUCAS
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ven in de wij-vorm. Hij zou volgens een
Grieks geschrift (de Anti-Marcionitische Prologen, Rome ca. 16o-8o) na Paulus' dood in
Achaia gewerkt en aldaar zijn geschriften
samengesteld hebben, en als 84-jarige, ongehuwd, in Boëtië gestorven zijn. In 3 57
werden zijn relieken uit Thebe naar de
Apostelkerk te Constantinopel overgebracht.
Legenden lieten hem op veel andere plaatsen
preken en als martelaar sterven. De identificatie met de gezel van »Kleopas is willekeurig.

Het Lucas- evangelie gaat uit van oudere
bronnen, die stilistisch en compositorisch
door een geschoolde Griek bewerkt zijn en
aangepast aan een niet-joodse, hellenistische
lezerskring. Het heeft als enige naast het Matteüs -evangelie — overigens elk vanuit een andere traditie — berichten over Jezus' jeugd.
Het boek is verder gebouwd op een driedelig
schema: gebeurtenissen in Galilea, Jezus' reis
naar Jeruzalem en zijn laatste dagen. De nadruk die in dit evangelie valt op de universaliteit van het heil in Jezus, vindt zijn voltooiing
in het relaas in de Handelingen, waarin de
gang van Jezus' boodschap vanuit Jeruzalem
naar het centrum van het Romeinse Rijk,
Rome, wordt beschreven. Deze tendens verklaart het abrupte einde van dit tweede boek:
met de aankomst van Paulus in Rome is het
doel bereikt. Lucas bericht als enige over de
hemelvaart (Luc. 50-52 en Hand. I,9-II). De
auteur van dit evangelie toont bijzondere
aandacht voor de armen en voor vrouwen
rond Jezus.
Lucas, wiens symbool en voornaamste attribuut het rund is (»evangclistcn), werd patroon van de artsen, hun faculteiten en hun
gilden, van de slagers vanwege zijn symbool,
van de schilders tenslotte vanwege een legende uit de 6e eeuw die vertelt dat hij het portret van Maria geschilderd zou hebben. Mogelijk ligt de grote belangstelling van deze
evangelist voor de moeder van Jezus aan deze
legende ten grondslag. Soms — vanaf de i e
eeuw — is een kleine Maria-met-kind-afbeel-

ding (paneel of beeld) Lucas' attribuut. Ook
schriftrol of codex en schrijf- of schilderma
kunnen daarvoor dienen. Lucas' feest-taril
wordt gevierd op 18 oktober.
De oudste afbeeldingen van Lucas tonen
hem met boekrol en chirurgische instrumenten (fresco 7e eeuw in de catacombe van
Commodilla te Rome) . Een van de vroegste
auteursportretten die Lucas voorstellen, treft
men aan in de Augustinusbijbel eind 6e eeuw
met links en rechts scènes uit het evangelie.
Verder is van belang de merkwaardige geweldenaar op een miniatuur van even voor
1000 uit het Evangeliarium van Otto iii.
Er heeft zich geen vast Lucas-type ontwikkeld, wel een zelfstandige scène: Lucas als
schilder van Maria. Zij ontstond en werd verbreid in het Oosten (bijvoorbeeld Patmoscodex 1427: Lucas schildert een Mariaikoon) . Het Westen nam het tafereel over.
Vooral in de I S e en 16e eeuw, met name in de
Nederlanden en Italië, was de voorstelling
geliefd. Voor de Nederlanden gaat het naast
een miniatuur ca. 1460 van Simon Marmion
om schilderijen van een grote reeks meesters,
onder wie Memling ca. 1470, Baegert ca.
1490, De Coter, begin 16e eeuw, Gossaert ca.
152o en Frans Floris 1 I S 56 (Kon. Museum
voor Schone Kunsten te Antwerpen) . In vele
gevallen sierden de schilderijen de zijkapel
van het schildersgilde (meestal Lucasgilde geheten). Dit gold bijvoorbeeld voor het van
vier replieken bekende paneel ca. 1435 van
Rogier van der Weyden, bestemd voor de
Lucas -kapel van de Brusselse kathedraal, en
voor het paneel van Van Heemskerck I S 32
(Sint-Savo, nu in het Frans Hals Museum te
Haarlem; detail op de omslag van dit boek).
In mediterrane landen bevinden deze voorstellingen in paneel- of frescovorm zich
meestal nog te bestemder plaatse: Andrea Delito 1481 in de kathedraal te Altri, Vasari ca.
1567 in de Santa Annunziata te Florence, Paladino i 6o i in de San Giorgio dei Genovesi te
Palermo, El Greco ca. 1607 in de kathedraal
te Sevilla en Vaccaro 1666 in de Santi Giovanni e Luca te Napels.
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Evangelist Lucas, miniatuur uit

het Evangeliarium van Otto III
uit Reichenau, ca. i000.
Bayerische Staatsbibliothek,
München. Als een extatische
gewichtheffer torst Lucas,
majesteitelijk gezeten op een
dubbele regenboog in een

amandelvormige kosmosruimte (`mandorla') met een
stapel codices in zijn schoot, een
wolkenmachine waarin centraal
zijn symbool staat: het rund,
omgeven door profeten,
engelen en bliksemstralen.
Lammeren drinken uit stromen
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die uit rotsen aan zijn voeten
ontspringen. De duiding in het
bijschrift: FONTE PATRUM
DUCTIS BOS AGNIS ELICIT

('t Rund boort water
voor lammeren [gelovigen) uit
der vaderen bron) .
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In enkele werken wordt niet het schilderen
zelf afgebeeld maar is het slechts de Mariaafbeelding die, als Lucas' attribuut, naar deze
handeling verwijst: een paneel van Lochner
ca. 1445, een vaandel voor het gilde der schilders en zadelmakers van Blondeel 1545 in de
Sint-Salvator te Brugge, en een sculptuur van
Mathias Braun 1715 in de Clemenskerk in
Praag. Een heel eigen uitbreiding van Lucas'
schildersactiviteit geeft Zurbarán op een doek
ca. 1635, waar Lucas de kruisiging schildert.
Sporadisch werd Lucas samen met Paulus
afgebeeld, zoals op een paneel ca. 1390 dat
aan de Meester van Villahermosa en Francisco Serra toegeschreven wordt. Iets vaker is
hij voorgesteld als arts, bijvoorbeeld door
Juan de Levi op een i 5 e-eeuws retabel of
door Van Schuppen op een onderdeel van
diens altaarstuk uit ca. 1725 in de Karlskirche
te Wenen. Veel elementen van de Lucas-iconografie zijn terug te vinden op een kopergravure van Klauber ca. 1750: Lucas in een
apotheek met het rund als attribuut, het begin van zijn evangelietekst, een Mariaschilderij op een ezel en een prent van hemzelf met
Paulus. Een unicum is de afbeelding van de
aanwezigheid van Maria bij de (anachronistische) celebratie van een mis door Lucas op
een retabel uit de ie eeuw van Juan de Se-

gorbe.
Belangrijke sporen liet de evangelist in de
literatuur- en muziekgeschiedenis niet na.
Men zou kunnen wijzen op een met legenden
gevulde Griekse vita van de staatsman en historicus Simeon Metaphrastes ca. 975, en een
lofdicht van Van der Valckert, voorgedragen
op het feest van Sint Lucas te Amsterdam in

1618.
Emminghaus 1966; Henze 1948; Schweizer 1982;
Van Veldhuizen 1926.

is de naam van een hemelse geest
die vóór de schepping van de aarde en de
mensen een opstand van engelen tegen God
zou hebben ontketend en geleid: de vorst van
de gevallen engelen (» duivel). Zijn verhaal,
dat teruggaat op een mythe met joodse en
christelijke, apocalyptische en gnostieke achtergronden, gaat uit van een oersituatie,
waarin zeven hoogste »engelen de lagere engelen leidden bij hun taak God te assisteren
bij zijn scheppingswerk. Hun aanvoerder was
Samaël, Satanaël of Lucifer. Als teken droeg
deze aartsengel een kroon met een enorme
smaragd. Bij het vernemen van Gods plan
om de mens te scheppen — naar zijn beeld en
met de menswording van Gods Zoon in het
vooruitzicht — ontketende de afgunstige Lucifer een opstand. Een derde deel van alle engelen volgde hem. »Michaël kreeg de opdracht de rebellen uit de hemel te verdrijven.
Een deel van hen werd verspreid in de lucht
(Ef. 2,2), een deel over de aarde (i Petr. S,8)
en een ander deel — met Lucifer — onder de
aarde (2 Petr. 2,4). Vandaaruit belagen zij de
mensen. Het bericht dat de mensen geroepen
zouden worden de plaats van de gevallen engelen in te nemen, was voor Lucifer en de
zijnen reden om de aanvallen op hen te verLUCIFER

hevigen.

Lucifers naam (drager van licht), gaat terug
op de Latijnse Vulgaatvertaling van Jes.
14, I2, een tekst over de val van de morgenster. Jezus heeft wellicht op deze tekst gezinspeeld toen hij de eerste 70/72 leerlingen na
hun eerste zending bij hun enthousiaste terugkeer prees en zei de Satan als een bliksemstraal uit de hemel te hebben zien vallen (Luc.
io, 18). Daarmee interpreteerde hij het succes
van zijn leerlingen als een overwinning op
Satan (Luc. 10,17-20). Laatjoodse apocriefe
boeken (Boek der jubileeën, het Ethiopisch
Boek van Henok en het Testament van Ruben)
leiden uit Gen. 6,2-4 (seksuele omgang van
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engelen met mensen, waar reuzen uit voortkwamen) een straf van de zondige engelen af,
die daarom in het diepste der aarde gekerkerd
werden om bij het `oordeel' in het eeuwige
vuur te worden geworpen. De idee van een
hevige strijd tussen de opstandige en trouwe
in de hemel gaat
engelen
en
g
g onder meer terugg op
p
typologische interpretaties van teksten als Jes.

14,12 en Ez. 28,1-10 (waar de koning van
Babel of Tyrus als Lucifer wordt geduid) en
van Apoc. 12,7 -9. De Graal-sage gaat uit van
de veronderstelling dat de kelk van het Laatste Avondmaal, waarmee ook »Jozef van Animatea het bloed van Jezus onder het kruis zou
hebben opgevangen, gemaakt was uit de verloren gegane maar teruggevonden smaragd
van Lucifers kroon.
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Marc Chagall, Degevallen engel,
schilderij, in fasen tot stand
gekomen tussen 1923 en 1 947.
Kunstmuseum, Basel. De
vuurrode Lucifer contrasteert
fel tegen de zwartblauwe
achtergrond met het harde geel
van de zon en de ezel.

Links redt een Russische rebbe
de Thora-rollen; rechts de
tekens van de apocalyptische
vrouw (Apoc. 12,1) en Jezus'
kruisdood. Links boven valt een
boer met de engel mee. De klok,
herhaaldelijk in Chagalls
werk voorkomt, wijst wellicht
op de kosmische tijd.
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In de middeleeuwen en de tijd van de renaissance beeldde men de val van Lucifer en
zijn engelen realistisch uit: zij vallen uit de
hemel en veranderen in duivels en demonen
en tussen of onder hen stort hun leider als
eerste in een opengesperde hellemuil of in een
krocht van vuur. Aansluitend bij het apocalyptische drama (Apoc. 12 en 20,1-3) kwamen afbeeldingen meest voor in cycli bij de
Apocalyps, maar ook elders: in handschriften
(I Se-eeuws miniatuur in de Bibliotheca Philosophica Hermetica te Amsterdam), op een
Italiaans dubbelpaneel ca. 1325 met talrijke
apocalyptische scènes (Staatsgalerie Stuttgart), in de serie Apocalyps-houtsneden 1498
en I 5 I I van Durer en op het laatste van de
zeven Brusselse tapijten 1540 53 door De
-

Pannemaker in de crypte te Valle de los Caldos. Vanaf de i6e eeuw was de belangstelling
voor een strijd van Lucifer tegen »Michaël en
zijn leger groot. Daarvan getuigen schilderijen van onder meer Lotto ca. 1535, Frans Floris i ca. 1550 (Kon. Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen), Paladino 16o i en
Rubens ca. 1635, een mozaïek ca. 166o van
Cesari en Calandra in de Sint-Pieter te Rome, een reliëf in marmer ca . 1790 van Juan de
Adán in de kathedraal te Granada, fresco's
van Tiepolo ca. 1750 in het aartsbisschoppelijk paleis te Udine en van Gran 1746 in de
dom te Sankt Pölten, en gravures van Doré
(i866, illustraties bij Miltons Paradise Lost) .
Wrubel schilderde in i 890 een intrigerende,
zelfbewuste, menselijke gevallen engel en
Chagall in 1947 een vallende engel.
Literaire creaties werden aan Lucifer gewijd door Terano 1582, Guarinionis 16 i o,
Albertinus 1598-1618, Vondel 1654, Milton
(de eerste zes boeken van Paradise Lost 1667),
Rispardi 1877, Victor Hugo 1886, Butti
1900, Anatole France 1913, Wyndham Lewis
(romancyclus) 1928-5 5 en Moritz 193 8/ 8
.

Journet 1961; Meyer 1964; Reisner 1961;
1970; Schmidt '951; Trinité 1 957/5 8 .

Schaible

^e
was de bijnaam van een jood die
eigenlijk Johannes heette en wellicht van levitische afkomst was. Al vanaf ca. 130 — volgens een bericht van Papias van Hierapolis —
gaat hij door voor de schrijver van het tweede (kortste) evangelie. Hij was wellicht de
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zoon van een Maria in wier huis Jezus met de
oergemeente in Jeruzalem samenkwam
(Hand . 12,12) . De apostel Petrus was zijn
leermeester (i Petr. 5,13). Rond zijn persoon
ontstond een belangrijk meningsverschil tussen Paulus en »Barnabas. Willekeurig is de
vaak aangenomen identificatie met de vluchtende jonge man bij Jezus' gevangenneming
(Mar. 14,51-52).
Volgens de overlevering fungeerde Marcus als de tolk van Petrus, bij wie hij ca. 6o
zeker in Rome was. Kort daarna verbleef hij
in het Oosten (2 Tim. 4 ,11) . Oude berichten
noemen hem de stichter en eerste bisschop
van de gemeente van Alexandrië in Egypte.
De apocriefe Acta Marci ca. 400 vertellen dat
Marcus daar in 67 op het feest van Serapis,
toen dat met het christelijke Pasen samenviel,
gevangengenomen en door de straten gesleept werd, waarop hij 's anderendaags stierf.
Anderen spreken van verbranding als doodsoorzaak.
Legendarisch zijn de berichten over Marcus'
activiteiten te Aquileia (zending door Petrus
en wijding van de inwoner Hermagoras tot
bisschop aldaar) . In de 3 e eeuw werd hij
`kolobodaktulos' (stompvingerig) genoemd.
Daaruit ontstond weer het verhaal dat hij
zichzelf verminkt zou hebben, zodat men de
nederige leviet niet tot het priesterambt kon
roepen. Een Arabische legende, in een preek
verteld door bisschop Severus van Nestera
eeuw), noemt Marcus' ouders Hanna-weh(9
en Johannes en vertelt dat bij zijn doop Jezus'
moeder haar hand op zijn hoofd gelegd zou
hebben, reden voor de inspiratie van het later
te schrijven evangelie. De Legenda Aurea vult
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Jacopo Tintoretto, Storm steekt
Marcus' lichaam na zijn martel op bij de begrafenis van Marcus,
dood wilden verbranden, stak er
een storm op. Zo waren chrisschilderij, 1 548. Accademia,
Venetië. Toen de Alexandrijnen tenen in staat het te begraven.
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zijn levensbeschrijving aan met veel fantastische verhalen. Hij zou onder meer op wonderbaarlijke wijze afgodsbeelden van hun
voetstuk hebben laten vallen (een topos voor
apostelen!) en in Aquileia een door zijn priem
aan het oog gewonde schoenmaker Anianus
hebben genezen, gedoopt en tot bisschop ge-

wijd.
Toen heidenen in Alexandrië na zijn dood
zijn lichaam wilden verbranden, werd dat
door een noodweer verhinderd. Niet minder
opzienbarende gebeurtenissen voltrokken
zich door zijn toedoen; zo bewerkte hij de
genezing van een doodzieke jongen en redde
hij een arbeider die toen hij van een van de
torens van de San Marco in Venetië viel, na
het aanroepen van Marcus aan een uitstekende balk bleef hangen. Hij redde een Provençaalse slaaf die naar Venetië was gepelgrimeerd en daarom door zijn meester aan de
vreselijkste straffen werd onderworpen: alle
martelwerktuigen weigerden dienst. Aan
Marcus' verdienste was ook de genezing in
1241 te Pavia van Julianus van Faenza, een
stervende dominicaner broeder, toe te schrijven. Spectaculair waren voorts de gebeurtenissen in Venetië rond het terugvinden van
Marcus' gebeente: toen men de exacte plaats
van zijn graf vergeten was, sprong het grafmonument vanzelf open en werd de sarcofaag zichtbaar. Een legende over het ontstaan
van Venetië vertelt van een visser die de ring
van Marcus kreeg, waarmee voortaan het huwelijk van de dogen met de Adriatische zee
werd bezegeld.
Marcus' plaats als stichter van de gemeente van Alexandrië moet in twijfel worden getrokken. Geen van de grote Alexandrijnse
auteurs uit de 3 e eeuw zoals Clemens, Origenes of Dionysius de Grote maken hier melding van. Het kan overigens zijn dat in de
overlevering van dit feit iets uitgedrukt
wordt van de sterke band tussen de gemeenten van de twee grootste steden in het Romeinse Rijk, Rome en Alexandrië. Sinds de
overigens ook weer legendarische roof en
overbrenging van zijn gebeente in 829 door

de Venetianen uit Bucoles naar hun stad is
Marcus de patroon van Venetië. Deze functie
oefent hij ook uit voor secretarissen en notarissen. Ook werd hij patroon van bouwvakkers en mattenvlechters (een verhaal liet hem
in een gevlochten korf naar Rome varen) .
Hij zou beschermen tegenjeuk en de gevreesde plotselinge dood. Zijn feest valt op 25
april. De liturgische gewoonte om op die dag
bidprocessies te houden voor een goede oogst
heeft niets te maken met Marcus, maar alles
met de voortzetting van de antieke Romeinse Robigalia, waarop men volgens Ovidius
de god Robigo aanriep tegen brand in het
koren.
Marcus wordt als »evangelist aanvankelijk
jeugdig afgebeeld, vanaf ca. i000 als van
middelbare leeftijd met een korte donkere
baard (reeds eenmaal op een Sinaï-ikoon ca.
600) . Deze donkere (cholerische ?) Marcusfysionomie, vooral bekend van Durers paneel
met de vier apostelen uit 1 526 — overigens op
meer afbeeldingen begin i 6e eeuw en al eerder op de triptiek van Bartolommeo Vivarini
1 474 — wijkt af van de beschrijving in de Legenda Aurea (grijzend haar met een lange
baard en lange neus) en sluit aan bij de oosterse traditie. Soms draagt hij een apostelgewaad, soms een bisschoppelijk ornaat. Zijn
attributen zijn een boekrol of een codex (Spinelli Aretino's fresco 1387 in de sacristie van
de San Miniato te Florence), schrijfmateriaal
(Jorhan, houten sculptuur ca. 1760) en een
leeuw ( »evangelisten; mozaïek 6e eeuw in de
San Vitale te Ravenna en op talloze plaatsen
in Venetië) . Soms representeert de leeuw
Marcus zelf (Pacher, paneel ca. 1460 aan het
Thomas-Becket- altaar in het Johanneum te
Graz). Zoals dat van de andere evangelisten
siert zijn auteursportret in de handschriften
vaak het begin van zijn evangelietekst: onder
meer op een miniatuur uit de 6e eeuw in de
Kleinaziatische Codex van Rossano, waarop
de vrouwengestalte van Sophia (wijsheid)
hem inspireert, in een Byzantijns handschrift
uit de Toe eeuw in de Nationale Bibliotheek
te Athene (als peinzende schrijver) en in een
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Saksische codex ca. i 18 5 in de Landesbibliothek te Dresden. Verder werd meestal zijn
marteldood afgebeeld, waarbij men hem bij
een altaar een strop over het hoofd schuift om
hem daaraan door de stad te sleuren: paneel
aan de predella ca. 1440 van Fra Angelico in
het klooster van San Marco te Venetië en
schilderij 1668 van Courtois aan het hoofdaltaar in de San Marco te Rome. Grote Marcus -cycli met vooral legendarische taferelen
bevinden zich op emaille medaillons uit begin
Ile eeuw aan de Pala d' Oro, op mozaïeken
ca. I26o/70 in de San Marco en op schilderingen 1566 van Tintoretto in de Scuola di San
Marco, alle te Venetië.
Uitgebeeld werden onder meer de legendarische scènes zoals het wonder van de afgodsbeelden (email aan de Pala d' Oro), de
zending van Marcus door Petrus, de prediking in Aquileia met de wijding van Herma
genezing en doop van Anianus de-goras,de
schoenmaker (D'Avanzarano's panelen aan
de predella I S 12 in de San Marco te Viterbo)
en Marcus' optreden in Alexandrië (Gentile
Bellini 1507). Verder een aantal gebeurtenissen en door de apostel bewerkte wonderen na
zijn dood, zoals de transportatie naar en de
ontvangst van het lichaam in Venetië (Pala d'
Oro), de genezingen en de redding van de
slaaf (Tintoretto in de Scuola di San Marco)
en het terugvinden van Marcus' relieken in
de dom van Venetië (vooral op de belangrijke schildering van Tintoretto 1 566: de verschijnende Marcus geeft daarbij zelf aanwijzingen) . Bordone schilderde in 1534 de
legende van Marcus' ring en de overreiking
daarvan aan de doge van Venetië.
Schultze 1966.

was de vrouw van »Jozef van Naza
moeder van Jezus (Mat. 1-2, Luc.-retnd
1-2 en Gal. 4,4). Haar relatie tot de `broers en
zusters' van Jezus is niet duidelijk (Mar. 3,3135 en 6,3; »Jakobus de Meerdere en »Jozef) en
evenmin of zij zoals Jozef uit het Davidische
geslacht stamde. Zij woonde in Nazaret —
verloofd, maar nog niet samenwonend met
Jozef — toen haar door de engel »Gabriël van
Godswege de boodschap werd gebracht dat
zij de `begenadigde' was en een zoon ter wereld zou brengen, die `Zoon van de Allerhoogste' genoemd zou worden. Op haar
vraag naar de wijze waarop dit kon `geschieden' — zij beweerde immers `geen man te bekennen' — werd haar gewezen op de `Heilige
Geest en de kracht van de Allerhoogste' en
werd haar de zwangerschap van haar bejaarde bloedverwante, »Elisabet, als teken gegeMARIA

ven. Na een bezoek aan deze vrouw, waarbij
Maria in bijbelse termen haar toestand bezong (Magnificat anima mea dominum, mijn
hart prijst de Heer), reisde zij, in verband met
een decreet van keizer Augustus voor een
volkstelling, met Jozef naar Betlehem. Daar
werd haar zoon geboren, zeggen de evangelisten. Herders en »Wijzen uit het Oosten
kwamen hem begroeten en aanbidden. Bedreigingen van de kant van »Herodes dwongen Maria met haar gezin een tijdlang naar
Egypte uit te wijken. Toen Herodes gestorven was, vestigden zij zich weer in Nazaret.
Na Jezus' geboorte hebben Maria en haar
man zich gehouden aan de rituele joodse
voorschriften (besnijdenis en naamgeving,
reiniging en opdracht in de tempel en de jaarlij kse paasreis naarjeruzalems tempel; »Jozef) .
Met andere leden van haar familie verwonderde Maria zich over het optreden van haar
volwassen zoon (Mar. 3,21 en 3 1-35). Paulus
noemt de moeder van Jezus, echter niet haar
naam. Zij is bij hem de garant voor het reële
mens-zijn van de mensgeworden Zoon van
God en zijn plaats binnen Israël.

178 MARIA

Berichten over Maria in het evangelie van
Johannes moeten verstaan worden vanuit
diens theologische duiding van de feiten: Maria's aanleiding tot Jezus' eerste `teken' door
hem op een bruiloftsfeest te Kana op het tekort aan wijn opmerkzaam te maken, voorts
haar plaats (met een zuster) onder Jezus'
kruis, waar zij aan de zorgen van een vriend leerling van Jezus werd toevertrouwd en zo
haar deel kreeg in de stichting van een nieuwe
Jezus - familie (joh. 2,1-11 en 19,25-27). Haar
centrale positie in de jonge Jezus - gemeente
met andere vrouwen en Jezus' broers wordt
duidelijk uit Hand. 1,14.
Apocriefe geschriften vertellen bijzonderheden over Maria's jeugd, vooral over het
gezin van »Anna en Joachim waaruit zij zou
zijn voortgekomen, en benadrukken meer
dan Matteis en Lucas de traditie over haar
maagdelijkheid voor, bij en na Jezus' geboorte (Testament der 12 Patriarchen 19, 8, Hemelvaart van Jesaia, Sibyll(nse boeken en de ie
van de Oden van Salomo; »Jozef). De vaak bewerkte Transitus beatae Mariae virginis (Verscheiden — letterlijk: verhuizen — van de heilige maagd Maria) van ca. 400 is samen met
oudere versies van het verhaal het voornaamste document over Maria's levenseinde. Deze
oudere versies behelzen onder meer een op
naam van Melito van Sardes geplaatste preek
uit de 4e eeuw, een op naam van Johannes de
apostel gesteld apocrief boek S So-8o en een
vaak bewerkte preek van Johannes van Tessalonika ca. 640. In de Transitus wordt verteld
hoe »Michaël Maria haar komende dood aanzegt en haar een palm uit het paradijs brengt.
Bij haar sterfbed, waar alle apostelen behalve
Tomas, uit alle windstreken verzameld, bijeen waren, verscheen Jezus met zijn engelen
om haar ziel mee te nemen. De apostelen
droegen haar lichaam ten grave. Daarbij probeerden de joodse hogepriester Jephonias en
enkele trawanten de baar om te gooien,
waarvoor zij werden gestraft: de handen van
de eerste verdorden en kleefden aan de baar,
terwijl de anderen met blindheid werden geslagen. Bij een later bezoek vonden de

apostelen het graf leeg. Engelen hadden haar
lichaam naar het hemelse paradijs gebracht,
waar het onder de paradijsboom met haar ziel
verenigd werd. Toen de ongelovige Tomas
op kwam dagen, reikte Maria hem vanuit de
hemel haar gordel aan. Opneming van het
verhaal in de Legenda Aurea had invloed op de
iconografie. In het Evangelie van Pseudo-Matteüs (6e-eeuwse bewerking van ouder materiaal, »Anna & Joachim) en het Arabische

Kindsheidsevangelie (» Dismas & Gestas) over
Jezus' jeugd komt Maria uiteraard ter sprake.
In proza, vers of drama zijn talloze Marialegenden vanuit het geloof en vertrouwen
van het kerkvolk gegroeid. De oudste is de
`legende van Theophilus', uit oude Griekse
versies vanaf de 9e eeuw in het Westen bekend ( »Duivel). De diaken Theophilus van
Adana in Cilicië moest zijn ambt neerleggen,
waarmee hij zijn positie als (wereldlijk) administrator van het diocees verloor. Verbitterd sloot hij een contract met de duivel,
waarin hij Jezus en Maria afzwoer en zijn ziel
verkocht. Zo herwon hij zijn positie. Door
spijt en wroeging gekweld bad hij veertig
dagen tot Maria. Zij verscheen en bezorgde
hem het contract terug. Het werd plechtig
verbrand. Theophilus stierf op de plaats van
Maria's verschijning. Deze legende had grote
invloed op het middeleeuwse geloof en het
ontstaan van de devotie tot Maria.
De 13e-eeuwse `legende van het sneeuwwonder' vertelt hoe Maria aan de Romeinse
senator Johannes Patricius en aan bisschop Liberius (ca. 360) haar wens om te harer ere in
Rome een basiliek gebouwd te zien, kenbaar
maakte door in de nacht van S augustus op de
Esquilijn het grondplan met een laag sneeuw
aan te geven. De `legende van het joodse jongetje' verhaalt hoe een joodse knaap, die de
communie had ontvangen en daarom levend
verbrand zou worden, door tussenkomst van
Maria werd gered. Daaraan verwant is het
verhaal dat zij een aan de duivel gewijd kind
zou hebben gered, oorsprong van een Mariaafbeelding met de naam 'Vergine del Soccorso' (Helpende Maagd) .
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De oudste theologische speculaties over Maria — van Justinus Martelaar (ca. 1 So) en Irenaeus van Lyon (ca. i 80) — betreffen vooral
haar ecclesiologische (op de kerk betrokken)
functie. Uitgaande van Gen. 3 , I S legden zij
de basis voor een lang gehanteerde Eva/Maria-antithese: Eva's ongehoorzaamheid en
ongeloof tegenover Maria's gehoorzaamheid
en geloof (Luc. 1,38 en 45). Later werd Paulus' stelling, dat zoals door een mens (Adam)
de zonde en daarmee de dood in de wereld
kwam, door de dood van de mens Jezus verlossing volgde (Rom. 5,12-21), toegepast op
Maria: zoals de eerste mensenmoeder (Eva)
aanleiding gaf tot zonde en dood, zo bracht
ook de nieuwe moeder Maria (of Mater Ecclesia) via de nieuwe Adam redding voort.
Vooral door de verbinding van deze parallel
('Eva causa mortis, Maria causa salutis', door
Eva komt zonde en door Maria heil) met het
antieke, vrouwvijandige axioma ('omne malum ex muliere', alle kwaad komt van vrouwen) werd Eva's `schuld' onnodig seksueel
gekleurd en benadrukt, en Maria op on-bijbelse wijze gedeseksualiseerd en van medewerkster aan de verlossing tot onbereikbaar
kuisheidssymbool gedegradeerd. Pas de huidige feministische theologie ontdeed Maria
van de daaruit voortkomende belasting (remplacante te zijn van een vrouwelijke god binnen het eenzijdig masculiene christendom) en
van kwaliteiten die haar uitsluitend in een
volgzame positie manoeuvreerden (nederigheid, gehoorzaamheid, eenvoud) . Overigens
beïnvloedde de parallellie tot ver na de middeleeuwen talloze Maria-afbeeldingen.
De grote theologische doorbraak in de opvattingen over Maria was de verklaring van
de bisschoppen op het Concilie van Efeze in
43 I. Tegen de consequente doorvoering van
Ariaanse, christologische theorieën over Jezus' natuur (»Jezus: de Zoon is niet God zoals
de Vader) werd ingebracht dat Maria niet
`anthropotokos` maar 'theotokos' is: niet
moeder van een mens maar moeder van God,
van de mensgeworden Zoon van God. Sindsdien is de opvatting, vooral in het Oosten
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maar ook in het Westen, dat haar hoogste
waardigheid haar `goddelijk moederschap' is,
grond voor al haar andere kwaliteiten.
Opvattingen over de `maagdelijkheid' van
Maria, in de bijbel voorzichtig aangewend als
inkleding van Gods mysterieuze ingrijpen in
de geschiedenis door Jezus' geboorte (»Jozef),
namen pas geleidelijk rigoureuze vormen
aan. Concilie-definities waarbij haar maagdelijkheid terloops werd vermeld, zijn eerder
uitspraken over Jezus dan over zijn moeder.
Verbinding met de erfzonde-leer, volgens
welke iedere mens geboren wordt in een
schuldige toestand tegenover God en waar
men Maria niet aan onderworpen achtte,
leidde in de middeleeuwen tot formuleringen
over haar `onbevlekte ontvangenis' en haar
coöperatie in het verlossingswerk. Pas een definitie van Pius ix (1854) legde Maria's uitzonderingspositie onder alle mensen vast en
zou verstaan kunnen worden als: geen in de
schepping is zoals zij. In diezelfde zin moet
wellicht ook de plechtige verklaring van Pius
x i I (1950) begrepen worden, dat Maria met
ziel en lichaam ten hemel is opgenomen. Het
Tweede Vaticaans Concilie greep weer terug
naar Maria's oorspronkelijke plaats: niet de
Kerk is in (de uiterst volmaakte) Maria, maar
Maria is als eerste van alle gelovigen in de
Kerk. In de reformatorische kerken werd als
reactie op laat-middeleeuwse excessen lange
tijd zeer terughoudend over Maria gedacht.
In de orthodoxe kerken daarentegen was
geen eer te hoog voor de `Panhagia', de hei
-ligstedr
vrouwen.
Met het bericht over de vrouw die Jezus'
moeder prees (Luc. I 1,27) werd de eerste aanzet tot de Maria-verering gegeven. Onder de
velen die in de loop der tijden haar lof uitdroegen, moeten genoemd worden Ephrem
de Syriër met zijn hymnen (ca. 3 50), Ildefonsus van Toledo (7e eeuw), wiens traktaten
nog Calderón de la Barca, Murillo en Rubens beïnvloedden, Bernardus van Clairvaux
(eerste helft ie eeuw) met zijn preken, de
Nijmegenaar Pieter Kanijs (Petrus Canisius,
tweede helft 16e eeuw) met zijn contrarefor-
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matorische restauratie van de ideeën over den. In de orthodoxe kerken gebeurt dat
Maria, Jean Eudes (ca. 1650) met zijn devotie vooral met de, aan de `meiode' (zanger) Rotot Maria's hart als centrum van haar gevoe- manos toegeschreven 6e-eeuwse hymne Akalens, Grignon de Montfort (ca. 1700), die ve- thistos (d.i. nooit zittend — staande — gezonlen aanspoorde tot een merkwaardige liefdes- gen), een abecedarisch loflied op Maria. In
slavernij ten opzichte van Maria, en de het Westen is het Sub tuum praesidium conmoraal - theoloog Alfonsus de' Liguori (18e fugimus het oudste (3e/4e eeuw) en daarna het
eeuw) met zijn verkondiging van de godde- Ave Maria (Weesgegroet), waarin de tekst
lijke barmhartigheid, getoond in Maria.
van Luc. 1,28 en 42 met een tot in de Se eeuw
Vanaf de e eeuw ontstonden de grote terugreikend, kort gebed om bescherming is
Maria- feesten, zoals het feest van haar ge- verbonden. De herhaling van dit gebed onder overdenking van drie reeksen gebeurboorte (8 september), van de `annunciatie'
(25 maart), haar `zuivering' (Lichtmis; 2 fe- tenissen uit Maria's leven, waarbij men een
bruari) en ontslaping, later tenhemelopnekralensnoer — ontleend aan het islamitisch
gebedssnoer — voor de juiste ritmiek hanteert,
ming genoemd (I S augustus) en het 19eeeuwse feest van haar `onbevlekte ontvange- heet rozenkrans, een verkorte vorm daarvan
is het vanaf de 12e/13e eeuw door talloos venis' (8 december). Efeze, waar Maria volgens
de traditie met Johannes de apostel gewoond len dagelijks gebeden rozenhoedje. Domingo
zou hebben, was al vroeg doel van pelgrima- de Caleruega (Dominiucs) zou ca. 1200 deze
ge. Veel latere bedevaartsoorden zoals Keve- gebedsvorm bijzonder gepropageerd heblaer, Scherpenheuvel, Zaragoza, Montserrat ben. In de 16e eeuw ontstond in Loreto de
(met de `zwarte madonna', opvolgster van Lauretaanse litanie, een zeer oude gebedsvorm
waarin een voorbidder namen en poëtische
een chtonische godin) en Chestochowa trokken pelgrims aan door bijzondere Mariabeel- eretitels van Maria noemt en alle aanwezigen
telkens antwoorden met: `bid voor ons'.
den of door een aan Maria gewijd object,
Middeleeuwers bespeurden zeven vreugzoals Chartres (waar men haar kleed meende
devolle en smartelijke momenten in Maria's
te bezitten) en Loreto (waarheen volgens een
I e-eeuwse Italiaanse legende in 1291 het
leven, die overdacht, bewerkt en uitgebeeld
huisje van Maria na de inname van Sainte- werden. Vreugde bezorgden Maria de anJeanne-d'Acre door de moslims in 1291 en de nunciatie en visitatie, de geboorte en aanbidverdrijving van de kruisvaarders uit het Hei- ding van de Wijzen, de verrijzenis en hemellig Land door engelen verplaatst zou zijn), of vaart; verdriet de voorspelling van Simeon,
door beweerde verschijningen, zoals het de vlucht, het verlies van de twaalfjarige, de
Spaanse en Mexicaanse Guadelupe (153 i), ontmoeting op de kruisweg en de kruisdood,
Lourdes (I 8 8), La Salette (1 846), Fatima de kruisafneming en de graflegging.
(1917) en Beauraing (1932/33). Verder werd
In de koran is Marjam (Maria) met de
Maria op talloze wijzen geëerd en vereerd: echtgenoten van Mohammed, Musa's (Mozes') moeder en zuster een van de weinige
door patronages over landen, steden, kerken,
vrouwen die worden genoemd. De 19e Sura
ziekenhuizen, bronnen; over zeelieden (als
`stella maris', sterre der zee) en broederschap- draagt zelfs haar naam. Er worden enkele bijzonderheden verteld over haar geboorte en
pen; met gebruiken (zoals het schenken van
ex-voto's — afbeeldingen als herinnering — op jeugd. Haar vader 'Imran heeft dezelfde naam
als de vader van Mozes. Marjams opvoeding
bedevaartplaatsen en het oprichten van kawerd na een ruzie over de juiste persoon toepellen langs wegen) en op bepaalde tijden
vertrouwd aan de priester Zakarija. Een engel
(zaterdag, meimaand en een dagelijks getij bracht haar het bericht van haar uitverkiezing
dengebed) .
Men vereerde Maria met bijzondere gebe- door Allah: door zijn woord zou zij moeder
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Adriaen Isenbrandt, De zeven
smarten van Maria, altaarstuk,
ca. 1530, Sint-Salvatorkerk te
Brugge. Rond Maria, moeder
van smarten, van links onder
naar rechts onder:

besnijdenis van Jezus, vlucht
naar Egypte, twaalfj arige Jezus
in de tempel, kruisweg (met
Veronica), kruisdood,
kruisafneming, graflegging.
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van 'Isa (Jezus), de Masih (messias) worden.
Tweemaal wordt van Marjam gezegd dat zij
`haar eerbaarheid bewaarde' en er wordt gewezen op haar kennis van Gods woord; immers `zij bevestigde de woorden van haar
heer en zijn geschriften'. Toen zij haar kind
bij haar verwanten introduceerde, verkondigde het hun in de wieg zelf zijn aard: dienaar van Allah en profeet. Marjam is echter
een gewone vrouw, waarvan 'Isa zelf bestrijdt dat zij goddelijk zou zijn. Joden hebben Marjam belasterd.
Typen en symbolen

De vroegste Maria- afbeeldingen — voor de
legende van de oudste Maria- schilder raad
zijn in die zin functioneel-plegmn»Lucas—
dat ze in de eerste plaats bedoeld zijn als de
weergave van een moeder met haar kind, ofwel zelfstandig (fresco's in de catacomben
van Domitilla ca. 25o en 310), ofwel als onderdeel van cycli (afbeeldingen van en rond
Jezus' geboorte) waarin Maria lange tijd betrekkelijk onopvallend aanwezig was. Pas na
het Concilie van Efeze in 431 verschenen de
aanvankelijk representatieve, met een mariale
boodschap geladen voorstellingen: op mozaïeken zoals aan de triomfboog 432/40 van
de Santa Maria Maggiore te Rome en aan de
noordelijke wand van het schip ca. 568 in de
Sant' Apollinare Nuovo te Ravenna, op ivoren (Se eeuw, Victoria and Albert Museum te
Londen) en op gouden hangers (het encolpion van Adana; »Jozef van Nazaret) en pelgrimsampullen (te Monza) 6e eeuw. Daar
wordt respect voor Maria's gedefinieerde
goddelijkmoederschap getoond door een
combinatie van begeleidende, summier
weergegeven geboortescènes of een erewacht
van engelen en haar majesteitelijke, aan de
beeldtaal van het keizerlijk hof ontleende,
tronende houding (encaustisch ikoon 6e
eeuw in het Catharinaklooster op de Sinaï:
Maria met heiligen; de engelen zijn er later bij
geschilderd) . Stelde men zich Jezus voor als

de heer van het gedoopte Romeinse Rijk,
Maria verscheen als keizerin. Deze zittende
Maria met haar kind frontaal op schoot overheerst é in de oudheid tot aan het fresco in de
Sant' Ermete en de ikoon `Madonna della
Clemenza' (Maria als keizerin met keizerlijke
gewaden en een kroon) in de Santa Maria in
Trastevere te Rome uit de 8e eeuw en werd
nog lang, tot in de moderne tijd, nagevolgd.
Men denke aan een miniatuur uit de i ie
eeuw in het Evangeliarium van bisschop
Bernward (Maria door engelen gekroond),
de Maria-maj estas op het 12e-eeuwse boogveld van de kerk te Corneilla-de-Conflent,
het glasraam 'Notre-Dame-de-la-Belle -Verrière' te Chartres, het paneel met de 'Kirschenmadonna' van Joos van Cleve ca. 1525
en de Maria van Henry Moore uit 1898 in de
Saint Matthews te Northampton.
Ook in Byzantium en zijn uitstralingsgebied kende men de tronende Maria, en men
noemde haar de 'Nikopoia' (vredebrengster).
Daarnaast eert men er nog vele andere typen,
die op de ikonen herkenbaar zijn aan houding
of attribuut en poëtische namen dragen of
genoemd zijn naar de plaats van oorsprong.
De `Hodegitria' (zij die de weg wijst) duidt
met haar rechterhand op haar kind dat een
boekrol in zijn linkerhand draagt en met zijn
rechter een wijds spreekgebaar maakt; de
`Platytera' (de zeer wijde) is een tot haar
middel afgebeelde Maria, die — de armen
wijd uitgestrekt — een afbeelding van het
hoofd van haar kind frontaal voor zich heeft
in een doorzichtige kosmosbol of lichtkrans.
De 'Glykophilousa' (de tedere) drukt het
kind liefkozend tegen haar wang, terwijl —
minuscuul verschil — bij de 'Eleousa' (de medelijdende) het kind als een kleine Logos met
boekrol zich tegen zijn moeder aanvlijt. De
`Galaktotrophousa' geeft — zoals in de
middeleeuwen de `Maria lactans' (zogende
Maria) — haar kind de borst. De `moeder
Gods van het teken' is een Hodegitria bij wie
engelen het kind mee ondersteunen, en bij de
`Amolyntos' (onbevlekte) verliest het kind
een muiltje. Gecompliceerder zijn de `moe-
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der van het brandende braambos', die in een
stralenkrans omgeven is door een tetramorf
( »evangelisten), engelen en profeten, en de
`Moeder Gods van het lijden', waarbij aan
weerszijden engelen verschijnen met de lijdenswerktuigen ( »Jezus), waar het kind verschrikt naar opziet. Een groot aantal Mariaikonen naar een van deze typen, soms met
lichte wijzigingen, draagt de naam van steden
waar zij vereerd werden: 'Blachernitissa' uit
de Blachernen -wijk te Constantinopel, `Smolenskaj a' of 'Irwskaja' (vanwege de wijze
waarop de ikoon ter plaatse is ontstaan of op
wonderbare wijze in de stad terechtgekomen) . Soms dragen zij de naam van de vorst
die ze schonk ('Wladimirskaja') of de rivier
waarin zij gevonden zijn (`Donskaja'). Geen
verzameling van ikonen of men heeft van deze typen voorbeelden (Ikonenmuseum te
Recklinghausen, Tretjakov- galerij te Moskou of Hermitage te Sint-Petersburg) . In het
Westen hebben deze ikonentypen invloed
gehad op de Maria- afbeeldingen uit verschillende perioden. Dat gebeurde in de loe eeuw
vooral via de Byzantijnse prinses Theophanu
(vrouw van Otto ii en opvoedster van haar
zoon Otto III; in 991 te Nijmegen overleden), via de 'maniera graeca'- schilders in
Toscane in de ie eeuw (ikoon 'Vergine del
Carmelo' ca. 1260 uit de school van Coppo di
Marcovaldo in de Santa Maria Maggiore te
Florence) en via de Venetiaans-Kretensische
schilders in de 1 S e/ i 6e eeuw (ikoon `Madre
della Consolazione' eind 1 e eeuw) . De 19een vroeg -toe-eeuwse vroomheid kreeg impulsen via de stichter van de redemptoristen orde, Alfonsus de' Liguori, wiens volgelingen een ikoon onder de naam `Moeder van
altijddurende bijstand' over heel Europa verspreidden.
In het Westen ontstond vanaf de middeleeuwen een niet minder gevarieerd scala van
Mariatypen. De klassieke `tronende Maria'
(pas later 'sedes sapientiae', zetel der wijsheid,
genoemd) leefde voort met een eindeloze
reeks variaties, waarbij het kind- verschillende
plaatsen op Maria's schoot of armen kon in-
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nemen en verschillende houdingen kon aannemen, en waarbij Maria zelf en/of het kind
diverse attributen konden dragen. Men denke onder meer aan de 12e/ 13 e-eeuwse Catalaanse 'Virgen' (maagd Maria) met het kind
frontaal of op haar linker- of rechterknie: de
veel bezochte Maria van het klooster Montserrat, de gekroonde 'virgen' in het Museo
Episcopal te Vich of de wat zuinige Maria
van Covet op haar mooie troon in Museo de
Arte de Cataluna te Barcelona; daarnaast aan
de Rijnlandse Maria's vanaf de hiëratische
`Goldene Madonna' van een Keulse Meester
ca. 973-82 in de Münsterschatz te Essen, en de

Imad-Madonna los 1 -58 in het Didzesanmuseum te Paderborn, de wat boers uitgevallen
Maria's in de parochiekerken te Goch en Iserlohn (ca. 1380-90) en het grove beeld uit de
I ie eeuw in het Diocesaan Museum te Luik.
Maria draagt vaak vruchten, een appel (als
een Eva), peer (vruchtbaarheidssymbool) of
druiven (verwijzing naar de eucharistie), een
bloem (witte roos: zuiverheid; rode roos: lijden) of een scepter, een enkele maal een inktpot (verwijzing naar geschriften over de verlosser?) zoals op een paneel ca. 1420 van een
Westfaalse meester in het Museum te Boedapest (vgl. een Keuls beeld ca. 1420-30 van een
staande Maria met een schrijvend Jezuskind
in de Sankt Laurentiuskirche te Iversheim).
Maria's kind houdt een boek vast of een kleine globe, of het maakt het spreekgebaar. Een
uitbottende rozenstruik in de hand van Maria
herinnert aan de twijg of boom van Jesse (Jes.
I I , I 2) : 14e-eeuws reliëf aan een graf in de
kerk te Willoughby-on-the-Wolds en een
houten gepolychromeerd beeld ca. 13 8o uit
Brugge in Museum Mayer van den Bergh te
Antwerpen. Vanaf de late middeleeuwen
nam de speelse interactie tussen moeder en
kind toe (Meester van de heilige Veronica,
paneel `Madonna met de wikkebloem' ca.
141 0 -20 in het Wallraf-Richartz-Museum te
Keulen). Soms staat het kind op Maria's knie
(ivoren beeld uit Parijs ca. 1320-30 in de
Franciscus - basiliek te Assisi) .
De zetelende Maria met kind kon gemak-
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kelijk houding en gestalte aannemen van een
`majestas' ( »evangelisten; »Jezus): in het centrale absis -fresco I 12 in de Santa Maria te
Tahull: op een met edelstenen bezette troon
in een kosmische ruimte is zij hier middelpunt van de aanbidding door de »Wijzen (nu
in het Museo de Arte de Cataluna te Barcelona) en op het boogveld ca. 1200 van de Santo
Domingo te Soria te midden van de hemelse
hofhouding uit Apoc. 4. Op een miniatuur
ca. 1240-50 in het Psalterium van Amesbury
troont zij, haar kind voedend, terwijl haar
voeten — zoals Jezus elders — de `leeuw' en de
`draak' van Ps. 91,15 (Vulgaat - lezing) vertrappen. Centraal `heerst' zij op de altaarvoorkanten in onder meer Lisbjerg ca. 1140
(in het Nationaal Museum te Kopenhagen)
en de Santa Maria de Sescorts (Diocesaan
Museum te Vich) .
De `staande Maria' is ongetwijfeld verwant aan de Romeinse Mater Ecclesia in de
Santa Sabina te Rome (mozaïek 422-30), een
Maria- miniatuur S 86 in de Syrische Rabulacodex, de Ravennatische Maria (mozaïek
I T 12 in de kapel van het aartsbisdom) en de
Byzantijnse Blachernitissa (ikoon ca. 1210 in
de Tretjakov- galerij te Moskou). Was zij
aanvankelijk een slanke, kaarsrechte figuur
met lang afhangend gewaad en het kind op
haar linkerarm (beukehouten beeld uit Keulen einde 13 e eeuw, in de kapel te 011esheim
bij Nörvenich, Kreis Duren), haar kleed
werd allengs plooienrijker (beelden aan de
Franse kathedraalportalen: centraal westportaal ca. 1215-20 te Reims) en zij kreeg de
voor de periode van de gotiek karakteristieke
S-vormige houding (Wouter Pans, stenen
beeld — repliek van de Maria van de NotreDame te Parijs — uit 1362 in de Kerk van
Onze Lieve Vrouw ten Poel te Tienen; ivoren beeld van Giovanni Pisano in de dom te
Pisa of een houten gepolychromeerd beeld
uit Praag van voor 1393 in de Mariakerk te
Altenmarkt im Pongau) . Deze kleding en pose behield zij tot ver in de late barok (Delcourt, houten beeld ca. 1700), waarin de attributen opvallender werden en het gedrag

van moeder en kind onstuimiger (een
`Kreuzszeptermadonna' ca. 1400 in de Kar
te Mainz; Greluppo's houten-melitrkch
beeld ca. 1715 in de Hubertuskerk te Duisburg-Rahm) .
Maria die haar kind voedt, komt al voor
op fresco's ca. 250 in de Priscilla- catacombe
te Rome. Ongetwijfeld onder invloed van
laat-Egyptische afbeeldingen van Isis, die
haar zoon Horus /Harpocrates de borst geeft
(fresco te Karanis en terracotta- beeldjes uit de
3e en 4e eeuw), ontwikkelde zich in de Koptische kunst (drie fresco's uit de 6e eeuw te
Bawit in Egypte) en te Byzantium (6e-eeuws
terracottabeeldje in het Rockefeller Museum
te Jeruzalem) een Mariatype waarin juist
door het gebaar van het voeden van de zuigeling verwezen wordt naar de realiteit van de
incarnatie en daarmee naar Maria's cruciale
plaats daarin. Teksten getuigen daarvan reeds
lang voor 450. Vroegste voorbeelden in het
Westen zijn uit begin I2e eeuw: miniatuur in
een Lectionarium uit Citeaux en vooral een
aan Dom Rupert toegeschreven reliëf uit de
verdwenen Laurentiuskerk te Luik, waarop
het kind speels naar de aangeboden borst
grijpt en een randtekst met Ez. 44,2 het bijzondere aspect van Maria's mysterieuze moederschap benadrukt (nu in het Archeologisch
Museum te Luik) . Als `Andachtsbild' was het
thema tot laat in de middeleeuwen bijzonder
geliefd: op prenten (houtsnede van Beham
ca. 1525), panelen (Rogier van der Weyden
ca. 1435, Kon. Musea voor Schone Kunsten
te Brussel; Gossaert ca. 1520) en als vrijstaand
beeld (bijvoorbeeld uit I S92 in het vroegere
westportaal van de dom te Munster). Aan de
`Maria lactans' herinnert de Maria met een
ontblote borst (Jean Fouquet, paneel ca. 1460
Kon. Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen) . Uit de i 2e/ i 3 e-eeuwse vroomheid
stamt de voorstelling van een ervaring van
Bernardus van Clairvaux. Maria zou hem
zijn verschenen en op zijn gebed `Monstra te
esse matrem' (Toon u onze moeder, gebed
dat zijn volgelingen dagelijks zingen) een
straal moedermelk op zijn lippen hebben ge-
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spoten. Voor het eerst in Spanje uitgebeeld
(Meester van Palma, retabel ca. 1290) werd
het tafereel door de eeuwen heen object van
vroomheid (Meester van Delft ca. i Soo, Catharijneconvent te Utrecht, en De Grayer ca.
I625, Kon. Museum voor Schone Kunsten te
Antwerpen) . Panelen van Konrad van Soest
en uit zijn werkplaats (ca. 1420 in het museum te_ Dortmund) werden op houtsneden
gekopieerd en wijd verspreid als `Mater misericordiae' (moeder van Barmhartigheid).
Soms toont Maria Bernardus alleen haar
borst, zoals op het paneel met aandoenlijke
gebaren ca. 1480 van de Meester van het Leven van Maria (Wallraf-Richartz Museum
te Keulen), soms verschijnt zij hem met een

onderrichtend gebaar, zoals op een schilderij
ca. 1 Soo van Perugino. Een enkele maal speelt
de `Maria lactans' in de afbeelding met de
naam `Intercessio' (voorspraak) dezelfde rol
als Jezus-smartenman (»Jezus) : zoals uit de zijdewond vanjezus, die samen met Maria voor
een God de Vader afgebeeld is, bloed spuit,
stroomt uit Maria's borst melk over de gelovigen: verregaande materialisering van de
verlossingsthematiek, die de vromen van de
late middeleeuwen aansprak (Keulse Meester
van de Heilige Maagschap, paneel ca. i Soo in
het Wallraf-Richartz Museum) . Een zelfde,
minder drastisch voorgestelde idee steekt
achter een Nederlands miniatuur -diptiekje
ca. 1520 met links een smartenman en rechts
een `Maria lactans' (museum te Cappenberg) .
De huiselijke, voedende `Maria voor het
ovenscherm' (de Salting Madonna) van de
Meester van Flémalle ca. 1430 is een `Maria
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Marmeren sarcofaag uit de
3e eeuw. Vaticaans Museum,
Rome. Geboorte vanjezus met
acclamerende herder (rechts) en
aanbiddende wijzen uit het
Oosten. De pasgeboren Jezus
ligt in een gevlochten, tenen
mand onder een 'tugurium'
(afdak, schuilhut) die een
verblijfplaats voor dieren in het
veld suggereert. Rechts naast de
herder een palmboom die op
open veld duidt; daarnaast
waarschijnlijk een profeet (met
boekrol). Maria lijkt te

ontbreken. Toch zou de grote
rots aan de linker stut van het
afdak op haar kunnen wijzen:
oer-grond en oer-moeder als zij
was, waaruit Jezus voortkwam.
Ook is een reminiscentie aan de
aangewezen, ondergrondse
geboorteruimte in Betlehem
niet ondenkbaar. De Wijzen,
links, zijn in het antieke pak van
de niet-Romeinen gestoken. Zij
komen haastig met trappelende
voeten aan en geven geschenken
aan Jezus op de schoot van zijn
moeder. Zij zit als een
kraamvrouw in een antieke
kraamstoel. Achter de Wijzen
hun reisdieren, de kamelen.
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lactans'-variant op zijn biddende `heilige Barbara' uit het Prado te Madrid.
Een niet minder sprekend iconografisch
gegeven, dat Maria's plaats in de verlossing
met klem wil aantonen, is de 'Vierge Ouvrante' of 'Schreinmadonna'. Zelden zijn zo
indringend als hier ideeën over de volheid
van Maria's coöperatie in het verlossingswerk
gesuggereerd: zoals van een huisaltaartje de
zijluiken te openen en te sluiten zijn (een ie eeuws exemplaar in het Metropolitan Museum of Art te New York), zijn enkele, in de
13 e tot I e eeuw gemaakte houten beelden
van een tronende Maria door middel van
scharnieren te openen en wordt in het inwendige ofwel een lijden -van -Jezus-cyclus
Jezus-cyclus
ofwel een `Genadestoel' (»Drieëenheid) ofwel
een volledige leven- van-Maria- cyclus (van
`annunciatie' tot `kroning') zichtbaar. Van
het eerste type bleven twee beelden bewaard
(in de kerk te Boubon eind ie eeuw en te
Maubuisson ca. 1275), van het tweede meerdere beelden (in de bedevaartkerk te Quelvin
in Bretagne ca. 1320-30 en uit West- Pruisen
in het Germanisches Museum te Nurnberg
ca. 1390 en het Musée Cluny te Parijs ca.
1400) en van het derde enkele beelden (in het
museum te Evora in Portugal ca. 1325 en in
de Pfarrkirche te Cheyres ca. 1380). Wellicht
hangt dit beeldtype samen met de middeleeuwse voorstellingen van een uit het `bezoek
van Maria aan Elisabet' geïsoleerde `zwangere Maria' (houten beeld ca. 1400-50 in de
kerk van San Pedro de Balsemao bij Lamego
in Portugal, het fresco `Madonna del Parto'
1460 van Piero della Francesca in de Capella
del Cimitero te Monterchi bij Arezzo en de
buitenzijde van de eerste linkervleugel van
Grünewalds Isenheimeraltaar I S 13 - I S) . In de
Ile eeuw werkte de idee nog door in bijvoorbeeld de monstrans ca. 16 S I van Georg Ernst
in de kerk van Weyarn in Oberbayern, waarop in een stralenkrans midden in Maria's lichaam het te aanbidden brood van de eucharistie geplaatst kan worden, en misschien
nog in Chagalls `Maternité' 1912/I 3 in het
Stedelijk Museum te Amsterdam.

Verwant aan het voorgaande type is de
veel vaker voorkomende Schutzmantelmadonna. Hierbij neemt Maria lieden die tot
haar hun toevlucht nemen, in bescherming
onder haar wijd uitgespreide mantel. Het
kunnen families zijn (borduurwerk ca. 1450
in de Domschatz te Aken, schilderijen van
Holbein de Jongere, met de familie van burgemeester Mayer, 1 528-29, en Mantegna,
`Madonna della Vittoria' 1495), leden van
kloosterorden (fresco ca. 1340 in de Commanderie van Sint Jan te Strakonitsje in Tsjechoslowakije, een reliëf 1450 van Bartolomeo
Buon aan het portaal van de Santa Maria della Misericordia te Venetië met een negental
franciscanen: Maria als 'Platytera' tegen een
`boom van Jesse' of een paneel ca. 1480 in
Boedapest met zes karmelieten) of Rozenkrans-broederschappen (vleugelaltaar ca.
15 10 in de Sankt Andreas te Keulen) . Vaak
zijn het ook willekeurige groepen gelovigen
(houten beeld ca. 1420 uit Heralzhoven bij
Wurttemberg in het Suermondt Museum te
Aken, fresco ca. 1460 van Piero della Francesca in Borgo San Sepolcro), een stad (Perugia, op een werk uit 1464 van Benedetto
Bonfigli in de San Francesco al Trato aldaar)
of zelfs de hele christenheid (I 5 e-eeuwse
werken van Jean Miraillet, Enguerrand de
Quarton en Pierre Villatte) . Een van de
vroegste specimina is het paneel 1285 van
Duccio met drie franciscanen. Het gegeven
(vgl. Ez. i6,8 en 2 Kon. 2,13-14) — bij veel
volkeren gold de mantel als teken van rechtsbescherming — was in de periode van de patristiek en in de middeleeuwen bij schrijvers
en predikanten bekend. Zo bericht Gregorius
van Tours (tweede helft 6e eeuw) over een
jodenjongen die in het vuur werd geworpen
omdat hij zich had laten dopen, maar die
door Maria's mantel tegen de dood beschermd werd. En Caesarius van Heisterbach
vertelt ca. 1210 over een cisterciënzer monnik
die in de hemel geen enkele medebroeder
kon vinden, totdat Maria haar mantelslip oplichtte. Een fresco ca. i Soo van Dionysius en
zijn zonen in het klooster van Therapon
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(Russisch Ferapont) geeft de oosterse versie,
volgens welke Maria staande voor haar troon
onder toeziend oog van heiligen haar mantel
overreikt aan haar beschermelingen.
Het Marianum, dat besproken wordt bij
»Johannes de apostel naar aanleiding van
Apoc. 12, onderging vanaf de 16e eeuw een
verandering: aanvankelijk werden aan de
stralenkrans rond Maria rozen toegevoegd
(omgeving Meester van Osnabruck, houten
Marianum ca. 1 S To in de kerk van Bevergern
in Westfalen); later verdwenen de stralen en
bleef een krans van rozen over (panelen van
Hendrik van Balen i en Jan Bruegel ca. 16 i o,
van Rubens en Jan Bruegel 1621 en van Pie-

ter van Avont en Frans Ikens ca. 1640) . Het
mariale symbool van de `rosa mystica' bespeurt men ook in het paneel `Die Mutter
Gottes im Rosenlaube' van voor 1450 van
Lochner, het doek van Caravaggio uit i So6/
07 of in Durers grote, in Venetië vervaardigde schilderij `Feest van de rozenkrans' 1507,
waarop Maria, het Jezuskind en engelen
kransen van rozen uitdelen aan paus, keizer
en vele anderen. Maria's plaats in het iconografisch thema van de `Sint-Anna -te-Drieën'
wordt besproken bij »Anna &Joachim.
Drie Maria- afbeeldingen uit de late middeleeuwen vonden hun Oorsprong in de vrome interesse voor het mede-lijden van Maria
met het lijden van haar zoon: de `pietà' (`vierge de la piété' of 'Marienklage'), `onze lieve
vrouw van zeven smarten' en de `mater dolorosa' of `moeder van smarten'. Van de 13 e tot
de 17e eeuw was de pietà, een voorstelling
van Maria met het lichaam van haar gestorven zoon op haar schoot, een van de meest
geliefde 'Andachtsbilder'. Het moment was
ontleend aan die afbeeldingen van de kruisafneming ( »Jezus) waarop omstaanders met
Maria de gekruisigde beklagen ('bewening';
vgl. Barthel Bruyn de Oudere, altaarstuk
1525 in de schatkamer van de Münster te Essen, en de pietà eind 1 Se eeuw van de Meester
van Villeneuve in het Louvre te Parijs). De
oorsprong ligt onder meer in de 14e-eeuwse
afbeelding van een kruisafneming in het lij-
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densoffficie van de getijdenboeken bij het begin van de vespers ('Vesperbild'). Vandaaruit
ging de voorstelling een eigen leven leiden,
vooral als vrijstaand houten beeld, parallel
aan het zeer drastisch beschreven lijden van
Jezus en Maria in de vroomheidsliteratuur
(Heinrich Seuse, Büchlein der ewigen Weisheit
ca. 1326; Ludolf van Saksen, Vitajesu Christi
ca. 1350). De naam `pietà' (van: imago de
pietate, vierge de la piété) duidt op Maria's
intens meeleven met hetgeen Jezus doorstond. Aanvankelijk werd dit gevoel uitgedrukt door een smartelijke trek op het gezicht (houten gepolychromeerde `Pietà van
Unna' ca. 1420 in het Landesmuseum te
Münster), later door een zekere gelatenheid,
zoal geen stille vreugde om de bereikte verlossing (ca. 1 Soo: met een lach door de tranen
heen, in de Liebfrauenkirche te Duisburg),
terwijl het extatische verdriet in de tijd van de
barok terugkeerde (Rubens, paneel ca. 1612).
Veel variaties waren mogelijk in de manier
waarop Maria het lichaam vasthoudt, de
houding of stand en de grootte van het lichaam, op Maria's schoot of voor haar op de
grond. Vanaf ca. 1 Soo werd de groep soms
weer uitgebreid met »Johannes de apostel,
»Jozef van Arimatea, »Nikodemus en de begeleidende vrouwen (Rogier van der Weyden ca. 1450, Kon. Musea voor Schone Kunsten te Brussel; Montagna ca. 1 Soo in de kerk
op de Monte Berico te Vicenza; lindehouten
reliëf ca. 1 520 in het Kunstmuseum te Dusseldorf). Onvergetelijk is Mantegna's doek ca.
1480 in de Brera te Milaan, met het lijk in een
scherpe verkorting en in het oog springende
wonden in handen en voeten. Michelangelo
kapte viermaal een pietà: van de volmaakte
lichamen in de Sint-Pieter (1497-99), een met
Maria Magdalena en Nikodemus uitgebreide
groep (1 S So-S S te Florence) en een stillere
(Palestrina Pietà, ca. I S S S) keerde hij uiteindelijk terug tot elementaire aanduidingen
(Rondanini Pietà, 1552-64). Van Gogh gaf in
september 1889 te Saint-Rémy zijn visie op
een pietà van Delacroix uit 180. En Jacques
Frenken sloeg zijn beeld uit 1964-69 verras-
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send vol met 365 spijkers (Museum voor Religieuze Kunst te Uden) . De `bewening van
Jezus' komt in het christelijk Oosten vooral
voor op de geborduurde 'epitaphios threnos'
(14eá 1 S e-eeuwse liturgische begrafenisdoek;
bijvoorbeeld ca. 1396 in Boekarest) en een
enkele maal op ikonen (Kretensisch ikoon ca.
i óoo) .
Voorstellingen van Maria als `moeder van
(zeven) smarten' komen voor in Oost en
West. Het Oosten had zijn eigen uitdrukkingsmiddelen: ofwel Maria's gelaat en houding tonen haar verdriet (vaak op de `Wladimirskaja' en de 'Korunskaja') ofwel de engel
Gabriël, staande voor Maria met kind, toont
haar de 'arma Christi', zoals op een 16eeeuws Russisch ikoon `Moeder Gods van het
lijden' (Hermitage te Sint-Petersburg) . In het
Westen staat de medelijdende Maria soms
voor Jezus -smartenman (Geertgen tot Sint
Jans laatste kwart i Se eeuw, Catharijneconvent te Utrecht; Giovanni Bellini 1475, met
Johannes de apostel), soms wordt haar lijden
onder het kruis naar Luc. 2,35 aangeduid
door een zwaard dat haar doorboort (glasraam 14e eeuw in de Munster te Freiburg in
Breisgau; »Simeon en Hanna) . Deze doorboorde Maria werd in de 1 S e/ 16e eeuw geïsoleerd afgebeeld en omgeven door meerdere
scènes met de momenten van haar lijden. Het
aantal scènes kon variëren (van 1 tot 1 So),
maar fixeerde zich — parallel aan het gebruik
om ook de zeven `vreugden' van Maria weer
te geven (Memling ca. 148o) — op het heilige
en volmaakte getal zeven. Men denke onder
meer aan het Siebenschmerzen-altar 1518-22
van Douvermann in de Nikolaikirche van
zijn vaderstad Kalkar en Quinten Massys'
werk ca. i Sos in de Kon. Musea voor Schone
Kunsten te Brussel. Een diptiek ca. 1530 van
Isenbrandt (zelfde museum) bevat zowel de
zeven vreugden als de zeven smarten. In de
populaire devotieprenten (Klauber, gravure
ca. 17S0, en bidprentjes tot in de Zoe eeuw) en
als vrijstaand beeld (aangekleed houten beeld
met kroon en rozenkrans van Pader in de
Herzogspitalkirche te München of houten

gepolychromeerd beeld ca. 1720 in de Lambertuskirche te Düsseldorf) handhaafde zich
de voorstelling van een Maria met een door
één of zeven zwaarden doorboord hart
(staande, zittend of buste) .
De `mater dolorosa' werd, geïsoleerd uit
de afbeeldingen van Jezus' kruisdood of 'Calvaire' ( »Jezus; onder meer Jan van Eyck ca.
1 43 5), vooral vanaf de i Se eeuw als pendant
van een dubbel 'Andachtsbild' tegenover de
Jezus met doornenkroon gesteld (Dirk Bouts
ca. 146o met vele navolgers; Albert Bouts'
panelen van na T500): bustes tot iets boven
het middel en naar elkaar toegewend, druppels bloed en tranen op het gezicht, handen
gevouwen. In Spanje werd zij zelfs in plastiek
aldus voorgesteld (houten kop ca. 1690 uit
Sevilla) . Rond het midden van de 16e eeuw
liet Luis de Morales haar verdriet smachtend
worden en liet Titiaan haar de ogen sluiten of
de handen spreiden.
Het is niet mogelijk de veelheid van
middeleeuwse Maria- afbeeldingen hier volledig te vermelden. Er wordt nog ingegaan
op drie minder bekende, maar wel samenvattende, allegorische typen. Vooreerst de
voorstelling met de naam 'Defensorium inviolatae virginitatis beatae Maria' (Verdediging, wapenschild, van de ongeschonden
maagdelijkheid van de Heilige Maria), waarvan het ontwerp teruggaat op een gelijknamig, wijdverspreid en veel gebruikt werk ca.
1400 van de dominicaan Franz van Retz. Op
de bewaard gebleven panelen staat veelal in
het midden een ruit met daarin een afbeelding van de `geboorte van Jezus'; daar rondom profeten en een twintigtal symbolen van
of teksten over Maria's maagdelijkheid uit
bijbel, patristiek en de natuur, geordend in en
rond dit centrum. Een tweede, verwant
voorbeeld is een drieluik ca. T535 van Isenbrandt, dat men zou kunnen beschouwen als
de vrucht van de middeleeuwse opvatting
over Maria's `onbevlekte ontvangenis': ingesloten door twee zijluiken met taferelen van
de vlucht naar Egypte ( »Jozef van Nazaret)
staat een zeer jeugdige Maria, handen gevou-
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Matteo Soldani Benzi, Pietà,
porseleinen model van 1770 uit
het atelier Ginori te Doccia bij
Florence.
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wen, bijna gesloten ogen en lang, sluik haar,
gekleed in een met sterren bezette rok en
mantel, onder een zegenende God met
kristallen kosmosbol; rond haar wemelt het
van symbolen van haar uitverkiezing (maan,
ster, spiegel, onneembare vesting, bron en
gesloten hof) te midden van een rijke, naar
haar status verwijzende flora en fauna, van
lelie en palmboom tot zeester. Het derde,
slechts op een drietal , anonieme panelen
(1518, 1519 en 1520) voorkomende thema —
maar belangrijk omdat het toont hoe centraal
Maria's plaats nog was in de gedachtenwereld
van de laat - middeleeuwse vromen — is dat
van de `Maria van de Confrèrie de NotreDame-du-Puy' in de kathedraal van Amiens:
in een tot weidse diepte verlopend landschap
staan onderaan de stichters met hun gezinnen;
daarboven Maria tronend met haar kind te
midden van een onafzienbare menigte van
vorsten, prelaten, krijgers en kooplui, en
hoog in de hemel een God-de -Vader met engelen, die een weegschaal laat zakken tot aan
Maria; het kind trekt op Maria's voorspraak
aan de weegschaal ten gunste van de broederschap (paneel 1 S 18). De werken zijn instructief voor de kennis van die ideeën waartegen
de nabije Reformatie zich zou gaan verzetten
(vgl. de voorstelling 1437 uit Amiens in het
Louvre te Parijs, met Maria als priesteres
voor een altaar) .
De nieuwe tijd bracht iconografisch weinig nieuws. Enkele middeleeuwse Maria-typen werden naar de smaak en de wetten van
de tijd gehandhaafd, maar nauwelijks verder
ontwikkeld. Maria met enkele of grote groepen heiligen (paneel ca. 1400 van de Meester
van het Berswoldt-altar in de Evangelische
Kirche te Neustadt-Bielefeld of de Maria's te
midden van groepen maagden zoals de Meester van de Virgo inter Virgines ca. 1470-1500
in het Rijksmuseum te Amsterdam) ontwikkelde zich tot het schema van de `sacra conversazione': een hoog tronende Maria met in
haar `gezelschap' bekende heiligen die zich
over haar heerlijkheid onderhouden. Vaak
zijn het patronen van kerken, orden of fami-
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lies op werken van de Meester van Flémalle
(met Petrus en Augustinus), Domenico Veneziano ca. 1445, Giorgione ca. r Soo in de
San Liberale te Castelfranco, Giovanni Bellini 1504, Girolamo dai Libri ca. 1525 in de
Sant' Anastasia te Verona, I1 Romanino 1512
in de San Francesco te Brescia, Pittoni ca.
ipso en vele anderen.
De onwezenlijk jonge Maria in het genoemde werk van Isenbrandt handhaafde
zich in de barokke voorstelling van de `onbevlekte ontvangenis', maar de vele begeleidende symbolen werden daar achterwege gelaten. In plaats daarvan kwamen vooral bij
Spaanse meesters lichtstralen, wolken en engelen, soms de maansikkel (Apoc. 12,1) waar
Maria op staat: anoniem schilderij 1497 in
Iglesia del Cerco te Artajona en werken van
Zurbarán ca. 165o, Martinez Montanez 162831, Juan de las Roelas ca. i 600, El Greco
15 8o-8 5 (met de ziener Johannes van de Apocalyps) en Murillo 1678 voor het Hospital de
los Venerables Sacerdotes de Sevilla, nu in het
Prado te Madrid. Vanaf ca. 1700 werd de
Immaculata ook in sculptuur, meestal zonder
kind, voorgesteld: witgelakt houten beeld ca.
i 690 in de kerk van Kranenburg bij Kleef of
wit beeld met gouden gordel in de kerk van
Zwisllbrock bij Ahaus in Westfalen. In de i 8e
eeuw werd het apocalyptische apparaat rond
Maria soms uitbundig weergegeven en kreeg
zij de lelietak in de hand (Zick, altaarstuk
1 774) . De moderne Lourdes-, Fatima- en
Beauraing- beelden hebben geen artistieke
waarde.
Aurenhammer 1954; Reinert en Petri 1984; Delius
1963; Cothenet 1961; Fries 1928/29; Guldan 1966;
Kiippers 1974; Levi d'Ancona 1957; Maeckelberghe 1991; Manoir '949-7'; Van Moorsel 1970;
Muller 1952; Moltmann-Wendel e.a. 1988; Rosenkranz 1976; Stubbe 1958; Verdier 1980; Warner
1976; Weis 1985; Wellen 1960 en 1966.

Afbeeldingen van leven en legenden
Alle momenten uit het leven van Maria zijn
in de loop der tijd afgebeeld, soms afzonderlijk, soms in cycli. Tot deze laatste behoren
elders behandelde reeksen die of over het leven van »Anna & Joachim of over de jeugd,
het lijden of het gehele leven van Jezus gaan
en waarbij ook bijzonderheden over Maria's
jeugd uitgebeeld worden. Daarnaast zijn er
series over het leven van Maria zelf, waarvan
onderdelen besproken worden bij »Gabriël
(annunciatie), »Jozef, »Salome en Zelomi (geboorte van Jezus), »Simeon en Hanna (diens
opdracht in de tempel) en bij de »Wijzen uit
het Oosten. Mariale cycli beginnen uiteraard
met Maria's jeugd (»Anna & Joachim), vervolgen dan met verloving en huwelijk met
Jozef en met de jeugd van Jezus (ook ontmoetingen met »Johannes de Doper), waarna de
bruiloft van Kana ( »Jezus) en Maria's betrokkenheid bij het lijden, de dood, verrijzenis en
hemelvaart van haar zoon ( »Jezus) volgen.
Deze cycli worden afgesloten met afbeeldingen van het ontslapen, de tenhemelopneming
en kroning van Maria. Cycli met een heel
eigen opzet zijn de al vermelde `zeven vreugden' en `zeven smarten' van Maria. Series met
uitsluitend afbeeldingen van legendarische
gebeurtenissen na Maria's dood zijn zeldzaam. Voor de mariale cycli besproken worden, verdienen een aantal belangrijke momenten uit Maria's leven (de meeste zijn te
vinden bij de zojuist vermelde figuren) aparte
vermelding.
Maria neemt sinds de ie eeuw uiteraard
een belangrijke plaats in op de geïsoleerde
afbeeldingen van de heilige familie ( »Jozef).
Men denke aan de houten beeldengroep in
driehoekscompositie, zoals van ca. 1470
waarop Jozef en zijn zoon onder het toeziend
oog van Maria hout bewerken, in het Catharijneconvent te Utrecht, of aan de knusse
groep binnenskamers aan de maaltijd op een
werk van Mostaert ca. 1520, waar Maria het
kind op haar schoot houdt (in die tijd tot een
genrestuk uitgegroeid), of aan de 18e-eeuw-
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se, in de neogotische ateliers een eeuw later
gretig in gips herhaalde beeldengroep, waar
een zevenjarige Jezus tussen zijn vader en
moeder in wandelt, ontleend aan afbeeldingen van de terugkeer van de familie na een
volgens de legende zevenjarig verblijf in
Egypte (Catharijneconvent te Utrecht en
Mission Church te San Diego, California).
Tot dit genre behoren de afbeeldingen van
Maria die het kind Jezus helpt bij het eten
(Gerard David, paneel eind I Se eeuw in de
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beeld in Keulse passiecycli uit de eerste helft
van de I S e eeuw. Wellicht heeft een verwarring van Maria van Betanië (»Marta & Maria;
»Maria Magdalena) met Jezus' moeder daar-

zus met Maria na de verrijzenis: Rogier van
der Weyden, zijluik van de Miraflores-Granada- triptiek ca. 1437 (met leven- van-Mariascènes in de gordingen van het gebouw en
een toespeling op Maria's levenseinde met de
zwevende engel, een kroon en banderol met
een parafrase op Apoc. 12,5 en 14); verder
Filippino Lippi's altaarstuk 1495 voor het
klooster te Palco bij Prato en een werk ca.
1625 van Seghers. Vele fresco's met dit gegeven ontstonden in Italië, zoals van Passignano
ca. 1600 in de Santa Maria Maggiore te Rome, van Imperato in de dom te Napels en van
Carloni ca. 16So in de Annunziata te Genua.
Maria's levenseinde werd vanaf de 6e/7e
eeuw een onuitputtelijke bron van inspiratie
voor de kunstenaars. Na de aankondiging van
Maria's dood, haar sterfbed of ontslaping, de uit
apostelen en haar tenhemelopne--vartdoe
ming (» apostelen; »Tomas) volgde Maria's kroning. Het laatste moment vormt de afsluiting
van de eeuwenlange ontwikkelingsgeschiedenis van de opvattingen over het levenseinde van Maria. De aankondiging van Maria's
dood (afgebeeld als een tweede `annunciatie')
door een engel, die haar volgens de Transitusverhalen als teken van haar martelaarschap en
haar begenadiging een palmtak brengt, werd

toe aanleiding gegeven. Ook het middel-

uitsluitend afgebeeld als onderdeel van cycli.

eeuwse toneel was van invloed. Vanaf Durers
houtsneden in zijn Marienleben ca. I Sob en
Kleine Passion I5II, waarin de scène zich
nog afspeelt bij het huis te Betanië, werd het
thema populair. Daarvan getuigen werken
van onder meer Lotto I S 2 I en Jacob Cornelisz. van Oostsanen ca. 1525 (Rijksmuseum
Amsterdam) en een bronzen epitaaf- reliëf ca.
I 525 van Hans of Paul Vischer in de dom te
Regensburg. De afscheidsgebaren die Jezus
en zijn moeder maken kunnen uiteenlopen
van zegenen en de hand geven tot omarmen.
Vanaf Cranach de Oudere, paneel 1520, was
ook een weergave in halffiguren geliefd (El

Rond óoo ontstonden als illustraties van de
Transitus-teksten in het Byzantijnse Rijk de
oudste afbeeldingen van de ontslaping van
Maria (Grieks: koimèsis, Russisch: Uspenije),
om sindsdien nooit meer te verdwijnen uit
het repertoire van de ivoorsnijders en de fresco- en ikonenschilders. Men ziet Maria uitgestrekt op haar sterfbed, omgeven door
apostelen. Daarachter, vergezeld van engelen, staat Jezus die de ziel van zijn moeder als
een kleine wikkelpop in de armen houdt
(ivoren ikoon ca. i000 in het Hessisches Landesmuseum te Darmstadt; Servisch fresco ie
eeuw in het klooster Sopotsjani in Joegoslavië; ikonen ca. 1200 wellicht uit Novgorod in
de Tretj akov- galerij en ca. 1325 in het Museum voor Beeldende Kunst, beide te Moskou) . Later werden andere scènes toege-

Kon. Musea voor Schone Kunsten te Brussel). Chagall schilderde in 1910 de heilige familie (op een bank in een Russisch dorp, met
Johannes de Doper als zwijnenhoeder) en
maakte gouaches in 191 I (hetzelfde kind nu
met nimbus en Maria die een brief leest) en
ca. 195o (met kruisiging en een ezel die een
brandende kaars draagt) .
Een niet in de evangelies of apocriefe literatuur vermeld, echter vaak afgebeeld mo-

ment is Jezus' afscheid van Maria. Het gebeuren werd voor het eerst beschreven in de
Meditationes vitae Christi (ca. 1300) en afge-

Greco ca. I 8o in Museum Boymans-Van
Beuningen te Rotterdam, met veel replica's) .
Parallel aan het `afscheid' ontstond ook de
minder vaak afgebeelde ontmoeting van Je-

;
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voegd, zoals de verstoring van de begrafenis
door de hogepriester Jechonias, het moment
dat Maria haar gordel aan »Tomas schenkt, en
de apostelen bij het lege graf (ikonen I Se
eeuw in de Scuola di San Giorgio te Venetië
en ca. ISIS in het Russisch Museum te SintPetersburg) . Albertus Pictor gaf op de gewelfschildering ca. 1480 in de kerk te Toby
(Uppland, Zweden) het moment weer waarop Maria ontslaapt; Petrus zegent haar met de
wijwaterkwast en Johannes houdt met haar
de doodskaars vast.
In het Westen beperkte men zich aanvankelijk tot de tenhemelopneming. De vroegste
afbeeldingen zijn uit de 8e en begin 9e eeuw:
een geweven stof in de kathedraal te Sens en
het Tuotilo -ivoor in het klooster te Sankt
Gallen, waarop in afkortingen de insciptie
`Ascensio Sanctae Mariae'. Het zijn dan ook
echte hemelvaarten; de opneming van Maria
door een stoet engelen. Tot in de ie eeuw
zocht men in miniaturen ook op dit punt aansluiting bij de ontwikkelingen in de traditie
uit het Oosten en liet men de zielepop van

glasraam in zijn abdijkerk. Wat betreft de
voorgeschiedenis van deze afbeelding van
Maria's triomf kan gewezen worden op een
miniatuur I o I S uit het Evangeliarium van
bisschop Bernward van Hildesheim, waarop
engelen Maria kronen, of op een eerste helft
Ile eeuw gangbaar schema (waarvan een tekening bewaard bleef in een handschrift ca.
I 13 3 uit de omgeving van Regensburg, met
een commentaar van Honorius van Autun op
het Hooglied) waarop bruid en bruidegom
uit dit bijbelboek, beiden gekroond, naast elkaar tronen. Wellicht was paus Innocentius ii
bij een bezoek aan Saint-Dénis in 1 131 onder
de indruk van Sugers afbeelding, want hij liet
haar ca. I 140-43 — weer voorzien van aan de
mystiek van het Hooglied ontleende teksten
— als een monumentaal mozaïek aanbrengen
in de absiskalot van de Santa Maria in Traste vere te Rome, waaronder Cavallini anderhalve eeuw later in dezelfde techniek een cyclus met Maria's leven mocht zetten. Anderen wijzen op Engelse oorsprong, omdat
ca. I 13 al een kapiteel met een kroning van

Maria, door engelen of door Jezus gedragen,

Maria bestond in het klooster van Reading

opstijgen (onder meer een miniatuur ca. 1025
in het Missaal uit de dom van Augsburg).
Soms werd daarbij ook het sterfbed afgebeeld
(in het Perikopenboek 1107 -12 van Hendrik
i i ), soms ook Jezus die Maria's ziel meeneemt
(Perikopenboek ca. 1140 van Sint Erentrud
uit Salzburg) . Andermaal voegde men nieuwe vondsten toe, zoals Jezus die zijn moeder
in de hemel opwacht (Sacramentarium 12e
eeuw van Saint Martin) of haar begroet en
omhelst (Missaal ca. i i 6o uit Spannheim: als
bruidegom en bruid uit Hoogl. 2,6) of haar
introniseert, naast zich op een troon installeert (Ingeborg- psalterium ca. 1200, onder
deze scène een traditioneel sterfbed van Maria) . Het laatste was maar één stap verwijderd
van het volmaakte schema van de kroning van
Maria, dat tot in de 2 oe eeuw werd afgebeeld
en waarvan Male meent dat het teruggaat op
een voorstelling die de geleerde bouwheer
Suger van Saint-Dénis ca. I 130 had uitgedacht en voor het eerst had toegepast op een

Abbey.
Het sterf bed van Maria werd in het Westen
— na cyclische uitbeelding van het apocriefe
verhaal, onder meer op een Keuls bukshouten reliëf ca. 1350 met zes scènes in het Diocesaan Museum te Keulen en een muurschildering 1407 van Taddeo di Bartolo in het
Palazzo Pubblico te Siena — in de late middeleeuwen verstaan als een moraliserend tafereel
dat model stond voor een goede dood. Zo
zijn er uitbeeldingen van de hand van de
Meester van het Maria- altaar in de Nikolaikirche te Kalkar ca. 146o, Mantegna ca. 1462
(met uit het raam van de sterfkamer een zeegezicht dat wijst op Efeze als plaats van haar
overlijden), Hugo van der Goes ca. 1475 in
het Stedelijk Museum te Brugge, Holbein de
Oudere ca. 1490 (met een Maria- zieltje bij
een hemelsegment waarin de ontvangende
Jezus en de apostelen kenbaar zijn aan hun
namen in de nimbus rond hun hoofden) of

J
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van Cleve ca. 1530-35 (»Johannes,
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Vierge-Ouvrante of Schreinmadonna, hout, 14 eeuw.

Museum te Evora (Portugal) .
Uit de afbeelding van de
zwangere Maria ontwikkelde
zich een devotiebeeld dat als een
kastje geopend kon worden. In
het interieur bevindt zich veelal
de afbeelding van een

Drieëenheid- Genadestoel of een
Maria- cyclus. Men onderscheidt
hier: boodschap van de engel
(links onder), bezoek aan
Elisabet (rechts boven),
geboorte vanjezus (midden
onder), hemelvaart vanjezus en
nederdaling van de Heilige
Geest (midden, links en rechts) .
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Bij deze twee scènes zit Maria
centraal tussen de apostelen als
teken voor Ecclesia, de Kerk.
Centraal het sterfbed van Maria,
links boven: haar tenhemelopneming, en midden boven:
haar kroning.
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apostel). Altijd zijn de »apostelen rond het
bed zorgend, treurend of mediterend aanwezig. Hoe groot de invloed was van het mysteriespel blijkt uit een werk van Girolamo da
Vicenze, die een opvoering daarvan ca. i Soo
schilderde. Na werken ca. 1600 -lo van Caravaggio en zijn leerling Saraceni en van Rembrandt (ets en droge naald 1639 met al barokke engelen boven het bed uit een
hemelopening) moest dit thema echter plaats
maken voor de meer glorieuze en spectaculaire tenhemelopneming. Een enkele maal
kwam het incident met de hogepriester Je
voor (uitzonderlijk vroeg `en reliëf-chonias
op een stenen grafplaat uit de 8e eeuw te
Wirksworth en bij Schäufelein, Christgartner- altaar ca. 1520).
Ook de tenhemelopneming ontwikkelde
zich tot een zelfstandig thema. Aanvankelijk
werden elementen ontleend aan afbeeldingen
van de hemelvaart van Jezus, zoals de door
engelen omhoog gestoten, amandelvormige
ruimte waarin Maria zittend of staand in de
gestalte van de vrouw uit Apoc. 12 is afgebeeld (miniatuur ca. 1461 van Jean Fouquet
in het Getijdenboek van Etienne Chevalier).
Totdat die ruimte verdwijnt (Riemenschneider, altaar 10—To in de kerk te Creglingen)
en barokke engelen Maria omhoog dragen
(koepelschilderingen van Correggio 1526-30
in de dom te Parma en Pietro da Cortona
1647/51 in de Santa Maria in Vallicella te Rome). Op triomfantelijke schilderijen van Titiaan ca. 1550, Rubens 161 8-2o en Murillo
167o-8o houdt een in vervoering opstijgende
Maria haar armen wijd naar de hemel uitgespreid. Egid Asam maakte er in 1 723 boven
het hoofdaltaar in de kerk van de augustijner
abdij te Rohr een theatrale vertoning in stuc beelden van. Geweldig maar rustiger is de
grote groep van Bridan uit 1776 in het koor
te Chartres. Soms is een `opneming' niet te
onderscheiden van een `onbevlekte ontvangenis' (schilderijen van El Greco 1 S S 7 en Zurbarán ca. 16o). Op de voorstellingen blijven
meestal druk gesticulerende apostelen achter,
soms met enkele vrouwen (mogelijk »Marta

& Maria, bij Rubens ca. i 600 in de Mariakerk
te Antwerpen), vaak rond een onmiskenbaar
leeg graf, waarin een lijkwade en rozen liggen, en soms krijgt »Tomas de gordel (Matteo
di Giovanni eind i S e eeuw en fresco ca. 1530
van Sodoma in het Oratorio di San Bernardino te Siena) . De functie van deze toevoegingen is ongetwijfeld de onderstreping van de
realiteit van de opneming.
Kleine cycli over Maria's levenseinde —
aanvankelijk zonder de kroning — ontstonden
vanaf het eind van de i ie eeuw: een stuc reliëf ca. 1090 in de San Pietro al Monte te
Civate, een fragment van een timpaan ca.
1150 uit de kerk van Cabestany, een boogveld ca. 1175 uit de Saint-Pierre-le-Pullier te
Bourges en een serie kapitelen ca. i 190 in de
Notre-Dame-du-Port te Clermont-Ferrand.
In de 13 e eeuw sierde een trilogie van sterfbed, opneming/opwekking door engelen en
een kroning de boogvelden van kathedralen
en kerken, met in de top de kroning, daaronder als op een grote fries de ontslaping en
de opneming door engelen van Maria's lichaam uit haar graf: Senlis ca. 1 170, Laon ca.
1200, Chartres 1204, Straatsburg 1225-30.
Een glasraam 1210-20 in de zuidelijke zijbeuk
te Chartres is een absoluut hoogtepunt.
De kroning van Maria onderging intussen
ook verdere ontwikkelingen. Eerst namen de
dramatis personae in het hemels-liturgische
gebeuren, met engelen die kandelaars dragen
en met wierookvaten zwaaien, verschillende
houdingen aan. Een engel die boven de troon
zweeft, plaatst Maria de kroon op het hoofd
(Maria- portaal ca. 1215-2o aan de Notre-Dame te Parijs). Elders kroont Jezus Maria (secco ca. 1300 in de Salviuskerk te Limbricht) of
zitten beiden gekroond op de troon (eikehouten `sluitsteen' in de Sankt Maria zur
Wiese te Soest in Westfalen). Soms zit ieder
op een afzonderlijke troon (miniatuur ca.
1235 in een getijdenboek uit Noyon of Ju mièges). Vaak wijst Jezus naar zijn gekroonde
moeder (ivoor ca. 1320-30 uit Parijs in de
Bibliothèque Municipale te Amiens, bekroning van een achtdelige cyclus) . Maria richt
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meestal haar tegen elkaar gelegde handen
naar haar zoon. Een ontluikend paradijsboompje (»Gabriël) bij de genoemde kroning
te Limbricht is met de afbeelding in het
Deense Birkerdkirke een uitzondering en
verwijst naar de boom in de Transitus-verhalen. Een omringend orkest van engelen en
zon en maan onder de troon gingen verwijzen naar het hemelse en het kosmische aspect
van de kroning (Paolo Veneziano paneel ca.
1325). In de 14e-I5e eeuw knielt Maria soms
voor de zetelende Jezus (werken van Vitale
da Bologna '353 en Niccoló da Foligno ca.
1 475 in de San Niccoló te Foligno). De meest
ingrijpende verandering bestond er echter in
dat vanaf ca. 1400 niet meer Jezus de kroning
uitvoerde, maar de »Drieëenheid. De meestal
oude Vader en de jonge Zoon kronen een
voor hen knielende Maria; daarboven zweeft
de Geest-duif. Een van de oudste voorstellingen is die van de Rubielos- Meester uit Valencia. Daarna volgden werken van Antonio
Vivarini en Giovanni d'Alemagna uit 1444 in
de San Pantaleone te Venetië, een miniatuur
van kort na 1460 {van de Meester van Evert
van Zoudenbalch (kroning tussen een oude
Vader en een Zoon met een groot kruis in een
knusse koorbank) en het altaarstuk uit 1 447
61 van Enguerrand de Quarton in het Hospice te Villeneuve- les -Avignon (onder de kroning de wereld met centraal een kruisiging en
daaronder een vagevuur waaruit een engel
zielen redt; men vergelijke het gesneden kroningsaltaar 1525-30 van een anonymus in de
kerk te Niederrottweil in Breisgau met daarop een zielewegende »Michaël en een hel met
verdoemden). Ook gesneden altaren dragen
dus deze kroningsvoorstelling op het
middenstuk: dat van Hans von Judenburg ca.
1421 in het Germanisches Museum te Nurnberg, van Michael Pacher 1471-75 in de
Friedhofskirche te Gries bij Bolzano,' en dat
van Meester x L uit 1523-26 in de Stephansmunster te Breisbach am Rhein (Baden) . Een
uitzonderlijke compositie werd uitgedacht
door de Meester van de Intronisatie van Maria, die op zijn paneel ca. 146o in het Wallraf-
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Richartz Museum te Keulen de overwinning
van de vrouw uit Apoc. 12 toepaste op Maria, en haar intronisatie liet uitvoeren door
degene die op de troon is gezeten met het lam
in een hemelcirkel met de vier wezens en daar
rondom de musicerende oudsten uit Apoc. 4.
In de periode van de barok verving men
op schilderingen in koepels en gewelven de
troon door zware wolkenpartijen als zetels en
werd de tot dan toe sobere, liturgische ruimte

ingewisseld voor een enorme illusionistische
hemelse doorkijk met legers engelen en toeziende heiligen (fresco's i 518-25 van Correggio in de San Giovanni Evangelista en 16861706 van Cignani in de dom te Forli) . In de
I 8e eeuw gaf men vaak de voorkeur aan een
ontvangst van Maria in de hemel boven een
kroning (werk van Von Dieszen en Albrecht
uit 1738). Wiegman hernam ca. 1925 het thema van de kroning van Maria op een muurschildering in de Rozenkranskerk te Amsterdam.
De kroning van Maria wordt in de middeleeuwse typologische literatuur (Speculum
Humanae Salvationis vanaf ca. 1340 en de
Biblia Pauperum 14e en ie eeuw), maar ook
op wandtapijten (onder meer uit de 1 e
eeuw, kathedraal te Sens) geflankeerd door
de kroningen van Batseba door David en van
Ester door Ahasveros. Een enkele maal handhaafde zich de typologie tot in de i 8e eeuw:
Matthias Gunther, kroningsfresco 1761 in de
kerk te Schonagau met een kroning van Ester. Op de plaats van de hemelse Maria als
voorspreekster bij het Laatste Oordeel wordt
gewezen bij »Johannes de Doper.
De belangrijkste Marialegenden werden
vooral in de 14e en ie eeuw uitgebeeld. Het
verhaal van Theophilus en zijn pact met de duivel werd geïllustreerd door miniaturen in een
Frans Psalterium ca. 1200 en het Mettenboek
van Scheyer ca. 1225. Het vond uitbeelding
op het in wanorde geraakte timpaan ca. i i i o2o van de kerk te Souillac, op een glasraam
ca. 1250 met Marialegenden te Canterbury
en in de 14e-eeuwse sculptuur aan de Bauchun -kapel van de kathedraal te Norwich.
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Aan de koorbanken uit ca. 1400 in de Jacobikirche te Lubeck wordt Theophilus die het
verdrag sluit, als ridder afgebeeld. Opvoering
van het gegeven als mirakelspel had grote invloed: zoals Jezus bij zijn nederdaling ter helle
trekt Maria, met kruisstaf gewapend, ten
strijde tegen de duivel op een glasraam 121530 in het koor te Laon en op ie- en 15 eeeuwse muurschilderingen in de kerken van
Laval en Chalfont-Saint-Giles. Een van de
laatste uitbeeldingen van de legende is te vinden op de altaarretabel in de Saint-Germaind'Auxcrrois te Parijs. Het joodse jongetje komt
meestal voor als illustratie in verzamelingen
van Marialegenden: de dreigende staf op een
miniatuur in Legendes de Gautier de Coincy ca.
131 o en het verhaal in het 14e-eeuwse Psalterium van Queen Mary, en slechts zelden
daarbuiten: 13 e-eeuws glasraam in het triforium te Le Mans en — onder de wonderen
rond de eucharistie — op een fresco ca. 1340
van Ugolino d' Ilario. In Italië was de uitbeelding van het sneeuwwonder op de Esquilijn populair, blijkens een mozaiëk ca. 1300
van Rusuti en Giovanni Gaddi aan de gevel
van de Santa Maria Maggiore te Rome en
een glasraam ca. 1400 in de Or San Michele te
Florence; daarbuiten kwam het voor als altaarstuk 1519 van Grünewald en 1665 van
Murillo. Naast afbeeldingen in legendencollecties (handschrift ca. 1315 in het groot -seminarie te Soissons) komt de redding van een
aan de duivel afgestaan kind voor op een altaarstuk 1 509 in de kathedraal van Sanseverino en
op een schilderij ca. 1495 van Niccoló da Foligno. Op de vroegste afbeeldingen van de
overbrenging van het huisje van Loreto zit of
staat Maria met haar kind onder een baldakijn dat door engelen bij de stutten wordt
opgetild en door de lucht gedragen (schilderij
ca. 1450 van Bartolommeo da Foligno ca.
1 45 0 en een aan Crivelli toegeschreven schilderij ca. 1470) . Vroege Italiaanse gravures en
houtsneden getuigen van het aanzien dat Loreto als bedevaartsoord genoot. Op het eind
van de i e eeuw werd het huisje zelf afgebeeld met Maria die erboven zweeft, terwijl

de engelen alles transporteren: Lotto's predella i So8, marmeren reliëf ca. 1540 van Tribolo
in de Basilica de la Santa Casa te Loreto, Italiaanse bronzen plaquette ca. 1575, schilderijen van Pagani 1542 in de San Agostino te
Ascoli Piceno, Annibale Carracci ca. 160o en
Domenichino ca. 1630, en fresco's van Andrioli ca. i boo aan de gevel van een huis aan
de Via di Mezzo te Verona, Morelli ca. 166o
in de San Bartolommeo a Porta Ravegnana
te Bologna en Tiepolo ca. 1743 in de Santa
Maria dei Scalzi te Venetië. Grafiek bleef van
de populariteit getuigen: gravure 16o8 van
Lauro, ets ca. 16So van Stefano della Bella en
een kopergravure ca. 1690 van Hallet naar
ontwerp van Farjat. De antieke legende van
de eenhoorn, het wilde fabeldier uit de 4eeeuwse encyclopedie Physiologus dat zich
slechts laat vangen en temmen door een reine
maagd, werd in de middeleeuwen toegepast
op Maria: op afbeeldingen van het `Defensorium' en op daarvan afhankelijke Maria-altaartjes ca. 1420 in musea in Schlosz Weimar
en te Bonn. Een typologische functie heeft
het dier op een 13e-eeuws glasraam te Lyon,
waar het, bereden door de maagd met als
symbool van de reinheid een bloem in de
hand, samen met Jesaja (7,14) een afbeelding
van de annunciatie flankeert.
Soms werden particuliere legenden geïllustreerd zoals die van de Hongaarse, heilige
koning Ladislas, die de ontvoerders van een
meisje bestreed en toen hij vermoeid zijn
hoofd in haar schoot legde, ontdekte dat het
Maria was (Hongaars handschrift ca. 1330 in
de Vaticaanse Bibliotheek).
De vroegste Maria- cyclus in het Oosten bevindt zich op de rugzijde van het ivoren diptychon ca. 500 te Etschmiazin met zes scènes
uit de jeugd van Jezus rond de afbeelding van
een tronende Maria: boodschap van de engel,
proef met het bittere water ( »Jozef), bezoek
aan Elisabet, reis naar Betlehem, geboorte en
aanbidding van de Wijzen. Een bewaard gebleven ivoren plaquette uit de 6e eeuw met
de boodschap aan »Anna was stellig een on-

MARIA

Defensorium inviolatae virginitatis
beatae Mariae, vleugelaltaar uit

1426 in het cisterciënzer klooster
te Stams in Tirol. Rond de
centrale afbeelding van de
geboorte van Jezus in een ruit op
het middenpaneel bevindt zich
een reeks van 26 vlakken met

daarop personen uit het Oude
en Nieuwe Testament en de
patristiek die over Maria
schreven, met bijbelse mariale
symbolen (bijvoorbeeld de
vacht van Gideon, de brandende
braamstruik), figuren uit de
mythologie (Danaë, eenhoorn)
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of tekens uit de natuur (eik die
druiven draagt; mossel die zich
geslachtloos voortplant). De
gecompliceerde voorstelling
gaat terug op het gelijknamig
werk van Franz van Retz uit ca.
1400 met een verdediging van
de maagdelijkheid van Maria.
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derdeel van een nog grotere cyclus. Fresco's
met de jeugd van Maria treft men — ook als
onderdeel van een Anna-en-Joachim -cyclus —
aan op fresco's in de holenkerken van Göreme (Cappadocië), de volledigste in de kerk te
Zizil Tsjukur ca. 85o-6o. Ook in de monumentale reeksen in de kerk te Daphni bij
Athene ca. i ioo, in de Sophia-kerk te Kiev
ca. 1045, in de San Marco te Venetië (17eeeuwse restauraties van Ile-eeuwse originelen) en in de kerk van Pskov in Rusland i 156
beperkte men zich tot Maria's jeugd. Hetzelfde geldt voor de uitgebreidere reeksen in de
Servische en Macedonische kerken, die getuigen van een hoog ontwikkelde Maria-verering: men denke aan de cycli 1282-83 in de
Nicolaus -kerk te Susjica (met bovendien de
annunciatie, bezoek aan Elisabet, sterfbed en
de palmlegende), ca. 131 S in de Svat Kliment
te Ochrid (12 scènes, geschilderd door de
Grieken Michael Astrapas en Eutychios), de
daaraan verwante cyclus 1314 in de koninklijke Joachim-en-Anna -kerk te Studenica of
1 35 0- 5S te Detsjani. Van groot belang waren
ook Russische cycli die opgebouwd zijn uit
weergaven van liturgische Mariafeesten en
momenten uit evangelische of apocriefe berichten: bijvoorbeeld in de kerken te Snetgorsk 1313 en Volotovo ca. 1380. Een hoogtepunt onder de Byzantijnse monumentale
cycli vormt die uit de 14e eeuw te Mistra
(Griekenland). Deze draagt het stempel van
de intussen sterk ontwikkelde boekverluchting, die begon met de miniaturen begin ie
eeuw in een handschrift met de preken van
Jakobos van Kokkinobaphos. Aan die uit
i558 in de kerk te Dochiariu werd een passie cyclus toegevoegd. De mariale cycli hebben
zich vooral aan de grensgebieden van het Byzantijnse rijk ontwikkeld. De 20 scènes I 3 I 520 in de Kariye Cami (Chorakerk) te Constantinopel, voor het grootste deel ontleend
aan het Pseudo-Matteüs -evangelie, vormen

daarop een uitzondering.
Wat het Westen betreft, op de belangrijkste Maria- cyclus uit de oudheid, het mozaïek
432/40 op de triomfboog van de Santa Maria

Maggiore te Rome, werd reeds gewezen
( »Herodes) . Pas in de ioe eeuw onstaan opnieuw echte cycli. Die in de kerk van San
Giovanni a Porta Latina te Rome is alleen uit
berichten bekend, waarmee de miniaturen reeks (jeugdcyclus) in het Psalterium van
Winchester I140-6o de oudste bewaard geblevene is. In de ie eeuw ontstonden respectabele cycli aan de kapitelen van het Portail
Royal te Chartres (een Jezus - cyclus met een
sterke mariale inslag) en op het middelste van
de drie westelijke lancetramen van even voor
i 190, gevolgd door de vroeg - gotische aan de
Maria- portalen te Laon en Senlis en aan het
noorderportaal weer te Chartres. In deze
plaats, en ook te Le Mans en in de SaintPierre te Poitiers, werden, eveneens in de i e
eeuw, nieuwe belangrijke ramen aan Maria
gewijd. De oudste, grote geschilderde Mariacyclus ca. 1200 bleef behouden in de SaintSulpice te Vieux-Pousauges. In dezelfde periode werd Maria's leven in Italië onderwerp
van cycli op altaarretabels en talrijke fresco's.
Men denke aan de retabel ca. 1260-8o in het
Museo San Matteo te Pisa: rondom een tronende Madonna (Maria met kind),zijn 14 scènes afgebeeld in tweemaal zes registers met
haarjeugd tot aan de annunciatie. Dergelijke
schemata, niet denkbaar zonder de sterke invloed van de Byzantijnse traditie op de Italiaanse schilderkunst, zetten zich voort in de
14e en 1 S e eeuw met als hoogtepunten de
fresco -cycli 1357-64 van Ugolino d' Ilario in
het koor te Orvieto en die van Andrea Delito
1464-77 in de dom te Atri, en voorts de predella ca. 1425 van Fra Angelico in het Diocesaan Museum te Cortona. Een gave cyclus ca.
1483 met 12 scènes op reliëfs van Urbano da
Cortona (vanaf de `weigering aan »Joachim'
tot aan Maria's dood) bevindt zich in het
koor van de dom te Slena. De traditie werd
na de fresco's 1534 van Torbido naar ontwerpen van Giulio Romano in de dom te
Verona afgesloten met de zes schilderingen
op linnen ca. 1700 van Giordano.

Spanje geeft een soortgelijke ontwikkeling
te zien. In de ie eeuw zijn daar vooral de
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`frontals' (voorkanten van de romaanse, houten altaren) de dragers van de Maria-cyli.
Onder vele zij gewezen op die van Avià en
Llucà (nu in het Museo de Arte de Cataluna
te Barcelona), elk met vier scènes rond een
majesteitelijke Maria, en de veel eenvoudiger
versie, met slechts een annunciatie en een visitatie in het kerkje van Angoustrine uit de nabijgelegen kapel van San Martin del Valls. Ze
liggen ten grondslag aan de enorme gesneden
retabels als die van de kathedraal van Vich
(acht Maria- en vier Petrusscènes) en Tarragona (12 scènes) of het geschilderde altaarstuk
dat Pedro. Serra kort voor 1394 maakte voor
de Mariakerk te Manresa (zes scènes) . Na het
altaar met vijf scènes van Jaime Huguet uit
1 44 0- 45 in de kerk van Cervera de la Canada
bij Zaragoza sloot de Spaanse traditie met een
uitvoerige cyclus met 16 scènes 1664-66 van
de Siciliaan Pietro del Po in de kathedraal van
Toledo.
In Engeland gingen veel Maria-afbeeldingen onder de hamer van de ikonoclasten verloren. De rijke uitbeelding van talrijke momenten uit Maria's leven op `onthoofde'
reliëfs 1321-49 in de Lady Chapel te Ely heeft
zeker ook op vele plaatsen elders bestaan.
Fragmenten resten in reliëfs aan het portaal
van de kerk te Higham Ferrers, middeleeuwse muurschilderingen te Croughton en panelen te Malvern of op de retabels ca. 1325-30 in
het Musée Cluny te Parijs. Maar vooral de
Engelse boekverluchting (Book of Hours en
Psalterium van William de Brailes 1220-40,
het Breviarium van Salisbury en het Book of
Hours van de Duke of Bedford uit de 1 Se
ectiw) en borduurwerk (opus anglicanum;
kazuifel-versieringen ca. 1375 in het Victoria
and Albert Museum te Londen) tonen naast
verering voor Maria het artistieke vermogen
van de Engelse artisans. Scandinavische schilderingen op altaarvoorkanten (Noorse altaren ca. 1295 in de kerk te Tresfjord en ca.
1310 uit Nes in het Universiteitsmuseum te
Bergen) en in gewelven (schildering ca. 1280
uit de kerk te Al in Hardingdal) zijn afhankelijk van de Engelse en Spaanse traditie.
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In Duitsland vormden drie reeksen illustraties in een handschrift met het boek van
de priester Wernher uit 1172 de oudste uitbeeldingen van het leven van Maria. Glasramen uit de i e eeuw te Ulm, Esslingen,
Amelungsborn, restanten in het koor van de
dom te Xanten en vooral de geschilderde
Maria- panelen ca. 1325 aan de koorbanken in
de dom te Keulen waren de voorlopers van
uitgebreider geschilderde cycli, onder meer
aan het altaar van Bertram van Minden ca.
1400 te Buxtehude, het Albrechtsaltaar ca.
'439 te Stift Klosterneuburg, het aan Konrad
van Soest toegeschreven Maria- altaar ca.
1420 in de Mariakirche te Dortmund, het altaar van een onbekende meester ca. 1480 in
het Ruhrland Museum te Essen, of dat van de
I 5e-eeuwse Meester van het Leven van Maria
in de Alte Pinakothek te München. Voortzettingen van deze rijke traditie waren onder
(veel) meer de gesneden houten vleugelaltaren 1480 van een onbekende Nedersaksische
meester in de Sankt Peter and Paul te Straelen, van Riemenschneider 10-o8 in de
Herrgottskirche te Crelingen en van Ludwig
Jupan 1 So6-o8 in de Nikolaikirche te Kalkar.
Een variant was de zesdelige cyclus in medaillons rond een als Marianum opgehangen `annunciatie' van Veit Stoss uit 1517-18 in de
Sankt Lorentz te Neurenberg. Een vergelijkbare opbouw toont een geschilderd altaarstuk
i 6o i van Ardüser in de Sankt Vinzenz te Villa (Graubunden, Zwitserland) met een cyclus
in 12 medaillons rond een door heiligen omgeven, ten hemel opgenomen Maria. In de
geschiedenis van de grafiek is een onbetwistbaar hoogtepunt Durers 'Marienleben', een
verzameling van 17 houtsneden uit 1502-10,
in boekvorm verspreid vanaf 1511. De eerste
vijf betreffen gebeurtenissen uit Maria's
jeugd, dan zijn er tien uit Jezus' jeugd en als
de twee laatste figureren het afscheid van Jezus en zijn moeder en een verering van Maria
door engelen en heiligen. In 1 S 11 voegde
Durer een titelpagina, een sterfbed en een
tenhemelopneming van Maria toe. De cyclus
sloot een tijdperk af: theologisch gezien was
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het de laatste Maria-cyclus vóór de Reformatie die met het thema brak, kunsthistorisch
gezien de laatste Maria-cyclus van de middeleeuwen. Na Durer zette de contrareformatorische tendens in met 64 reliëfs 1701-15 aan de
koorbanken in het klooster Sankt Urban in
Zwitserland. Deze beïnvloedden waarschijnlijk die uit 1717 van Machein aan het gestoelte in het klooster Schussenried en de vergulde reliëfs van voor 1 766 van Christian de
Oudere aan de banken in de kloosters te
Zwiefalten en Ottobeuren. Mang ondersteunde zijn grote Maria-fresco's in de gewelven van het middenschip in de kerk te Niederaschau met tien ovalen in de zijbeuken
met scènes uit haar leven.
Een voor de Nederlanden vroege Mariacyclus is die van Melchior Broederlam uit
1399 op de binnenvleugels van de altaarkast
voor de gebeeldhouwde groepen van Jacques
de Baerze (annunciatie, visitatie, opdracht en
vlucht; telkens twee scènes) . Rogier van der
Weyden schilderde ca. 1437 een uitvoerige,
volledige Maria-reeks op de encadrerende architectuur van zijn Maria-altaar (verspreid
over Capilla Realo te Granada en Metropolitan Museum of Art te New York) . Uit het
laatste kwart van de 1 Se eeuw dateren de gewelfschilderingen in de Maria -kapel van de
kerk te Loppersum met acht scènes in twee
kruisgewelven (en in het koor een maagd
met de eenhoorn) .
Tot de laat-middeleeuwse traditie behoren
ook nog vooreerst de vele, vooral Franse ivoren, die ongetwijfeld dienst hebben gedaan
als huisaltaartjes of als 'Andachtsbild': Franse
diptieken ca. 1350-1400 (verschillende in het
Catharijneconvent te Utrecht en het Rijksmuseum te Amsterdam, voorts een uit het Ile
de France ca. 1365 in Huis Bergh te 's-Heerenberg) . Vervolgens kan gewezen worden
op schilderijen en sculpturen waarin cycli
met de `zeven vreugden' en/of de `zeven
smarten' van Maria opgenomen waren. De
laatste reeks is breeduit afgebeeld op gobelins
tweede helft 1 Se eeuw in de Notre-Dame te
Beaune en uit 1509-30 te Reims, en op een

Boodschap van de engel Gabriël,
plafondschilderingen `al secco'
ca. 1300 in de Sint-Salviuskerk
te Limbricht (bij Sittard).
Afgebeeld zijn de twee eerste
segmenten van een achtdelige
Maria- cyclus in de absis van het
koor, die in 1979 ontdekt werd.
Links de boodschappende
Gabriël met `(Ave Maria) gratia
plena dominus tecum'.

MARIA

Rechts Maria met 'Ecce ancilla

domini; fiat rnihi secundum
verbum tuum' (Luc. 1,29 en 39).
De voorstelling gaat terug op
Keulse voorbeelden.
Uitzonderlijk is het boompje in
de knop aan Gabriëls voeten,
waar doorgaans een vaas met
lelies staat. Het is een verwijzing
naar de boom uit Gen. 3,1-8.
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werk van Memling ca. 1470. Aan het grote
gesneden altaar ca. 1525 van Claus Berg (uit
Lubeck?) in de kerk van Sint Knud te Odense
(Denemarken) zijn rond een kruisafbeelding
(aan een levensboom met oud- en nieuwtestamentische figuren en heiligen) beide cycli
ingevoegd. In de derde plaats zij gewezen op
typologische cycli, waarin personen of gebeurtenissen uit het Oude Testament of uit de
profane geschiedenis vanwege hun instructieve parallellie naast Maria-scènes worden geplaatst en beschreven. Het gebeurde vooral
vanaf het begin van de 14e eeuw in het Speculum Humanae Salvationis, dat zowel iconografisch, stilistisch als theologisch tot in de
17e eeuw van grote invloed bleef. Tenslotte
kan gewezen worden op spaarzaam bewaard
gebleven legenden-cycli: een 13e-eeuws glasraam te Le Mans, 14e-eeuwse reliëfs te Ely en
muurschilderingen uit ca. 1480 in de kapel
van Eton College en van voor 1520 in de
Lady Chapel te Winchester, welke bescheiden zijn in vergelijking met de twaalf i Seeeuwse ramen in de Or San Michele te Florence, het grote Maria-altaar ca. I520 met 50
wonderen uit verschillende bedevaartsoorden te Mariazell en eencyclus 1626 van Weisz
met 3 5 Maria-legenden in de tribunes aldaar.
Tot in de I 8e eeuw bleven de cycli populair,
getuige de 3o kopergravures van Roselli ca.
1600, wandtapijten ca. 1625 in het klooster de
Potterie te Brugge, gewelfschilderingen ca.
1626-30 in de Notre-Dame-de-Garaison bij
Lamezan met 53 legenden, en muurschilderingen 1717 van Cosmas Asam in het bedevaartsoord Mariahilff.
Bijzondere cycli vormen die reeksen waarin momenten uit een oosterse en een westerse
gebedsvorm geïllustreerd worden. De hymne Akatistos, waarvan de aanroepingen in het
tweede deel refereren aan gebeurtenissen uit
Maria's leven en zich lenen voor uitbeelding,
werd vanaf de vroeg-14e-eeuwse fresco's in
de Nikolaos-Orphanos-kerk en de Chalkeon-kerk te Tessalonica en in het klooster te
Detsjani (Joegoslavië), en ca. 1510 in het Ferapontovklooster (Rusland) geïllustreerd. In
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de i 6e eeuw verschenen de scènes in de refters
van Athos- kloosters (Lawra I S I2) en als
randafbeeldingen op ikonen. Het tweede,
westerse gebed, de `litanie van Loreto' — een
reeks symbolische aanroepingen van Maria
die vanaf eind i 6e eeuw vanuit de bedevaartplaats Loreto over Europa en de wereld onder katholieken werd verspreid — is vaak uitgebeeld. De symboliek, onder meer ontleend
aan kosmische tekens (zon, maan, ster), fauna
(roos, palm), architectonische elementen
(poort, toren, huis) of oudtestamentische momenten (braamstruik), kwam al heel vroeg in
de literatuur voor, en in de beeldende kunst
vanaf eind i e eeuw (bijvoorbeeld Crivelli
1492). In Frankrijk zijn er litanie- uitbeeldingen vanaf ca. z Soo: illustraties 1 503 van Vérard in het Getijdenboek van Rouen, of een
glasraam kort na 1490 in de Sainte-Croix te
Conches. Anderen wijzen op een altaarretabel 1497 in Iglesia de Cerco te Artajona in
Spanje. Het oudste Nederlandse specimen is
een triptiek met symbolen uit begin i 6e eeuw
in het Nationale Museum te Warschau. De
cassettenplafonds 1577 in de Santa Maria in
Domnica en ca. 1599 in de San Marcello te
Rome dragen Lauretaanse symbolen. Door
de propaganda voor het bidden van de litanie, vooral door Petrus Canisius, verschenen
ook in de Duitse landen cycli, zoals die uit
1614 en 1630 naar ontwerp van Krumper in.
de kapel van de koninklijke Residenz te
München, in stucwerk 1693 wellicht van Vasallo te Regensburg en in fresco's 1698 van
Steidl in de gewelven van de abdijkerk van
Lambach (Oostenrijk). Vooral in de 18e
eeuw maakten series met de tekens opgang:
gewelffresco's door Münchener schilders in
de bedevaartkerk te Altenburg (Oostenrijk)
en schilderingen van Zimmermann 1731 in
de bedevaartkerk te Steinhausen en van Cosmas Asam 1734 in de Kongregationssaal te
Ingolstadt. Moderne cycli zijn de wandschilderingen 1857 van Vanie in de kapel van het
seminarie te Blois en een glasraam 1955 van
Ingrand in de Notre-Dame-du -Pré te Le
Mans.

Algermissen 1957; Bataillon 1923; Birchier en
Karrer 1959; Chavannes -Mazel en Van Tuyl 1971;
Goosen 1984; Jéglot 1927; Lafontaine-Dosogne
1964/1965; Lossow 1951; Madonna 1954; Scheffer
1 946; Trens 1946 en 1954; Vloberg 1933; Vooys
1903.

Literatuur, toneel en muziek
Buiten de reeds vermelde apocriefe literatuur
over Maria's leven waren vanaf de oudheid
met name de zeer rijk geschakeerde homiletische literatuur (preken) en de Maria- poëzie
van groot belang. Alle grote predikanten uit
de oudheid, vanaf de vurige Cyrillus van
Alexandrië ca. 43o en zijn mildere tijdgenoot
Theodotos van Ancyra in het Oosten tot aan

Leo de Grote ca. 450 en Ildefonsus van Toledo ca. 65o in het Westen, weidden in hun
preken uit over Maria. Onder de dichters stak
Ephrem de Syriër ca. 3 50, wiens werken in
het Armeens, Grieks en Latijn vertaald werden, boven allen uit met zijn hymnen over
kerst en epifanie en de collectie van 52 Mariahymnen die men — zeer eenzijdig — De virginitate (Over de maagdelijkheid) is gaan noemen. In het Westen ontstonden hymnen van
Sedulius, A solis ortus cardine (Van het vroege
licht der dageraad) tweede kwart S e eeuw,
van Venantius Fortunatus, Quem terra, pontus,
aethera (Die aarde, zee en hemel [vereren])
tweede helft 6e eeuw, en de anonieme Salve
Sancte parens (Gegroet heilige moeder), die
lang voortleefden in de kerkelijke getijden en
in het breviergebed. Daarna moest men tot
de middeleeuwse liederen wachten eer in gehalte en kwaliteit vergelijkbare gedichten
ontstonden: tot voor kort werden zij alle nog
gebruikt in de liturgische diensten, zoals Ave
maxis stella (Gegroet, ster der zee), het aan
Hermann de Lamme ca. 1040 toegeschreven
Alma mater redemptoris (Milde moeder Gods)
en Salve regina (Gegroet, koningin), het Ave
regina toelorum (Gegroet hemelkoningin), en
het al aan het Herfsttij- sentiment beantwoordende Stabat mater dolorosa (Daar stond de
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bedroefde moeder, ca. 1644 door Vondel
vertaald). Inmiddels vergeten Latijnse Mariasequensen werden eind 9e eeuw gedicht door
Notker Balbulus (stotteraar) en in de 12e
eeuw door Adam van Sint-Victor. Een vloed
aan Maria- lyriek in de volkstaal verscheen in
diezelfde tijd: bijvoorbeeld het lied van Frau
Ava aan het begin van haar `leven van Jezus'
uit ca. 113 0, een Maria-lied uit Melk en de
sequensen ca. 115 5-6o uit Sankt Lambert.
Bewerkingen van het leven van Maria
vonden een aanvang met de in hexameters
geschreven Historis nativitatis dei genitricis
(Geschiedenis van de geboorte van de moeder Gods) van Hrotsvita van Gandersheim
(na 962) . Daarna schreef ca. 1200 een anonymus Vita beatae Maria Virginis rhythmica (in
verzen) . Op de uitbreiding van de populaire
Mariadevotie wijzen de bewerkingen van
haar leven in de volkstaal uit de ie eeuw: de
oudste ca. I 15o in het Frans door de kanunnik

Robert Wace van Bayeux en Herman van
Valenciennes, waarna in het Duits in 1172 die
van de priester Wernher Driu liet von der maget (Drie liederen over de maagd) volgde, van
belang vanwege de tekening van de heilshistorische plaats van Maria en haar waardigheid als koninklijke Godsmoeder. Konrad
van Heimesfurt vertelde, in Von unser vrouwen hinvart ca. 1225-50, uitvoerig over Maria ' s levenseinde. In dezelfde periode begon,
nadat ca. S 8o Gregorius van Tours in het eerste boek van zijn Miraculorum libri VIII over
de `Gloria martyrum' was voorgegaan, de
lange reeks middeleeuwse legenden- en wonderverzamelingen, zoals die van Guibert de
Nogent De laude Sanctae Maria (Lof voor
Maria) ca. Iloo, van de onstuitbare verteller
Caesarius van Heisterbach, Dialogus miraculorum 1219-23 en Libri VIII miraculorum 122527, de Legenda Aurea 1255-66 van Jacobus de
Voragine en De miraculis beatae Mariae virginis
van Johannes van Garlandia uit de ie eeuw.
Toen ontstonden ook verzamelingen in de
volkstaal, zoals die in het Frans van Adgar en
Gautier de Coinci, in het Spaans ca. 1220 de
collectie van koning Alfonso el Sabio, ca.
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1250 de 25 legenden van Gonzalo de Berceo
en in het Duits onder de namen Passional (ca.
1300) en Der Maget crone (14e eeuw) . Het
genre zou pas weer herleven in de periode
van de barok, toen het werd aangevuld met
talloze wonderverhalen in en rond belangrijke bedevaartsoorden, en in de Romantiek,
waarin middeleeuws materiaal opnieuw
werd verteld, onder meer door Gottfried
Keller, Sieben Legenden 1872.
De Theophilus- legende werd verschillende
malen bewerkt. Hrotsvita van Gandersheim
gebruikte in haar legendenverzameling in
verzen (kort voor 959) de Latijnse vertaling
van Paulus Diaconus uit de 8e eeuw van het
7e-eeuwse Griekse origineel van de Byzantijn
Eutychianos van Adana. Bij haar speelt het
verhaal zich af op Sicilië. Humanisten prezen
in de 1 e eeuw haar werk en Goethe gebruikte er nog elementen uit voor zijn Faust. Rutebeuf gebruikte het thema ca. 1260 voor een
van de oudste Franse, voor het toneel bedoelde dialogen, en Matthias Rader schreef in
1582 een Theophilusspiel.
Uit de vele versies van de legende van het
joodse jongetje — men telde er alleen al in het
Latijn een kleine honderd — is de Zuidduitse
bewerking in rij mende verzen uit het begin
van de r e eeuw de bekendste.
Voor de legende van Beatrijs uit de 14e
eeuw vond een Oostvlaamse auteur — mogelijk Diederic van Assenede — waarschijnlijk
het motief bij Caesarius van Heisterbach. De
non Beatrijs ontvlucht met hulp van een
jeugdvriend haar klooster en leeft zeven jaar
met hem in zonde. Als zij daarna tot inkeer
komt en naar het klooster terugkeert, hoort
zij dat Beatrijs, de vroomste van allen, nooit
weg was geweest: Maria had haar plaats ingenomen.
Na het Libre de Sancta Maria ca. 1290 van
de geleerde Catalaan Ramon Lull, die zich in
zijn allegorieën liet inspireren door de profane Roman de la Rose ca. 1230, verleende in de
13 e en i 4e eeuw de hoofse minnelyriek nieuwe impulsen aan de Maria- poëzie, waarin na
vooral lofprijzing nu ook voorspraak en
-
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schutse van de beschermvrouwe worden gevraagd: Marienleich ca. 1200 van Walther von
der Volgelweide, Maria- minneliederen van
de 13 e-eeuwse, Provençaalse troubadour Peire Cardenal en gedichten tweede kwart ie
eeuw van Hadewijch. Naar vorm en inhoud
gekunstelde poëzie van Konrad von Wiirtzburg, Die goldene Schmiede ca. 126o, vond navolging tot in de i Se eeuw, bijvoorbeeld bij
Eberhard von Sax in Marienlob ca. 1300, in
een anonieme Blümel ca. 1410 uit een cisterciënzer klooster en Goldenen Tempel 1455 van
Hermann von Sachsenheim. Tot dit genre
hoort ook het i 3 e- en 14e-eeuwse dichtwerk
van Brun van Schonebeck en Minch van
Salzburg die, variërend op het Ave Maria, een
honderdtal lofprijzingen schreven, de liederen van Bruder Hansen, waarvan de ioo strofen telkens met een volgende letter van dat
gebed beginnen, en de vijftig strofen van Sebastian Brandt in zijn Rosenkranz 1498.
Een bijzondere vorm van lyrische Mariapoëzie uit de late middeleeuwen is de Planctus
Mariae (Klacht van Maria om haar gestorven
zoon; »Johannes de apostel). Uit Syrische en
Byzantijnse liturgische hymnen ontwikkelde
zich tegen het einde van de 12e eeuw een visie
op Maria als voorbeeld voor de 'compassio',
medelijden met de gestorven jezus, die vorm
kreeg in een sequens Planctus ante nescia. Samen met een pseudo-bernardijnse preek Liber
de passione Christi et planctibus Matris eius ca.
118o-1200 groeide de sequens uit tot een
mystiek - theologisch * traktaat (Heinrich Seuse, Horologium Sapientiae 1334); zij werd opgenomen in passiespelen (Sankt Galler Spiel
ca. 1330) en in uitgebreide vorm in het
Middelnederlandse Van den levene ons Heren
(13 e eeuw) of leefde zelfstandig voort in dramatische monologen van of dialogen met de
klagende Maria, die gebruikt werden in de
Goede -Vrijdag-liturgie. In de franciscaanse
traditie en die van de boetende Umbrische en
Toscaanse flagellanten met hun Marialiederen paste de in dialogen opgezette Ii pianto
della Madonna ca. 1260 van Jacopone da Todi.
De Planctus- dialogen werden in de 1 Se eeuw

uitgebreid tot zelfstandige Goede- Vrijdagspelen met Maria bevragende en beklagende
personen zoals Johannes, de vrouwen, de soldaten en Jezus zelf (onder meer Marienklage
uit Liechtenthal eind 13e eeuw, uit Bordes holm ca. 1475, en The Burial of Christ ca.
1 S o S- i o) . Het Middelnederlandse mysteriespel Die erste bliscap van Maria 1444, waarschijnlijk Brussel, en Der Sündenfall ca. 146o
van Immesen gaan in op de typologische betrekking van de zondeval in het paradijs en
Maria's plaats in de verlossing.
Na de Maria- poëzie van Dante (Maria in
de Divina Commedia 1314-21), Petrarca ca.
13 5o en Villon ca. 1450, het verhaal van The
man of Law 1386-90 van Chaucer en de traktaten en preken van Gerson ca. 1400 bracht de
Reformatie in de noordelijke landen stilte
rond Maria en in de zuidelijke na een korte
tijd van apologetiek (preken van Bossuet,
tweede helft 17e eeuw) spoedig een triomfalistische stemming. Tasso (Le lagrime di Maria Vergine, ca. 1590) en in de 17e eeuw Lope
de Vega, Tirso de Molina en Calderón de la
Barca bezongen Maria in hun gedichten
overeenkomstig de smaak van hun tijd en
omgeving. Als bekroning van de vele Marialevens uit de middeleeuwen en de barok is het
grote, oorspronkelijke werk te beschouwen

van de Spaanse non Maria de Jésus de Agreda
(Maria Coronel), Mística ciudad de Dios y Vida
de la Virgen (Mystieke stad Gods en Leven
van de Maagd) ca. 1 S S o (verschenen in 1670) .
Noorderlingen als Petrus Canisius (De Maria
virgine 1577), Lodewijk Makeblijde (Cleyne
Ghet(den van de Moeder Godts Maria ca.
1620), Benedictus van Haeften ('Het Roosenkransken' in Lusthof der Christelycke Leeringhe
1622), de Duitser Prokop van Templin (Mariale Concionatorium, prekenboek 1667) en
Michiel de Swaen (Maria- gedichten ca. 1690)
zetten zich met hun preken en geschriften tot
restauratie van de Maria- verering. In barokke, zeer middelmatige stukken uit het jezuïetentoneel werd aangedrongen op bekering
op voorspraak van Maria (anoniem Maria
auxiliatrix r 6 13 , Jacob Bidermann in Jacobus
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usuarius [Jacobus de woekeraar] en Stengel
Deiparae Virginis Triumphus, beide uit 1617),

en in nog middelmatiger oden en gedichten
werd Maria bezongen door J. Kuen (Marianum Epithalamium 1636), de priester -arts Angelus Silesius in zijn vijfdelig Heilige Seelenlust 1657, Friedrich von Spec in `Klag- and
Traurgesang der Mutter Jesu' in Trutznachtigal 1649 en — nog erger — Schnüffis in Mirantische Maien-Pfe^oder Marianische Lob-verfassung (herderszang) 1692. In de i 8e eeuw
daalde het peil van de Maria- poëzie tot dat
van de gezapigheid. In Nederland maakten
Jan Bent ('Maria in haare kamer' in Rijm
Gedachten 1726) of de gekwelde Jan Welle kens ('Lofzang op de Allerheiligste Maagd
Maria' in Zedelike en ernstige gedichten 1737)
nog werken met enige kwaliteit.
Pas met de Duitse Romantiek groeide, in
vervolg op Herders herontdekking van de
middeleeuwse Maria -idee (1795) en de opleving van de waardering voor Maria als onderwerp van de schilderkunst, zowel onder
-

protestanten als katholieken een hernieuwde
literaire belangstelling. Deze interesse was
aanvankelijk eerder gevoelsmatig en artistiek
dan religieus, misschien met uitzondering
van de late Marialiederen (na 1823) van de
katholieke jurist Joseph von Eichendorf, die
naar de vorm het kerklied benaderen en naar
inhoud Maria duiden als middelares tussen
God en de mensen. De relatie tussen deze herwaardering en de schilderkunst blijkt uit het
feit dat de Maria- liederen van Schlegel in zijn
Geistliche Gemalde 1798 reflecties in sonnetvorm zijn op bestaande schilderwerken.
Voor hem is Maria het teken van de verlossing uit zonde en schuld. In zijn Klagelied
der Mutter Gottes en in Hölderlins hymne An
die Madonna ca. 1803 werkt Maria als symbool voor de allesomvattende liefde in deze
boze wereld, terwijl bij Novalis (`Ich sehe
dich im tausend Bilder' in Hymnen an die
Nacht 1797 en de in 1802 gepubliceerde
Klingsor- Marchen en twee Marienlieder) Maria
representante is van zijn geliefde en omgekeerd. Goethe greep met het gebed van Gret-
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chen `Ach neige, du Schmerzensreiche' in
Faust i (I 806) en de op het einde van Faust ii

(183 i) verschijnende symbool-vrouw `Mater
gloriosa', als middelares en verlossing brengende, terug op middeleeuwse en Danteske
ideeën. De Romanzen vom Rosenkranz 1852
van de katholiek geworden Clemens von
Brentano vormden een hoogtepunt in de romantische lyriek. Een heel eigen, onverwachte wending gaf Heine met zijn ironische gedicht `Die Wallfahrt nach Kevlaar' 1822 (in
1827 opgenomen in Buch der Lieder) aan het al
oudere verhaal van de om zijn gestorven geliefde doodzieke jongeman: diens moeder
toont juist haar berusting in zijn door Maria
bewerkte, alles oplossende dood.
Meer dan de conventionele liederen van
Görres uit 1843 betekenden de gedichten van

Stephan Georges in Die Bucher der Hirten- and
Preisegedichte, der Sagen and Singe and der
Hangenden Gorten uit 1895 een herleving van
de Maria- poëzie, niet vanuit het confessioneel, maar vanuit een esthetisch programma
van de neo- romantici. Naast Marienleben
1912 , een cyclus van 13 gedichten, in opzet
vrijwel parallel aan middeleeuwse cycli,
schreef Rilke verschillende andere Maria-gedichten, opgenomen in Stundenbuch 1902 en
Neue Gedichte 1909. Maria is voor hem de
enige vrouw die symbool kan zijn van zowel
`het' vrouwelijke als van de scheppende taak
van de kunstenaar. Nieuw is in de Marienklage-literatuur zijn Pietà 1912 — geschreven na
het zien van een laat - gotisch beeld in de dom
te Aquileia — met de omkering van de schuld:
Maria verwijt haar zoon zijn eigen fiasco. Bij
Hermann Hesse was Maria al in Demian 1919
en in Madonnenfest in Tessin 1924, maar vooral in zijn Narziss and Goldmund 1930, dat onder invloed staat van Indiase mythologie en
de psychologie van Jung, het archetypisch
symbool van het vrouwelijke, waarin de `anima' van elke mens belichaamd wordt: de
Magna Mater, de oermoeder. Dublin voegde
aan deze benadering in Maria Empfangnis
1911, Flucht aus dem Himmel 1920 en Reise

nach Polen 1920 het sociaal-kritische element
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toe: Maria heeft eerder met hulp en toevlucht
van het volk te doen dan met macht.
De sociale kritiek in de opvattingen over
en de duiding van de Maria- figuur zette zich
voort bij Brecht in Weihnachtsgedichten 192226, bij de tot gevangenschap veroordeelde
communistische activist Toller in Die Mauer
der Erschossenen. Pietà (Stadelheim 1919), in
de anti- militaristische roman van Gertrud
von Lefort Die Magdeburger Hochzeit 193 8 en
in de naoorlogse vertelling Die drei dunkle
Könige (kort voor 1947) van Wolfgang Borchert, waarin zich onder de meest barre omstandigheden het bezoek van Mat. 2,1-12
herhaalt, zonder de waardigheid van de dramatis personae aan te tasten. Door de Zwitserse priester Marti werd in het gedicht `Und
Maria' (Abendland. Gedichte 1981) de tekst
van Maria's `Magnificat' aangemerkt als een
`subversief lied' en omgewerkt tot een scherp
politiek manifest. Zonder Gunther Grass, die
in zijn Maria-satire in Die Blechtrommel 1 959
en zijn parodie op overspannen verering in
Katz and Maus 1961 niet ontluisterde maar
bevrijdde, en Heinrich Böll, die in Gruppenbild mit Dame 1971 Maria als mythisch oertype ook politiek kleurde, was dit mariaal politiek engagement niet denkbaar geweest.
Het was ook Böll die met het gedicht Köln
I de dieptepsychologische benadering van
Maria voortzette. Maar nu is de `zwarte godin', de Magna Mater, zijn stad waarin door
alle tijden heen de tegenstelling tussen en de
versmelting van christendom en heidendom
in vele vormen heerst. Drie vrouwen gaven
eigen interpretaties. In haar gedicht `Madonna der Gmünder Johanniskirche' (in Das andere Ufer vor Augen 1971) geeft Margarete
Hannsmann de voorkeur aan de beschadigingen der eeuwen op een Mariabeeld (sporen
die het tot een gorgonische spookgestalte
dreigen te vervormen) boven een smetteloze,
vervangende kopie. Gertrud Fussenegger zag
in de appel in de handen van het Jezuskind en
van de apocalyptische en moederlijke
`Mondherren mit Kinde' (in Widerstand gegen
Wetterhähne 1974) het kosmische symbool

van de wereld die in de relatie tussen de moeder en de zoon tot voltooiing kan komen.
Luise Rinser toonde in haar duiding van Jezus' woorden aan het kruis in `Und die Madonna?' (in Winterfrühling 1982) hoe aan en
rond het kruis het mannelijke in God terugtreedt om aan het vrouwelijke als Schutzmantelmadonna nieuwe ruimte te geven
(Joh. 19,26-27).
Afbraak van onwaarachtige elementen in
het traditionele Maria -'beeld' komt al voor
bij Rilke, die in de vertelling, Alle in einer een
beeldhouwer zolang laat snijden aan een Madonnabeeld voor zijn geliefde totdat het op
haar lijkt, dat het uiteindelijk uit zijn eigen
bloedende handen is gesneden. Richarda
Huch geselde in het gesjoemel met een Mariabeeld door een bigotte bisschop domheid
en huichelarij onder het mom van vroomheid in Lebenslaufdes heiligen Wonnebald Puck
19o5. Trakl vermengde in een choquerend,
autobiografisch gedicht Blutschuld 1909 de
vraag naar schuld door incestueuze ontucht
en drugverslaving met een gebed om hulp tot
Maria. Religieus misbruik in Lourdes werd
door Tucholsky in zijn Pyrenäenbuch 1925 beschreven en afgewezen, maar ook mild beoordeeld vanwege de daar ontvangen troost
en bemoediging. De hoofdpersoon uit de roman Zeit des Fasans 1988 van de Zwitser Otto
Walter bevrijdt zich in het fragment `Ab schied von einer Madonna' van zijn onderdrukkende moederbinding door een Mariabeeld radicaal te vernietigen. In de laatste
roman van Elisabeth Langgässer Märkische
Argonautenfahrt 1947 vinden in de uitzichtloze
situatie van 1945 zeven mensen tijdens een
Argonautenreis uiteindelijk uitkomst uit de
meest traumatische ervaringen in een pure
liefde, waarvan Maria het symbool is. Uit
deze, soms schijnbaar blasfemische werken
blijkt dat juist in de confrontatie met het Maria -thema de moderne mens zich van zijn
vervreemding bewust kan worden. Oude
symboliek die versleten lijkt, kan in een eigentijdse context toch nieuwe zin of minstens
begrip bieden.
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Buiten het Duitse taalgebied kan voor Italië gewezen worden op de lyrisch-epische gedichten-cyclus Gjella e Shën Mëriis Virgjër
(Leven van de heilige maagd Maria) van de
Italiaans -Albanese dichter Jul Variboba, naar
het voorbeeld van Zuiditaliaanse volksliederen, en Fior di Maria 1859 van Antonio Cor
stelde José Régio in zijn dra--tesi.InPorugal
matisch mysteriespel Benilde ou a Virgem-Mae
(Benilde of de maagd Maria) 1947 met het
meisje Benilde, dat meent door uitverkiezing

zonder man zwanger te zijn geworden, het
dilemma tussen psychiatrisch lij den en mystieke vervoering centraal. Met het raadselachtige vers -drama El escultor de su Alma
(Beeldhouwer van zijn Alma) postuum 1904,
waarmee Angel Ganivet teruggreep op en
zijn bewondering uitdrukte voor de klassieke
Spaanse religieuze spelen en de 'nordische' sagenwereld, liet hij lezer en toeschouwer gissen naar zijn bedoelingen: na jaren afwezigheid en religieuze vervreemding vervoegt de
beeldhouwer Pedro Mártir zich weer bij zijn
dochter Alma (ook: ziel of het Spaanse ge-

John Everett Millais, Jezus in het
huis van zijn ouders, pentekening
ca. 1849. Tate Gallery, Londen.
In deze voorstudie voor zijn
schilderij uit 1849 accentueert
Millais het verdriet van Maria,
die het lijden van haar zoon
voorvoelt.
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nie), die van schrik versteent en de gestalte
aanneemt van de maagd Maria. In het gedicht `De moeder van Christus' (in To Foos
Pu Kei [Grieks: Het brandend licht]) van Dimos Tanalias, waarin de strijd tussen de twee,
volgens de communistische auteur afgedane
tegenpolen Christus en Prometheus wordt
beschreven, verschijnt Maria als een menselijke zorgende moeder.
Paul Claudel, de belangrijkste auteur van
het Franse 'renouveau catholique' uit de eerste helft van deze eeuw, werkte zijn leven
lang aan het herschrijven van zijn belangrijke
`geestelijke spel' L'annoncefaite a Marie 1912,
waarvan drie versies bestaan. In het complexe
verhaal, dat in 1428/29 speelt, zijn door elkaar
lopende niveaus met elkaar verweven: de oplossing van de tragiek van het boerenmeisje
Violaine (die uitgroeit tot een aardse, lijdende, schuld op zich nemende Maria), Jeanne
d'Arcs triomf in de kroning van de dauphin
Karel in de kerstnacht te Reims en het mysterie van de menswording. Wellicht nog complexer en zeker van onderling verweven
symbolismen doortrokken, is de onder criminelen op Montmartre spelende roman NotreDame-des- Fleurs 1948 van Jean Genet, geschreven in 1942 in de gevangenis van Fresnes. Op het hoogtepunt van het bizarre
verhaal, de rechtszitting waarop de hoofdpersoon, de moordenaar met de naam NotreDame, ter dood veroordeeld wordt, treedt
deze op in de gestalte en met de naam van
Maria: `ik ben de onbevlekte ontvangenis',
een van de manieren waarop Genet laat zien
hoe het heilige zich juist in blasfemie kan vertonen. De tegenspeler van Notre-Dame, zijn
vriend en geliefde Louis Culafroy, die de
naam Divine (goddelijke) draagt, stijgt zo
ook in waardigheid naarmate zijn immense
verval voortschrijdt. In Nederland bewerkte
Van Nouhys in zijn Het Ave Maria 1853 een
verhaal van een kruisridder die monnik
wordt, maar voor geen ander gebed geschikt
blijkt dan voor het `Ave Maria'; op zijn graf
groeit na zijn dood een lelie met op elk blad
deze woorden. Over Maria die in de Kerst-

nacht een zieke bijstaat, dichtte Jacques
Schreurs de eenvoudige ballade Viaticum (De
laatste communie) 1924.
De geschiedenis van de inspiratie die Maria
schonk aan musici, begint met de toonzetting
van onder meer de zojuist vermelde vroegchristelijke en middeleeuwse hymnen; daarnaast ook uiteraard Maria's eigen lied, het
Magnificat, en het canticum Nunc dimittis van
»Simeon, zo nauw met haar moederschap
verbonden. De oudste, gregoriaanse composities gaan terug tot een nauwelijks meer dateerbaar verleden; de eerste zeer eenvoudige,
meerstemmige bewerkingen ervan tot ca.
1000, toen men onder de zangstem een tweede, een kwart lager, plaatste. Een muzikale
vorm die via de 12e-eeuwse school van de
Notre-Dame te Parijs (met componisten als
Leoninus en Perotinus), de 13e-eeuwse Ars
Antiqua (kloosterscholen te Limoges en Santiago de Compostela) en de 14e-eeuwse Ars
Nova (Guillaume de Machaut, Messe de Notre
Dame ca. 1350), waarin telkens nieuwe en
meer ingenieuze muzikale vormen gevonden
en toegepast werden, uitgroeide tot de klassieke polyfonie van de 15e eeuw. De belangrijkste vertegenwoordigers daarvan waren de
Engelsman Robert Hunt (Stabat Mater, Ave
Maria en Mater dei ca. 1400), de Vlaming Ockeghem (Maria -mis Ecce ancilla ca. 1460), Jacob Obrecht uit Bergen op Zoom (een zeer
gekunsteld Sub tuum praesidium [Onder uw
bescherming] ca. 1475), de Henegouwer Josquin Desprez (Stabat Mater ca. 1 Soo), Orlando di Lasso (ongeveer honderd bewerkingen
van het Magnificat; ca. i 56o) en vooral zijn
tijdgenoot Palestrina (hymnen, motetten en
35 maal het Magnificat) . Intussen bloeiden in
Spanje de Cantigas de Maria, waaraan ca. 1220
koning Alfonso el Sabio als dichter en componist meewerkte, de `volkse' Marialiederen
onder de duizenden middeleeuwse bedevaartgangers naar Maria's heiligdommen en
Laudi (lofliederen) onder de 13e-eeuwse Italiaanse flagellanten met reflecties op Maria's
plaats bij Jezus' geboorte en lijden (bewaard
in het 14e-eeuwse Laudario 91 di Cortona) . De-
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ze Laudi werden voortgezet tot in de i 6e

eeuw, waar volgelingen van het Oratorium
van de volkspredikant Filippo Neri ze uitvoerig bewerkten en gebruikten (onder meer
Animmuccia 1547-50). Daar weer uit ontstonden met meerstemmige koren afgewisselde dialogen, `oratoria volgare' genoemd,
de voorlopers van het 17e-eeuwse oratorium.
Nog in de i 6e eeuw verzorgde bisschop Ancina een verzameling Laudae, Temp lo armonico della Beatissima Vergine 1 599
Het leven van Maria in zijn geheel is niet
vaak voorwerp van muzikale scheppingen
geweest. Biber schreef, geïnspireerd door de
`geheimen van de rozenkrans', 16 vioolsonates Zur Verherrlichung von 15 Mysterien aus
dem Leben Mariae ca. 1674. In het begin van
deze eeuw componeerde de priester Jas van
Schaik een bundel lofliederen Rosarium Marianum. Na Feremans' Maria- oratorium 1 937
schreef Candael op gedichten van Gilliams
een oratorium Het leven van Maria 1 94 1 43,
dat gevolgd werd door een oratorium van
Kronsteiner 1954. Hindemith, die Rilkes Marienleben in 192223 voor piano en sopraan op
muziek zette, herschreef dit werk in 1948.
Wel gaven momenten uit Maria's leven aanleiding tot composities. Na een Annunciatie oratorium ca. 1700 van Alessandro Scarlatti
en na Schuberts groet van de engel, het Ave
Maria 1825 en de bewerkingen daarvan in de
opera Fra Diavolo 1830 van Auber en Otello
1887 van Verdi, stond de `boodschap van de
engel' bij modernen in de belangstelling.
Men denke aan werken van de Spanjaard Turina (religieus drama 1924), Strawinsky (Ave
Maria 1934), Poulenc ca. 1950, de Zuidafrikaanse Blanche Gerstman (kerstcantate ca.
1950-6o), Felicitas Kukuck-Kestner (voor
twee vierstemmige koren 195 i), Naylor
(voor koor, sopraan, tenor en kamerorkest
1953), de Portoricaan Campos-Parsi (cantate
1 954), Vogt (kameroratorium 1955) en Kluge (voor orgel, koor, sopraan en tenor 1955
en een bewerking voor vijfstemmig koor van
het middeleeuwse Marialied Es kommt emn
Sch geladen 1957). Milhaud 1932 en de Chi-
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leen Letelier-Llona 1949 schreven muziek bij
Claudels L'annonce faite a Marie.
Toonzettingen voor het Magnificat, door
Maria gebeden bij haar bezoek aan Elisabet,
maakten in de i6e eeuw onder meer Orlando
di Lasso, Palestrina en Draconius, vervolgens
Monteverdi 164o en Johann Sebastian Bach
1723 en 1728-31. Een bijzondere vorm waren
de Magnificat -versetten, die afwisselend met
de gregoriaans gezongen teksten op het orgel
gespeeld werden, gecomponeerd door Cabezon ca. i S So, Frescobaldi ca. 1620, Titelouze
1 626 en Pachelbel ca. 1 675.
Onafzienbaar is de rij kerstliederen, -oratoria en - cantates waarin Maria naast haar
kind op de voorgrond treedt. Wat liederen
betreft denke men aan de vele middeleeuwse
als In dulci jubilo en Resonet in laudibus, beide
in een typische mengvorm wat de taal betreft, Oggi e nato un bel Bambino, het mysterieuze Uns kommt ein Schgefahren en As I sat
on a Sunny Bank, waarbij het geladen schip op
Maria duidt. Na de — nog steeds voortlevende
— Noëls en Christmas Carols ontstonden in de
16e en 17e eeuw kunstige liederen zoals de
motetten van Marienzo en Nanni ca. 1 8-8 8
op de tekst Hodie Christus natus est. In de i 8e
eeuw verschenen de Suites de Noël van Dandrieu. En na de huisbakken, maar onsterfelijke
19e-eeuwse liederen als De herdertjes lagen bij
nachte en vele andere, schreef Hugo Wolf zijn
Maria- liederen in Das Spanische Liederbuch
1890, Reger in Mari- Wiegenlied 1911-12, en
Felicitas Kukuck-Kestner in Weihnachtsgeschichte in Liedern zu eigenen Texte 1973 en Wo
ist der neugeboren König der Juden? 1 974.
Kempter componeerde ca. 186o een oratorium Die Hirten von Bethlehem. De Cantate de
Noël ca. 1930 van Honegger is een geraffineerde bewerking van oude kerstmuziek.
Maria's rol bij het lijden van Jezus werd
behalve in de vele Passies (»Jezus) muzikaal
vooral vorm gegeven in de talrijke bewerkingen van het middeleeuwse Stabat Mater.
Najosquin Desprez was Pergolesi ca. 1720 de
eerste in de nieuwe tijd. Het werk van de
Siciliaanse senator Rincon d'Astorga uit 1707
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werd pas tegen het eind van de eeuw gewaardeerd. In de ie eeuw liepen de werken van
de Belg Ermel (cantate 1837), Rossini 183243 en Dvorzák (koorwerk 1877) uit op het
geweldige Stabat Mater van Verdi 1889. In de
2oe eeuw ontstonden op het Stabat Mater
koorwerken van Stanford 1907, Szymansovski 1920, Fresjo 1943 en Lupi 1 944;
werken voor koor en orkest van Strategier
1938 en De Klerk ca. 1950; een compositie
voor zes stemmen van Johann Nepomuk David 1927; een oratorium van Sikorski 1950;
een compositie voor vrouwenkoor en klein
orkest van Naylor 1961; verder van Poulenc
een koorwerk 1950 en van de Tsjech Jirasek
een avantgardistisch werk 1968. Op zijn manier hield Meulemans zich met Maria's lijden
bezig in het oratorium De zeven weeën 1920.
Rosenthal liet zich door het iconografisch
thema van de Pietà inspireren voor zijn La
pietà d'Avignon voor vocaal kwartet, trompet
en strijkorkest 1 943
Maria's hemelse heerlijkheid was onderwerp voor onder meer Charpentier, oratorium Assumpta est 168o, Charles Duquesnoy
(Charles Lanctin), Regina coeli 1784 en voor
Lode van Dessel, oratorium Assomption 195 I.
Uit de legenden rond Maria kozen Massenet/Lena voor hun Jongleur de Notre-Dame
1902 een variant op de geschiedenis van de
Speelman: voor een Mariabeeld danst de
monnik geworden goochelaar Jean om zijn
aandeel te leveren in de uitvoering van de
afspraak dat ieder voor Maria zijn beste kunnen zal tonen; men denkt dat hij gek geworden is, totdat wanneer hij stervend van uitputting neervalt, het beeld levend wordt en
Maria hem zegent. Staf Nees schreef in 1941
muziek bij een toneelbewerking van het verhaal. Na die van Albert Wolff uit 191 I hadden de eerste opera's van de Amerikaanse
Griek Mitropoulos 1919 (op een tekst van

Maeterlinck) en Robbone ca. 1950 de geschiedenis van zuster Beatrijs als libretto.
Fromm 1960; Haufe 1960; Hendricks 1948; Karrer
1962; Kuschel 199o; Mak 1948; Muelack 1985;
Vriend 1928.

MARIA MAGDALENA was de vrouw die
Jezus in Galilea diende nadat `zeven duivels
uit haar waren weggegaan' (Luc. 8,2). Haar
naam duidt op haar woonplaats Magdala aan
het Meer van Gennesaret. Met andere vrouwen bleef zij bij Jezus ook tijdens diens lijden
en bij zijn dood en begrafenis (Mar. 15,41).
Volgens Marcus en Lucas ontdekte zij, toen
zij samen met twee andere vrouwen naar het
graf was gegaan om het lichaam van Jezus te
balsemen, dat het graf leeg was. De namen
van de twee andere vrouwen wisselen. Naast
Maria Magdalena geeft Mar. 16,1 Salóme en
Maria, de moeder van Dakobus; Luc. 24,10
geeft in plaats van deze Salóme een Johanna.
Volgens Joh. 20,1-18 was Maria Magdalena
echter alleen toen zij het lege graf ontdekte.
Zij berichtte dit aan de apostelen. Weer terug
huilde zij bij het graf over de vermeende ontvreemding van het lichaam van Jezus.
Bij dit graf ontmoette zij — aldus nog steeds
Johannes — eerst twee engelen, die zij vergeefs
naar het lichaam van Jezus vroeg, en vervolgens een man die zij voor de tuinman hield en
aan wie zij dezelfde vraag stelde. Pas toen de
man haar naam uitsprak, herkende zij hem als
Jezus, die — toen Maria in een vriendschapsgebaar zijn voeten omklemde — haar vroeg
hem niet aan te raken (letterlijk [Latijn]: noli
me tangere, hecht je niet aan me), om haar
daarna te wijzen op de noodzaak van een
nieuwe vorm van haar beleving van hun relatie: hem te aanvaarden als door zijn dood opstijgend naar zijn Vader.
Tot zover de evangelies over Maria van
Magdala. In de latere tradities groeide zij uit
tot een gestalte die, hoezeer ook ten onrechte,
is `gefuseerd' met twee andere vrouwen. In
de eerste plaats werd zij identiek geacht met
de Maria die de zuster was van Marta van
Betanië en van de door Jezus ten leven gewekte Lazarus, de Maria dus die aan de voeten van de Heer naar diens woorden luisterde
en tijdens een maaltijd zijn voeten met haar
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haren droogde en met kostbare balsem zalfde. In de tweede plaats werd zij gehouden
voor de in Luc. 7,36-49 niet bij naam genoemde boetvaardige zondares die in het huis
van Simon de Farizeeër tranen stortte over
Jezus' voeten, ze met haar haren droogde en
balsemde. Over haar zei Jezus, dat ter herinnering aan haar bij de evangelieverkondiging altijd verteld zou worden wat zij voor
hem had gedaan. De Maria Magdalena die
zoveel opgang maakt in de religieuze cultuur
tot in de nieuwe tijd, is dus `samengesteld' uit
deze drie vrouwen.
Een oosterse legende laat deze Maria Magdalena »Johannes de evangelist naar Efeze vergezellen, vanwaaruit later in 899 haar lichaam
naar Constantinopel overgebracht werd. Gecompliceerder zijn de westerse legenden over
haar verdere leven en lotgevallen. Deze komen al in de ioe eeuw voor in Italië, maar
worden overgenomen en gelokaliseerd in de
uitgebreidere, Zuidfranse versie uit de i ie/
13 e eeuw. Volgens deze legende voer
Maria, die samen met Lazarus, haar zuster
Marta en een door Petrus aanbevolen leerling
van Jezus, Maximinus, door de joden in een
boot zonder zeil of roer werd gezet, naar de
Provence. Zij geraakten aan land in Les-Saintes-Maries-de-la-Mer. Vandaar trokken zij
naar Marseille om daar het evangelie te preken, hetgeen op weerstand stuitte bij het kinderloze koningspaar van die stad. Toen Maria
op een nacht aan de echtelieden verscheen om
hun dit verzet te verwijten, nodigden zij haar
uit voor een bezoek. Bij dit bezoek beloofde
Maria Magdalena hun de geboorte van een
kind. Toen voer de koning met de koningin
naar Rome om bij Petrus de geldigheid van
Maria's evangelie-verkondiging te controleren. Tijdens een storm werd het kind te vroeg
geboren en stierf de koningin. Men legde
haar lijk op een klip, liet daar ook het kind
achter, emmer via Rome naar Jeruzalem. Op
de terugweg kwamen ze langs de klip, waar
ze moeder en kind gezond en wel aantroffen.
Heel Marseille bekeerde zich tot Maria's
God. Lazarus werd er bisschop, Maximinus

werd bisschop van Aix-en-Provence en Marta bekeerde Tarascon (»Marta & Maria) .
Maria zou verder, volgens een andere legende, vanwege haar zondige jeugd dertig
jaar lang als boetelinge in een woestijn bij
Marseille verbleven hebben, in een grot die
Sainte-Baume (balsem, troost) genaamd
werd. Daar namen engelen haar op elk van de
zeven gebedsuren in de hemel op om haar in
plaats van met aardse spijs met hemelse muziek te voeden. De schande van Maria's
naaktheid werd in de woestijn ondervangen
door een weelderige groei van het hoofdhaar,
dat heel haar lichaam bedekte.
Zij zou zich verder ingezet hebben voor
het bevrijden van gevangenen. Toen haar
einde naderde bracht Maximinus haar de heilige communie. Men begroef haar in Aix-enProvence (of in het nabije Saint-Maximin?).
De Legenda Aurea voert haar afkomst (en die
van Lazarus en Marta) terug op een vorstenpaar Syrus en Eucharia, dat een deel van Jeruzalem, het dorp Betanië en het kasteel Mag
aan hen naliet. Het eerste viel toe aan-dal
Lazarus, het tweede aan Marta en het derde
aan Maria, die er haar uitspattingen beleefde.
Een bizarre middeleeuwse traditie maakte
haar tot een vroegere verloofde van Johannes

de Doper.
De exegese van de nogal mysterieuze passage
over Maria's ontmoeting met Jezus na zijn
verrijzenis (vanouds 'noli me tangere' genoemd) is uiteenlopend. Wellicht moet de
tekst begrepen worden — zoals al bij Johannes
Chrysostomus ca. 400 — tegen de achtergrond
van de opvattingen van Johannes over de
verhouding van de Zoon (logos) tot de Vader, van wie de Zoon uitgaat en naar wie hij
terugkeert. Deze terugkeer is in feite begonnen bij Jezus' dood. Als Maria, die de verrijzenis al te materieel opvat en graag in die zin
aanvaardt, door haar gebaar te kennen geeft
dit niet te `vatten', corrigeert Jezus haar. Bij

»Tomas, die de verrijzenis niet accepteerde, is
de situatie precies andersom en hij moet Jezus
dus juist wel aanraken!
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Vanouds kwam Maria Magdalena de erenaam `apostola apostolorum' (apostel van/
voor de apostelen) toe. Sommige — lang niet
alle! — gnostieke teksten zoals het Evangelie
van Maria (Magdalena) 2e eeuw en Pistis Sophia 3e eeuw waardeerden Maria Magdalena
als vertrouwelinge en gesprekspartner van jezus. De vrouw - vijandige houding in de gevestigde kerk leidde tot het tegenovergestelde. Maria's bezetenheid van de zeven duivels
en de identificatie met de zondares leidden
ertoe dat zij in preek, stichtelijke literatuur en
kunst doorging voor een afschrikwekkend
slechte vrouw die een voorbeeldige boetvaardige werd. Deze identificatie met de zondares
komt voor het eerst voor in de tijd van Gregorius de Grote (6e eeuw) en werd pas door
de humanisten bestreden, zoals Faber Stapu-

lensis De Maria Magdalena et triduo Christi
disceptatio (Onderzoek over Maria Magdalena en het drietal rond Christus; 1517). De
legende van Maria's naaktheid is ontleend aan
een 7e-eeuwse, legendarische vita van de ascete Maria van Egypte.
De grote verbreiding van de legenden van
Maria Magdalena is onder meer te danken
aan Karel van Anjou, die eerst de Provence en
— in 1266 als koning van Sicilië en Napels —
vervolgens zijn hele koninkrijk onder haar
bescherming stelde. Verder zetten de franciscanen en ook de dominicanen, beheerders
van haar graf te Saint-Maximin, zich in voor
de verbreiding van haar cultus door heel Europa. Niet minder groot was de invloed van
de vele details in het samenvattende Magdalena- verhaal in de Legenda Aurea, waarvan
sommige — zoals het bericht over een kortstondig huwelijk van Maria met de apostel
Johannes — overigens niet zonder enige scepsis worden vermeld. De populariteit van Maria Magdalena, alle eeuwen door vereerd,
werd vooral in de 16e eeuw vergroot door
het mysteriespel van jezus' lijden, waarin zij
een grote rol speelt.
Vanaf de I ie eeuw beweerde men dat haar
lichaam, dat een monnik van de abdij ooit
overgebracht zou hebben, in Vézelay be-

waard werd. In 1279 dacht men het echter
ook in de crypte van Saint-Maximin te hebben teruggevonden. In het begin van de ie
eeuw werden relieken van de heilige uit het
bezit van de hertog van Parma, overgebracht
naar Parijs. Maria's feestdag valt op 22 juli.
Maria Magdalena is de patrones van alle
boetelingen en van de gevangenen; verder
beschermt zij alle `gevallen' meisjes en vrouwen en strekt zij haar zorg uit over diegenen
die modieuze voorwerpen vervaardigen
(kammen, handschoenen, parfums) en over
de tuinmannen. Attributen zijn een zalfpot,
wierookvat, doodskop (vergankelijkheid van
aardse zaken), kroon, spiegel of muziekinstrumenten (herinneringen aan haar licht
-zing
leven), boetewerktuigen (gesel) of
doornenkroon (vanwege de hulp bij de
'kruisafneming'). Vanouds wordt in de paasliturgie en recentelijk in de feministische
theologie terecht veel aandacht geschonken
aan Maria Magdalena en de andere vrouwen,
die eerder dan de apostelen geloofden in en
betrokken waren bij het cruciale moment in
de jezus-geschiedenis, zijn dood en verrijzenis.
Maria Magdalena verscheen voor het eerst
in de iconografie, hoewel niet herkenbaar, op
de afbeelding van de vrouwen bij het graf,
het oudste teken — want wie had het moment
zelf gezien? —van de verrijzenis van Jezus. Op
een groot fresco (voor 23 5) in het kerkhuis
van Doura-Europos aan de Eufraat naderen
de vrouwen met kaarsen in de hand van
rechts een gesloten sarcofaag, waarnaast links
twee sterren die verwijzen naar de engelen bij
het graf. Daarna is met slechts secundaire varianten tot ver in de middeleeuwen het schema van de drie vrouwen bij het graf identiek:
een groep van drie (een enkele keer twee:
ivoren vleugel van een diptiek ca. 400; deksel
Palestijns reliekkastje 6e eeuw Vaticaans Museum) nadert het graf, dat eerst een sarcofaag
is, later een rotonde: Constantijns bouwwerk
in de Grafkerk te Jeruzalem. Zij worden door
een engel toegesproken met een spreekgebaar: rechterhand vooruit. Zij maken een ti-
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Meester van de Legende van
Maria Magdalena, Preek van
Maria Magdalena, zijluik van een
altaarstuk met het leven van

Maria Magdalena, ca. 1520.
John G. Johnson Collection,
Philadelphia.
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mide indruk en dragen meestal zalfpotten;
rond of naast het graf slapen gewapende soldaten. Men denke onder vele voorbeelden
aan het reliëf op de sarcofaag ca. 400 in de San
Nazaro e Celso te Milaan, een ivoor, de Rei derische Tafel genoemd, uit dezelfde tijd, de
6e-eeuwse zilveren pelgrimsampullen uit
Monza en Bobbio, en het mozaïek ca. 520/30
in de Sant' Apollinare te Ravenna of de ver
I Soo uit Novgorod-rijzensko( ca.
in de Tretj akov- galerij te Moskou) .
Deze antieke iconografie van de drie vrouwen werd voortgezet onder meer in een reliëf (aangevuld met een 'nederdaling ter helle') aan de 12e-eeuwse doopvont in de kerk te
Calahorra de Boeda (prov. Burgos), het verrijzenis-paneel aan de Maestà 1308-I I van
Duccio en het 15e-eeuwse paneel van Jan van

Eyck in Museum Boymans-Van Beuningen
te Rotterdam. Daarnaast ontstonden in de
middeleeuwen varianten: de groep van
bezoekende vrouwen werd levendig verbonden met de scène van de nu wel afgebeelde
verrijzenis (paneel aan het Hohenfurther-altaar ca. 1350, op de achtergrond werd de `noli
me tangere'-scène toegevoegd) en — vreemd
gegeven — Maria Magdalena bekleedt zich
met de achtergebleven lijkwaden (Meester
van 1477, paneel in het museum te Esztere-

gom) .
In de periode van de barok geraakte de
voordien stille groep in een levendig, door
drukke gebaren onderstreept gesprek (Rubens ca. 1615-20) en werd met veel nadruk de
nutteloze lijkwade getoond (Giordano ca.
1 696) . Later leefde het thema van de vrouwen slechts voort in illustraties (Doré, bijbel
i866). Zeldzaam is de uitbeelding van Maria's boodschap van de verrijzenis aan Petrus
en de apostelen: een kapiteel ca. 1145 uit de
kruisgang van de kathedraal te Pamplona ca.
I i6o /70, een emaille plaquette waarschijnlijk
uit Hildesheim ca. I16o/70 (hier gevolgd
door twee Emmaüsscènes; »Kleopas) en op
glasramen 13 e eeuw te Chartres en Semur.
De 'noli me tangere'-scène werd vanaf de
9e eeuw in de belangrijke codices met-bijbelse

cycli afgebeeld, zoals in het Sacramentarium
van Drogo uit de 9e eeuw, de Codex Egberti
ca. 98o in de stadsbibliotheek te Trier, de
Gouden Codex van Echternach ca. 990 en het
Perikopenboek van Hendrik iii ca. 1040. Zij
sloot `en relief' de grote cyclus uit i o I S af op
de bronzen deuren van Bernward (nu in de
Blasiusdom te Hildesheim) en dient daar
(exact volgens de antieke interpretatie) als
`hemelvaart'-voorstelling. Op alle afbeeldingen draagt de verrezene een kruisnymbus en
een boekrol en heeft het gebeuren plaats in
een tuin. Zo ook — met soms een enkel wisselend detail — tot diep in de middeleeuwen: op
een kapiteel ca. I 130 van Meester Gislebertus
te Autun, een Salzburgs miniatuur ca. T 140
(Jezus draagt een triomfkruis met vaan), een
fresco van Andrea da Firenze 1365/86 in de
Santa Maria Novella te Florence en een paneel ca. 1480 van Schongauer (kruisvaan).
Op Fra Angelico's fresco 1436/45 in het
klooster van San Marco aldaar vindt men
twee nieuwe elementen: Jezus is gekleed als
tuinman en ontwijkt, terugdeinzend, de aanraking van Maria. Deze tuinman kreeg een
hak of een schop: paneel ca. 1525 van de
Meester van de 'Goldene Tafel' (Wallraf-Richartz Museum te Keulen) en nog op het paneel van Rembrandt uit 1638. In de periode
van de barok wijst Jezus, terwijl hij terugwijkt, vaak dramatisch naar de hemel en
toont hij meestal, half ontkleed, zijn zijdewonde: schilderijen van Titiaan 1548 (Jezus
geheel gekleed in zware mantel; tegen de
achtergrond van een grote Franse tuin), Cor
I S6o en een werk van Rembrandt
-regioca.
of omgeving ca. 16So (niet meer als tuinman,
maar als verrezene) en vele andere zoals Alle
Lastman 1621, Jan de-sandroAli1590,
Bray 1665, Metsu 1667 en Lorrain ca. í680.
Sommigen schilderden het tafereel meerdere
malen: Calvaert ca. 1590-1600 driemaal, Albani ca. 1545 vijfmaal en Jordaens ca. 165o
driemaal. Ook in de sculptuur was het een
geliefd thema: reliëfs van Amadea I S i 8 (San
Michele te Cagli) en Rustici ca. 1530 en een
marmeren groep 1649 van Raggi de Oudere.
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In de ie eeuw hernamen de Duitse Nazareners het thema (onder meer Johann Ramboux ca. i 840 en Hans Thoma in een ontwerp voor een altaarstuk 1901). Op ikonen is
het gegeven zeldzaam (Grieks ikoon ie
eeuw, onder westerse invloed) .
De voorstelling — en vooral haar plaats en
houding daarin — van Maria Magdalena als de
zondares of als Maria van Betanië die Jezus
door zijn voeten te zalven eer bewees, had
invloed op haar houding en plaats in belangrijke scènes uit Jezus' lijden waarbij zij betrokken was. Haar plaats is meestal aan de
voet van het kruis of aan Jezus' voeten en zij
houdt zich — altijd een voorname dame met
lange haren — intens zoniet met zijn lichaam
dan toch met zijn pijn en smart bezig. Bij de
kruisiging: de Keulse Meester van het leven
van Maria in de Kruisigingstriptiek kort na
1465 in het Sint-Nicolaashospitaal te Kues
(schenker Nicolaas van Cusa) en Grünewalds
Isenheimeraltaar I S I2-16. Bij de kruisafneming: Rogier van der Weyden voor 1 443,
Tintoretto ca. 15 50 en Chassériau ca. I 8 45
Op de `bewening van Jezus' van de hand van
een Franse anonymus 1516 in de kerk van
Marly-le-Roy droogt zij zijn voeten met
haar haren; bij Quinten Massys op zijn Nood
Gods 1511 in het Kon. Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen balsemt ze zijn voeten. Een komische vergissing maakten de
Spaanse beeldhouwers Gil de Siloé en Diego
de la Cruz, toen zij in 1499 aan het hoofdaltaar in het kartuizer klooster Miraflores te
Burgos op een paneel de boetvaardige zondares haar werk lieten doen tijdens het Laatste
Avondmaal.

De Magdalena- legenden werden in cycli
nooit afzonderlijk afgebeeld, maar altijd in
combinatie met authentieke of toegeschreven
evangelische scènes. De vroegste voorbeelden komen uit Italië: paneel eind 13C eeuw in
de 'maniera graeca' (als een ikoon) met acht
kleine scènes, drie bijbelse en vijf legendarische. Het is niet onmogelijk dat Karel van
Anjou de opdrachtgever was van het grote
(nu zeer verbleekte) fresco dat Giotto begin

2I5

14e eeuw schilderde in het Bargello (paleis
van de Podestà) te Florence, dat als eerste scènes heeft uit de legende rond het koningspaar
van Marseille. Met zijn leerlingen hernam
Giotto deze cyclus in de onderkerk te Assisi.
Ook bij zijn navolger Giovanni da Milano
overheerst de legende op de fresco's uit 1366
in de Santa Croce te Florence. Ramen in
Chartres, Bourges, Auxerre en Semur-enAuxois (drie ramen) hebben in de ie eeuw
nu eens meer bijbelse dan weer meer legendarische taferelen.

Lukas Moser was de eerste Duitser die, op
de predella van zijn grote altaar uit 1433 te
Tiefbronn, een Magdalena- cyclus schilderde:
in de top de zalving en op de buitenzijde van
de luiken de bootreis, de aankomst en het
nachtelijk bezoek aan het koninklijke paar, de
laatste communie en — binnenzijde — afbeeldingen van Maria en haar broer Lazarus. De
oorspronkelijke `verheerlijking' van Maria
Magdalena op de bij de predella horende reliekschrijn werd in de 16e eeuw vervangen
door een nieuwe. Na dat van Moser volgden
vele altaren met zo'n zelfde opzet, telkens
met andere taferelen: onder meer van Riemenschneider 1490 -92 in de Magdalenakirche te Münnerstadt en een Lübecker draagaltaar ca. 1519.
Verspreid over vele musea is het Brusselse
altaar van de Meester van de Magdalenalegende uit I S 10/20, dat begint met een scène
uit Maria's losbandige leven. Een Frans handschrift, ca. 1520 gemaakt voor Louise van Sa
heeft onder meer een aantal miniaturen-voye,
van Godefredus Batavus met de zondares tijdens de j acht te paard, de valkenjacht, de dans
en een galant avontuur met een jonge man.
Ook een van de laatste Franse glasramen ca.
1500 in de Notre-Dame te Sablé- sur -Sarthe
occupeert zich uitvoerig met deze levensfase.
Daarna verdwenen de cycli goeddeels om
plaats te maken voor monumenten met afzonderlijke taferelen.
Enkele voorbeelden van deze afzonderlijke
taferelen moeten hier volstaan. Maria's wereldse leven werd onder meer uitgebeeld op
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een aan Pieter Bruegel de Oudere toegeschreven schilderij ca. 1570-8o en een gravure van
Lucas van Leyden ca. 1520 (vgl. anoniem
schilderij 16e eeuw in de Kon. Musea voor
Schone Kunsten te Brussel) en Maria's bekering onder invloed van Marta op een schilderij
ca. I S TO van Luini. De zalving van Jezus' voeten was zeer vaak onderwerp. Uit honderden
voorbeelden kan verwezen worden naar een
werk van de Meester van I S 18 (het centrale
deel van een altaarstuk in de genoemde Musea te Brussel) .
Ook de boete en extase zijn op talloze
kunstwerken aan te treffen, vooral in de periode van de barok. In kunstwerken waarin
overigens dikwijls — met duidelijke opzet —
een blik wordt gegund op haar ontblote en
door haar lange haren slechts gedeeltelijk verhulde, verleidelijke lichaam, zit of ligt zij, al
dan niet duidelijk in haar grot, de ogen veelal
gericht op een kruisbeeld of extatisch ten hemel geslagen, bij de symbolen van haar eerdere wereldse bestaan, die verwijzen naar de
Vanitas, de ijdelheid der aardse zaken. Soms
wordt dit nog benadrukt door een doodshoofd. In deze trant zijn er schilderijen van
onder meer Artemisia Gentileschi ca. 1620,

Lebrun ca. 1656, Finson ca. 16io, Abraham
Bloemaert 1 619, Reni 1633, Coccapani ca.
1635, George de la Tour ca. 1641, Champaigne ca. 1645, Bleecker 1651 (Rijksmuseum te
Amsterdam) en Van Miens 1697. De toon
voor deze afbeeldingen werd reeds gezet in
schilderijen van Titiaan ca. 1533 en Domenico Tintoretto ca. 1598, en loopt door tot in de
19e eeuw, bijvoorbeeld bij Hayez ca. 1830.
De beeldhouwkunst kent werken in deze
trant van onder meer Pierre Puget ca. 1670
(reliëf in het aartsbisschoppelijk paleis te Aixen-Provence) . Op Rubens' schilderij ca. 1630
draagt een engeltje de gesel als boetewerktuig.

De bijstand van de engelen of haar opheffing ten hemel komt frequent voor in de
16e-eeuwse grafiek: houtsneden van Durer
iSoo /Io en Baldung Grien ca. 1525 en een
tekening van Cranach de Oudere. Tot de

vroege afbeeldingen in de schilderkunst behoort een paneel van Paolo Veneziano ca.
1350, waar zij een Christushoofd met nimbus
voor haar borst heeft. Ook dit thema maakte
grote opgang in de schilderkunst van de barok met werken van onder meer Lanfranco
ca. 1605, Cristofano Allori ca. 16o8, Rubens
ca. 1630, Vouet eveneens ca. 1630 en Ribera
midden ie eeuw.
Minder frequent ziet men de communie,
gebracht door Maximinus: schilderijen van

Vanni ca. I 8o in de Santa Maria di Carignano te Genua, Preda ca. 1700 in het Convento
San Antonio Abate te Milaan en Conca 1733.
Tot de zeldzame afzonderlijke voorstellingen
van haar dood behoort de triptiek uit 1554
van een Nederlandse meester in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Onder de afbeeldingen van Maria Magdalena in groepen heiligen (Lazarus en Marta,
Johannes de Doper, Franciscus en Dominicus) zijn die met andere heilige boetelingen
thematisch het interessantst. Rubens brengt
haar in een werk 161-18 samen met David,
»Dismas en Petrus voor de verheerlijkte Jezus.
De vele voorstellingen van Maria Magdalena alleen tonen haar soms als balsemdraagster: fresco Ise eeuw in de Eglise SainteMarthe te Tarascon, schilderijen van Quinten
Massys ca. 1520 (Kon. Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen), Jan van Scorel ca.
1550 (Rijksmuseum Amsterdam) . Soms is zij
boetelinge: Donatello's houten beeld 1455
(Maria Magdalena als uitgemergelde oude
vrouw in het kleed van haar eigen hoofdhaar); Gregor Klein, gepolychromeerd houten beeld ca. I5 I5: ten dele naakt en in gebedshouding; Pedro de Mena, beeld 1664
(gekleed in rieten mat, met kruisbeeld) . Carlo
de Marochetti schilderde in 1 841 Maria Magdalena's apotheose op classicistische wijze,
Emil Nolde in 1920 een `Christus and die
Sünderin'.
De preken van Gregorius de Grote ca. óoo
en de preek In veneratione Mariae Magdalenae
(Ter verering van M . m .) van abt Odo van
Cluny (i ie eeuw) waren van groot belang
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voor de vroegste ontwikkeling van de devotie tot Maria Magdalena, die daarna aangewakkerd en in stand gehouden werd door
menig tot boete en navolging van Maria's
Jezus - liefde aansporend dichter, zoals in de
12e-eeuwse hymnen van Abaelard, Alanus
van Rijssel en vooral van Walter van Chatilion. Steeds groter nadruk kreeg in het
middeleeuws geestelijk toneel — voorbereid
door de dialoog in liturgische hymnen als
Victimae pascali laudes (Lof aan het Paaslam)
van de Duitse hofkapelaan Wipo (eerste helft
i i e eeuw) — de plaats van de boetvaardige
zondares: zowel in de Passiespelen van Sankt
Gallen en Maastricht eerste helft ie eeuw,
Frankfurt 1350 en 1493 en Alsfeld 150 I, als in
de Paasspelen van Ripoll en Tours ie eeuw,
van Benediktbeuren ca. 1250, van Arras door
Mercadé ca. 1430, van Parijs door Arnoul
Gréban ca. 1450 en het in de 16e eeuw populaire — hier werden in het deel La mondanité de
Marie-Madeleine haar uitspattingen breed uitgemeten — spel van Angers door Jean Michel
1486, nagevolgd in een Engels mysteriespel
1512. Nog in middeleeuwse trant is de Rap-

presentatione della conversione di Santa Maria
Maddalena 15 54. Het anonieme epos Girart de
Roussillon ca. 1175 eindigt met het verhaal

van het vinden van Maria's relieken.
De middeleeuwse hymnen vonden in de
tijd van de barok voortzetting in verhalende,
belerende of mystieke Magdalena- gedichten,
zoals die van Maria Tesselschade ca. 1630
(Maria Magdalena als voorbeeldige boetelinge), Gryphius 1639, Kaldenbach 1645 en Lohenstein 168o, in mystieke gedichten in Die
erleuchtete Maria Magdalena 1679 van Hoffmann von Hofmannswaldau, in een groot
anoniem leerdicht 1719 uit Antwerpen met
de sprekende titel Wonderbaare Veranderinghe
van wereltsche liefde in de Goddelijke liefde.
In min of meer geseculariseerde vorm leefde na het midden van de ie eeuw in dramatiek en literatuur ook de laat - middeleeuwse
aandacht voor de periode vóór de bekering
voort, met dit verschil dat de nadruk op een
concrete relatie van Maria en op de proble-

Gregor Erhart, De heilige
Magdalena, bijgenaamd La Belle
Allemande, houten beeld,
ca. 1500. Louvre, Parijs.

218 MARTA & MARIA

men daar rondom kwam te vervallen. In de
gevallen dat »Judas Iskariot haar geliefde is,
zoals in de drama's van Ostrovski 1861, Dulk
(Jesus der Christ, 1865), Gensichen (trilogie
Der Messias 1869) of van de Griek Melàs (Judas, 1934), is de breuk met Maria aanleiding
voor diens verraad van Jezus, bij wie Maria
een waarachtiger liefde vond. Gecompliceerder is de situatie in het — door censuur getroffen — drama van Paul von Heyse 18 99,
waarin ook nog een Romein tegen beloning
van een nacht liefde belooft Jezus te zullen
redden. Een enkele maal, al in Legenden 1804
van Kosegarten en in het drama 191I van
Renée Erdös (Johannes der Junger), herleefde
het middeleeuwse motief van het huwelijk
met Johannes. Verder is er soms een Romein
— een enkele maal een kunstzinnige Griek
(drama van Plannies 1870) — in het spel met
wie Jezus van Nazaret rivaliseert, zoals in de
novelle van SchlafJesus and Mirjam i9ol, de
epische vertelling van Vorwerk 1902 en van
Rocheflamme 1903, de roman van Von Krane Magna Peccatrix (De grote zondares) 19o8
en het drama van Maeterlinck 1903. In het
drama van Rienzi 1924 is een relatie met
»Herodes oorzaak van Jezus' ondergang. Gewild was lang het populaire toneelstuk
Apostelspiel 1923 van de Oostenrijker Max
Mell met Maria Magdalena in een eigentijdse
hoofdrol. In de roman Mirjam 1983 van Luise
Rinser staat Maria voor de zelfbewuste, intellectuele volgelinge van Jezus.
Uiteraard werd voor Maria Magdalena
een belangrijke plaats ingeruimd in de Passiemuziek (»Jezus), vanaf de Johannespassie i S 60
van Scandello, de Historiae sacrae van Carissimi 16 o en Charpentier 1675 met een dialoog
tussen Jezus en Maria Magdalena, de Johannespassion van Bach 1723 tot aan de Passietekst van Metastasio 1730, op muziek gezet
door onder anderen Jomelli 1749, Salieri 1776
en Paisiello 1783. Rond 1640 componeerde
Mazzocchi een Klacht van Magdalena op een
gedicht van Erythreo. Oratoria op Maria
Magdalena schreven Bertali 1663 (voor het
Hof te Wenen), Antonio Scarlatti Ii trionfo

della grazia i68, Caldara eind ie eeuw,

Stolzel 1714, Galuppi 1740 en 1 763 en Massenet/Gallet 1873. In Caldara's Morte e sepultura
de Cristo 1 724 werden Maria Magdalena twee
grote aria's toebedeeld; een belangrijke rol
kreeg zij eveneens in de Kruisafneming 1728
van Fux/Pasquini. Daarnaast zijn aan haar een
opera gewijd door de Argentijn Massa 1927
en een lyrisch drama Les Saintes-Maries-de-laMer 1892 door Paladilhe. Cantates componeerden Vincent d'Igny ca. 1900 en Oscar
van Hemel 1941; van Maurits Deroo is er een
symfonisch gedicht uit 1950.
Annstett Janssen 1961; Bader 199o; Delpierre
1947; Hansel 1931; Male 1958; Mosco 1986; Rademacher 1965; Rudiger 1911; Saxer 1 959

uit Betanië waren twee
zusters van de door Jezus ten leven gewekte
»Lazarus, met wie zij samenwoonden (Luc.
10,38-42 en Joh. 11,11-45 en I2, I-I I). Jezus
bezocht het drietal als huisvriend. Marta lijkt
de meest voortvarende: zij was degene die als
eerste een beroep deed op Jezus om haar
broer ten leven te wekken. Maria echter was
degene die Jezus het meest na was, zijn vriendin en zijn leerlinge.
Lucas verhaalt over een bezoek van Jezus
aan de beide zusters. Maria luisterde aan de
voeten van Jezus naar diens woorden. Marta,
druk doende met het bedienen, toonde zich
geërgerd en wilde dat Maria haar zou helpen.
Maar Jezus zei dat Marta zich te druk maakte
en dat Maria aan zijn voeten `het beste deel
had gekozen'.
Johannes vertelt over een ander bezoek
van Jezus aan de beide zusters, na de opwekking van Lazarus en vlak voor de intocht in
Jeruzalem die zou leiden tot de kruisdood.
Ook bij die gelegenheid bediende Marta,
maar was het Maria die geprezen werd. MaMARTA & MARIA
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ria zalfde Jezus' voeten met een zeer kostbare
balsem en droogde ze met haar haren af. »Judas Iskariot sprak zijn woede uit over deze
verkwisting, maar Jezus prees Maria omdat
zij hiermee al verwees naar zijn begrafenis.
Tot zover de gegevens uit de evangelies.
Van Marta werd beweerd — onder meer door
Ambrosius van Milaan (4e eeuw) — dat zij de
door Jezus genezen bloedvloeiende vrouw
was die in het gedrang van de menigte Jezus'
kleedzoom aanraakte in de hoop genezen te
worden (Luc. 8,43-48). In de legenden werd
Maria van Betanië vereenzelvigd met Maria
Magdalena. Volgens bepaalde lezingen zou
Marta degene geweest zijn die deze lichtzinnige Maria Magdalena tot bekering had gebracht. Verder wordt gemeld dat Maria met
Lazarus, Maria Magdalena en enkele anderen,
onder wie Marta's dienstmeisje Martilla —
men zei dat zij de vrouw was die Maria ooit
bij het horen van Jezus' woorden geprezen
had (Luc. 11,27) — op wonderbare wijze na
Jezus' hemelvaart in de Provence terechtgekomen is. Daar heeft Marta in de omgeving
van Aix-en-Provence met veel ijver gepreekt
en velen tot het geloof in Jezus gebracht.
Toen eenjongeman die haar wilde horen, de
Rhone overzwom en daarbij verdronk, wekte zij hem ten leven.
Haar meest opzienbarende daad echter was
de bestrijding, met gewijd water, het kruisteken en gebed, van een draak, Tarasco, die
tussen Aix en Avignon in de bossen aan de
Rhone leefde en mensen en passerende schepen met brandende projectielen bekogelde en
vernietigde; voortaan noemde men de streek
Tarascon. Tot haar dood, die haar door Jezus
eenjaar tevoren werd aangezegd, leefde Marta in strenge ascese, waardoor geestverwanten werden aangetrokken. Aldus de Legenda
Aurea, die ook melding maakt van het wonder dat bij Marta's begrafenis in Aix de bisschop van Perigueux, Fronto, overkwam.
Deze geraakte tijdens een kerkdienst in een
slaap, waarin hij door de Heer werd opgewekt hem te volgen naar Aix. Hij gaf aan
deze oproep gehoor en begroef Marta in Aix

— dit alles terwijl de gelovigen in Perigueux
een slapende bisschop zagen. Door een dienaar wakker gemaakt, zag Fronto dat hij zijn
gouden ring en handschoenen in Aix had
achtergelaten. Een uitgezonden dienaar vond
de bezittingen bij de koster van Aix, die alles
teruggaf, behalve een handschoen die hij als
aandenken behield.
Een andere traditie vertelt dat Maria een
week eerder dan Marta zou zijn overleden en,
toen de duivel rond het doodsbed van haar
zuster de kaarsen gedoofd had, verschenen
was en deze weer had aangestoken. Apocriefe
geschriften rekenen Marta met Maria (Magdalena) tot de drie vrouwen die op Paasmorgen uitgingen om Jezus' lichaam te zalven.
Vanaf de vroegchristelijke typologie (voor
het eerst bij Origenes) golden Marta en Maria
als voorbeelden van het actieve en van het
contemplatieve christelijke leven, een leven
van zich in dienst stellen van de naasten ofwel
van teruggetrokken beschouwen van Jezus'
persoon en leven.
Marta's attributen zijn een pollepel, bos
sleutels, wijwatervat of een geketende draak;
haar kleding een rok met gordel, een mantel
en een hoofddoek; soms spint zij. Zij voert
een uitgebreide patronage over allen die met
huishouding, gastenverzorging of ziekenverpleging te maken hebben. Ook helpt zij zieken en stervenden. Haar feestdag wordt gevierd op 29 juli.
Marta is soms als matrone afgebeeld (Raymond Destorrents, retabel met cyclus 135162; met boek en rozenkrans), soms als huisvrouw met schort en keukengerei (miniatuur
ca. 1440 in het Getijdenboek van Catharina
van Kleef; in de randversiering spinnend),
soms als overwinnares van de draak (Mochi,
marmeren beeld 1609 in de Sant Andrea della
Valle te Rome; met het wijwatervat: beeld
ca. 1490 in de Eglise Saint-Urbain te Troyes) .
Zij komt uiteraard voor in cycli van Lazarus
en van Maria Magdalena, bijvoorbeeld op
glasramen 13 eeuw te Bourges. Vanaf de 14e
eeuw resten enkele aan haar zelf gewijde cy-
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cli: het genoemde retabel van Destorrents,
een glasraam 1407 en een altaar 15 17 in de
Sankt Marthen te Neurenberg, en schilderijen van Vien ca. 1750 in het capucijnenklooster en van Carlo van Loo uit dezelfde tijd in
de Eglise Sainte- Marthe, beide te Tarascon.
Afgebeeld werden in de cycli haar invloed op
de bekering van Maria Magdalena, haar genezing van de vloeiing (»Jezus), de zeereis
naar de Provence, zelden (en vroeg) haar prediking (op het 13 e-eeuws glasraam van Maria
Magdalena te Semur-en-Auxois), de opwek king van de dode jongen, de overwinning op
de draak, haar dood en de wonderen rond
haar begrafenis: onder meer de verschijnende
Jezus en Maria Magdalena (14e-eeuwse miniaturen en paneel aan een Neurenbergs altaar van Marta en Maria ca. 1375 en een altaar
ca. 1460 te Klosterneustift bij Brixen) .
Voorstellingen met het bezoek van Jezus
aan Marta en Maria zijn legio. Men vindt ze
in evangeliecodices en gebedenboeken, zoals
op een miniatuur ca. 1040 in het Perikopenboek van Hendrik iii, tot op een schilderij ca.
1654 van Vermeer en een gewelfschildering
ca. 176o van Maulbertsch in de Piaristenkirche te Wenen. Juist de uitbeelding van de
tegenstelling tussen het sloven van Marta en
het toehoren van Maria, bij Rembrandt aangeduid met een simpele mand groenten (pentekening 163 2/3 3 in Teylers Museum te
Haarlem), leidde naar de smaak van de tijd
tot uitgebreide, zeer gewilde keukenscènes
zoals een paneel ca. 1365 van Giovanni da
Milano en schilderijen van Cornelis Engelbrechtsz. ca. 1520 (Rijksmuseum te Amsterdam), Joachim Beuckelaer onder meer 1566
(Rijksmuseum Amsterdam) en 1570 (Kon.
Museum voor Schone Kunsten te Gent), Pieter Aertsen onder meer I S S 3 (Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam); Tintoretto ca. 1575, Van Nieulandt 16o8, Amort
de Oudere 1633, Spilberg 1643 (Catharijneconvent te Utrecht) en Le Sueur ca. 1645. In
de Hollandse 16e-eeuwse schilderkunst werd
dit gegeven vaak uitgebeeld vanuit de reformatorische, moraliserende idee, niet om alles

bezorgd te zijn en eraan te denken dat de
(goede) werken (Rom. 3,27) alléén niet redden. Bij Velázquez, op wiens schilderij ca.
16 18 een oude vrouw een onwillig, vijzelend
keukenmeisje wijst op Marta en Maria — in
de opkamer — voor Jezus, is de teneur eerder dienende gehoorzaamheid. Rembrandt
werkte nog laat in zijn leven (pentekening ca.
1662-65; met veranderingen aan de figuur
van Marta) aan een `ontmoeting tussen Jezus
en Maria en Marta' (de ontmoeting en
smeekbede voorafgaande aan de opwekking

van Lazarus) .
Het door de zusters en Lazarus aangerichte
feestmaal ter ere van Jezus, met de zalving
van diens voeten door Maria, is de ontelbare
malen dat het werd afgebeeld veelal niet te
onderscheiden van de maaltijd bij Simon de
Farizeeër, waarbij de boetvaardige zondares
Jezus' voeten met tranen overgoot, met haar
lange haren afdroogde en met balsem zalfde.
Aanvankelijk werd het tafereel sober en
voornamelijk als boete-scène uitgebeeld: in
de cycli aan altaren en op glasramen en op
miniaturen in evangeliecodices, zoals de
Gouden Codex van Echternach ca. 1025, of
in cycli met het leven van Jezus, zoals op de
zuil uit ca. 1018-20 van bisschop Bernward in
de Blasiusdom te Hildesheim. Op het I2eeeuwse reliëf aan het boogveld te Neuilly-enDonjon (Allier) staan links de zondigende
Adam en Eva, teken dat Maria hier vereenzelvigd werd met de boetvaardige zondares.
Vanaf de 16e eeuw gaf het tafereel menigmaal aanleiding tot de weergave van uitgebreide feestscènes in grote, overvolle zalen.
Om enkele van de vele werken te noemen:
Cranach de Oudere ca. 1530, Tintoretto
1 562, Paolo Veronese ca. 1 570, Frans ii
Francken 1628 (Mariakerk te Brugge), Jou
tweemaal ca. 171 I, Subleyras 1737 en-vent
een gewelffresco van Kremser-Schmidt uit
1798 in het Stift te Göttweil.
Afzonderlijke voorstellingen van de meeste legendarische taferelen zijn zeldzaam: eenmaal de scène met de draak op een 12e-eeuws
kapiteel in het kloosterpand van de Saint-
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Trophime te Arles. Slechts de `bekering van
Maria door Marta' (nagalm van de dialogen
in de middeleeuwse passiespelen ?) maakte in
de 16e en ie eeuw enige opgang: schilderij
ca. 1525 van Luini (als personificatie van ijdelheid en bescheidenheid), en werken waarop Marta Maria naar Jezus brengt, van onder
meer Federico Zuccaro ca. 1575 in de San
Francesco della Vigna te Venetië, Artemisia

Gentileschi ca. 1625 en Elisabetta Sirani ca.

Joachim Beuckelaer,

1660.

het huis van Maria en Marta,

Voor afbeeldingen van de opwekking van
Lazarus, van Maria van Betanië en van de
drie vrouwen bij Jezus' graf, in liturgie en
iconografie wel de myrrhophoren, unguentiferae (balsemdraagsters) genoemd, zij verwezen naar »Lazarus en »Maria Magdalena.

keukenstuk, 1570. Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten,
Gent. De deuropening geeft
zicht op Marta die zich bij Jezus
beklaagt over Maria.

Maillet 1932; Saxer 1959-

Jezus in
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M A T T E s die in de apostellij sten wordt genoemd (Mar. 3,18 en Hand. 1,13), is vanouds
geïdentificeerd met de eerste »evangelist.
Voorts is hij, in Mat. 9,9-13, genoemd als de
door Jezus geroepen tollenaar Matteüs, altijd
identiek geacht met de in Mar. 2,13-17 genoemde tollenaar Levi, zoon van Alfeus, uit
Kafarnaüm. Beide verhalen hebben dan ook
dezelfde elementen. De tollenaar zat bij zijn
tolhuis en gaf terstond gehoor aan de oproep
van Jezus hem te volgen. Later ontving de
tollenaar Jezus aan zijn tafel, tot ergernis van
de Farizeeën die niet begrepen waarom Jezus
zich afgaf met tollenaars en andere zondaars.
Jezus gaf ten antwoord: `Ik ben niet gekomen
om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars'

(Mar. 2,17).
Reeds Papias, bisschop van Hierapolis in
Phrygië (ca. 130), kent de traditie van Matteüs als auteur van het eerste evangelie, en
Eusebius van Caesarea (ca. 400) zegt in zijn
Kerkgeschiedenis dat Matteüs, toen hij aan de
Hebreeën het evangelie verkondigd had en
zich tot andere volkeren ging wenden, in zijn
moedertaal (het Aramees dus) de blijde boodschap schreef en achterliet om de leemte van
zijn afwezigheid te vullen. Volgens Clemens
van Alexandrië (ca. 200) heeft Matteüs rond
42 Palestina verlaten om zich elders aan de
verkondiging te wijden. Sommigen wijzen
Ethiopië, anderen Parthië en weer anderen
Perzië als zijn missiegebied aan. Over Matteüs' dood en de plaats daarvan zijn er uiteen
berichten. Volgens Herakleon ca.-lopend
165, leerling van de Romeinse gnosticus Valentinus, is Matteüs echter, evenals verschillende andere apostelen, een natuurlijke dood
gestorven.
De Legenda Aurea geeft een uitgebreid relaas van Matteüs' belevenissen in `het land
van de Moren' (Egypte en Ethiopië) . In de
stad Vadaber werden de bewoners gekweld
door de tovenaars Zaroës en Arphaxad, die
onder meer een mensenetende draak op hen

afstuurden. Toen Matteüs het ondier door
het teken van het kruis had gedood, preekte
hij het verwonderde volk de boodschap van
het hemelse paradijs. Hij overtroefde de falende tovenaars door de plotseling gestorven
zoon van koning Egippus weer ten leven te
wekken, waarop het volk hem met een rijke
offergang als een god kwam vereren (vgl.
»Barnabas). De apostel, niet ontvankelijk
daarvoor, wist hen te overreden in plaats
daarvan een kerk te bouwen. Daarin zou hij
33 jaar werken om heel het volk te bekeren.
Prinses Ephigenia — en met haar 200 andere
meisjes — bracht hij tot het behoud van de
maagdelijke staat. De opvolger van de koning, Hirtacus, had echter zijn zinnen op haar
gezet. Matteüs lokte hem naar de kerk en stak
daar een listige preek af: u pakt toch een koning zijn bruid niet afl welnu, deze maagd is
de gade van de hemelse Koning! Woedend
gaf Hirtacus een beul het bevel Matteüs tijdens de viering van de mis met een zwaard in
de rug te treffen en te doden.
De clerus wist de volkswoede om te zetten
in een viering van Matteüs' marteldood. Hirtacus, niet in staat om Ephigenia's besluit te
veranderen, stak haar klooster in brand. Maar
daarop verscheen Matteüs en verjoeg het
vuur, dat oversloeg naar het paleis; slechts
Hirtacus en zijn zoon konden ontkomen. De
duivel voer in de zoon, maar door de apostel
werd hij bevrijd en kwam zo tot inkeer. De
koning kreeg een gruwelijke huidziekte en
pleegde zelfmoord. Het volk koos Ephigenia's broer, door Matteüs gedoopt, tot kofling. Hij regeerde zeventig jaar lang christelijk over Ethiopië. In andere bronnen wordt
een marteldood van Matters door onthoofding (verwisseling met »Mattias) of door verbranding (»Barnabas) vermeld.

In werkelijkheid is het evangelie volgens
Matteüs ca. 80/90 in Syrië (Antiochië?) ontstaan en het werd niet in het Aramees, maar
in het Grieks geschreven. Het gaat terug op
oude geschreven collecties en mondeling
overgeleverde berichten met uitspraken van
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Jezus en op het evangelie volgens Marcus. Na
enkele berichten over Jezus' jeugd (»Lucas)
bouwt de schrijver zijn verhaal op uit vijf
grote redevoeringen van Jezus, ingelijst in
korte `historische' notities. Zijn voornaamste
doel is om vanuit het Oude Testament aan te
tonen dat Jezus de `zoon van David' en de
messias is.
Vooral de `bergrede' (Mat. S-'7) heeft een
zeer grote invloed gehad op de christelijke
vroomheid, en de rede over het `einde van de
wereld' (24-25) op de iconografie van het
Laatste Oordeel en van de zeven Werken van
Barmhartigheid (25, 34-46). Aan de zes aldaar vermelde `werken' (hulp aan hongerigen, dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken en gevangenen) werd later naar Tob.
1,17 het begraven van de doden toegevoegd.
Het `Onze Vader', het gebed dat Jezus zelf
leerde, werd de eeuwen door in de lezing van
Mat. 6,9-15 gebeden. De toevoeging `want
van u is de macht en de luister tot in eeuwigheid' of uitbreidingen daarvan gaan echter
terug op de Didachè (onderwijs van de
apostelen; begin 2e eeuw) .
Op Matteüs' naam staat ook een, voor de
geschiedenis van de iconografie van Jezus en
Maria belangrijk apocrief geschrift uit de
6e/7e eeuw, Liber de ortu beatae Mariae et infantia Salvatoris, doorgaans het Pseudo-Matteüs -evangelie genoemd (»Anna en Joachim) .
Matteüs' relieken — zegt men — zijn uit
Ethiopië via Paestum in de ioe eeuw naar
Salerno gebracht, waar zij pelgrims aantrokken. Hij werd de patroon van belastingambtenaren, boekhouders, geldwisselaars en drinkebroers. Enkele oude gebruiken (zoals het
oproepen van liefdesorakels op zijn feestdag
die valt op 21 september, het begin van de
herfst) gaan terug op een voor - christelijk,
Germaans herfstfeest.
Matteüs werd meestal met een volle grijze
baard afgebeeld: miniatuur in een 12e-eeuws
Tetra- evangeliarium en Campagna's bronzen beeld 1593 in de San Giorgio Maggiore te
Venetië; soms echter jong, zonder baard: mozaïek 6e eeuw in het bisschoppelijk paleis te

223

Ravenna en een miniatuur ca. Boo in het
Evangeliarium uit Centula. Meestal is hij op
traditionele wijze of naar de smaak van de tijd
als »apostel gekleed. Slechts op voorstellingen
van zijn marteldood bij het altaar draagt hij
een liturgisch, bisschoppelijk gewaad: bijvoorbeeld op het paneel 1524 aan het Bergerfahrer- altaar in de Sankt Marien -kirche te
Lübeck en het fresco van Muziano 1S86-89 in
de Aracoeli te Rome. Zijn attributen zijn de
aan apostelen vaak toevertrouwde boekrol of
codex, een zwaard of hellebaard, of een geldbuidel dan wel de instrumenten van een belastingambtenaar: een telraam of winkelhaak.
Als »evangelist wordt hij vergezeld door een
mens die — gevleugeld zoals andere evangelistensymbolen — aangezien werd voor een hem
inspirerende engel (nog bij Rembrandt
1661) . Soms verwijst een figuurtje op de sokkel van een Matteüsbeeld naar een gebeurtenis uit zijn leven, zoals dat aan het zuiderportaal te Chartres uit 1210-15 wel zal duiden op
de koningen Egippus of Hirtacus uit de legende. Met het zwaard vindt men de apostel
aan de grote reliekkasten in de dom te Aken
(de ca. 1215 voltooide schrijn van Karel de
Grote) en te Keulen (Drie-Koningen-schrijn
ca. 1200), met de hellebaard aan het reliquiarium van Eleutherius 1248 in de schatkamer
te Doornik, met een zwaard in zijn rug op
een processievaandel ca. 13 50 in het klooster
te Lune. Zijn beeld uit ca. 1400 aan de triomfboog in de Munster te Ulm draagt de buidel,
zijn afbeeldingen op een vleugel van het zojuist genoemde altaar te Lübeck het telraam,
en een miniatuur ca. 1440 in het Getijdenboek van Catharina van Kleef en een fresco
uit 1665 in het koor van de evangelische kerk
te Gärtringen (Böblingen) de winkelhaak.
Riemenschneider gaf een Matteüsbeeld uit
ca. 1 Soo de bijl van »Mattias als attribuut.
Het auteursportret, waarbij de evangelist
vanaf de vroege middeleeuwen werd weergegeven aan het begin van zijn evangelie in
de verluchte handschriften en waarbij nooit
het teken van de `mens' ontbrak (miniaturen
in het Book of Lindesfarne ca. 700, waar de
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bazuinblazende engel er een lijkt van het
Laatste Oordeel, en in het Evangeliarium van
Salzbkurg ca. 1025, waar de evangelist kijkt
naar ede met een codex neerdalende engel en
wijst naar zijn hoofd), gaf aanleiding tot het
ontstaan van een eigen Matteüs -tafereel. De
engel is namelijk, in de werkkamer van de
evangelist (zoals bij Guercino ca. 1640) of in
de open lucht (Poussin ca. 165o) zeer actief.
Een vroege aanzet hiervan is te vinden op een
reliëf ca. 1240 van het vroegere oksaal in de
kathedraal van Chartres; uit later tijd zijn er
werken van Berruguete ca. 15 So en Caravaggio (altaarstuk ca. i boo in de Contarelli -kapel
van de San Luigi dei Francesi te Rome) .
Meerdere engelen inspireren Matteüs op het
reliëf ca. 1445 aan de bronzen deuren van
Luca della Robbia van de nieuwe sacristie
van de Santa Maria del Fiore te Florence.
Legendarische scènes overtreffen in de
Matteüs -cycli de bijbelse: na de roeping van
de apostel worden de overwinning op de
draak in Vadaber, de gelofte van Ephigenia,
de strijd tegen Egippus en — volgens een andere lezing dan die van de Legenda Aurea —
diens doop, de moord op de apostel en zijn
begrafenis afgebeeld. Aldus op een 13e-eeuws
glasraam in de bovenkerk te Assisi, de predella 1413 van Pietro Miniato, de fresco's ca.
1425 van Niccoló di Pietro Gerini in de San
Franceso te Prato. Cavaliere d'Arpino schilderde in 1591-93 op het plafond van de genoemde Contarelli -kapel de opwekking van
de Ethiopische koningszoon, en Caravaggio
iets later aan de wand de moord op Matteüs
(en op de andere wand diens roeping). Sommige cycli, zoals die op de polyptiek uit 1 4 1 3
van Jacopo Ciones, bevatten aan het leven
van »Mattias of»Barnabas ontleende scènes.
Uit Matteüs' leven werd als afzonderlijk
tafereel meestal zijn roeping afgebeeld. Een
vroeg voorbeeld is een miniatuur in een Saksisch Evangeliarium uit de ioe eeuw. Uit later tijd stammen een glasraam ca. 1 S oo in de
kathedraal van Arezzo en schilderijen van Gi-

rolamo de Santacroce 1519, Marco dal Pino
1576 (in de San Giovanni de' Fiorentini te

Napels), Sebastian de Llano y Valdés 1668
(kathedraal te Sevilla), Francois Puget ca.
168o (Chateau-Gombert bij Marseille) en
Dierich ca. 1750. Fresco's met dit tafereel zijn
er van de hand van Zoboli ca. 1700 in de San
Bartolommeo de' Vaccinari te Rome en Pa-

olo de Matteis ca. 1'71 s in het Oratorio de'
Santi Francesco e Matteo te Napels.
In de Lage Landen werd in de 16e eeuw de
roeping veelal gesitueerd in het lokaal van
een drukdoende geldwisselaar met klanten,
klerken en trawanten, zoals op schilderijen
door Marinus van Reymerswaele (onder
meer 1536, Kon. Museum voor Schone Kunsten te Gent) . De voorstelling grenst dan dikwijls aan het in de Lage Landen vooral in de
16e eeuw vele malen (onder meer door
Quinten Massys 1514) geschilderde, moraliserende tafereel van een man of echtpaar,
hebzuchtig geld tellend. Illustratief is dat een
dergelijk genre- tafereel van Jan van 'Remessen uit 1536, in opdracht van de keurvorst
Maximiliaan i , door toevoeging van een Jezus-figuur van de hand van Georg Vischer
naar een bijbels plan werd opgetild.
De genoemde schildering van de roeping
van Matteüs van de hand van Caravaggio in
de Contarelli -kapel had niet alleen invloed op
Italiaanse schilders (onder meer Strozzi ca.
i 620) maar vooral op de Hollandse Caravaggisten zoals Terbrugghen 1621 (Centraal
Museum te Utrecht), Moeyaert 1639, Van
Bijlert ca. 1625 (Catharijneconvent Utrecht)
en Jacob i van Oost 1640 (Mariakerk te
Brugge).
Hoogtepunt onder de veel minder vaak
voorkomende afbeeldingen van het gastmaal
dat Levi voor Jezus aanrichtte, is de wandschildering 1572 van Paolo Veronese in de
refter van de Accademia te Venetië. Een fraai
voorbeeld van een combinatie van de roeping (buiten) en het maal (binnen) is een miniatuur ca. 1025 in de Gouden Codex van
Echternach.

Van de legendarische scènes werden de
overwinning van de draak (paneel van een
Giotto- leerling eerste helft ie eeuw), de op-

MATTEUS 225

Heinrich Vogtherr de jongere,
Sterf bed met de werken van
barmhartigheid, houtsnede,
ca. 1 Soo. Rechts sterft de aan de
wereld verknochte goddeloze,
links de christen, omgeven door
geloof, hoop en liefde. Boven
Jezus als rechter, met lelietak

voor dc rechtvaardigen en
zwaard voor de verdoemden,
omgeven door de goede werken
bij Matteus 25,3 1-46 (armen
kleden, zieken en gevangenen
bezoeken, vreemdelingen
herbergen, dorstigen laven en
hongerigen spijzigen). Typisch

voor het reformatorische
karakter van de, overigens nog
volop in de traditie van de late
middeleeuwen staande prent is
dat het zevende, in de
middeleeuwen toegevoegde
werk van de doden begraven
hier weggelaten wordt.
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wekking van de koningszoon (paneel ca.
1510 van Baltazar del Castro in het bisschoppelijk paleis te Palencia) en de marteldood
afzonderlijk afgebeeld. Conform de van elkaar afwijkende berichten stelde men zijn
martelaarschap op verschillende manieren
voor: met de dolk (mozaïek in de San Marco
te Venetië en — weer naar Caravaggio — een
schilderij van Claude Vignon 1617) of door
onthoofding (Cranach de Oudere, houtsnede
eerste kwart 16e eeuw, waarbij het hoofd
naar analogie van »Paulus driemaal opspringt) . Aan de bronzen deur van de SintPaulus- buiten -de -Muren te Rome is Matteüs
begrafenis afgebeeld.
Aanvankelijk werden de `werken van
barmhartigheid' uitgebeeld als het zestal dat
Matteüs de rechter bij het Laatste Oordeel
laat vermelden (ivoor I 13 1/44 op de boekband van het Psalterium van koningin Melisanda, titelblad van de Bijbel van Floreffe ca.
1150 en reliëfs ca. 1170 aan de Galluspforte te
Basel). Op het paneel van de Meester van

Hoogstraten ca. 1490/1500 in het Kon. Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen
verschenen de zeven werken samen met de
voorstelling van de zeven hoofdzonden. De
werken worden hier uitgevoerd — telkens onder het toeziend oog vanjezus — door bijbelse
en kerkhistorische figuren. De Meester van
Alkmaar schilderde in 1504 een reeks (Rijksmuseum te Amsterdam) . Murillo ver^ond
het zevental in zijn grote cyclus ca. 1 S6o in de
kathedraal te Sevilla met oud -testamentische
typen.. Caravaggio schilderde in 1607 een
reusachtig altaarstuk met de werken in de
Chiesa della Misericordia te Napels. Aan
preekstoelen dienden ze vanwege hun moraliserende inhoud als ondersteuning van de
verkondiging (Hans Hoffmann, kansel ca.
'S7° in de dom te Trier). Vaak liet men heiligen de diensten aan de naasten uitoefenen:
Elisabeth van Thuringen op haar reliekschrijn
ca. 1250 in de Elisabethkirche te Marburg,
Hedwig van Silesië op miniaturen in haar vi-

ta I 3 3 5 en Margret van York in het i 2eeeuwse Livre des oeuvres de misericorde. In de

i 6e en ie eeuw was het thema gewild bij
charitatieve instellingen: Buglioni's reliëf
1526/29 in het Ospedale del Ceppo te Pistoja,
een schilderij van Jacob Maeler i S48 in de
Gast- en Proveniershuizen te Kampen en van

Gijsbert Sibilla 1647 in het Sint Bartholomeus Gasthuis te Weesp.
Luz 1985; Martin 1926; Treffers 1 99 1

is de apostel die na Jezus' hemelvaart door het lot in de plaats van »Judas Iskariot werd gekozen (Hand. 1, i 5-26) . Verder
weet men over hem niets met zekerheid. Eusebius van Caesarea zegt in zijn Kerkgeschiedenis ca. 40o dat hij een van de eerste 70/72
Jezusleerlingen was. Legendarische berichten
noemen Betlehem als zijn geboorteplaats,
spreken van uiteenlopende missiegebieden en
van verschillende soorten martelingen, echter
ook van een natuurlijke dood. Details van de
martelingen zijn ontleend aan andere passies
(van Dakobus, de broer vanjezus, van Paulus,
Johannes de apostel en Petrus) : na vergiftigingspoging en steniging, onthoofding met
een bijl of kruisiging. De »Andreas -akten vertellen dat hun held Mattias uit de macht van
de menseneters bevrijdde.
MATTIAS

De martelverhalen appelleerden in de
middeleeuwen aan de fantasie en leidden tot
de meest uiteenlopende patronages van de
heilige. Hij beschermt bouwvakkers en slagers vanwege zijn voornaamste attribuut, een
bijl, soms ook hellebaard, voorts smeden,
banketbakkers en kleine schoolkinderen. Hij
helpt bij kinkhoest en onvruchtbaarheid en
geeft op zijn feestdag (24 of 2 5 februari, vroeger gevierd als een voorjaarsfeest) uitkomst
via orakels (naar aanleiding van het lot bij zijn
keuze!) bij levens- en liefdesproblemen. Zijn
gebeente zou door Helena, de moeder van
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Constantijn de Grote, naar Trier zijn overgebracht, waarop een grote verering in
Duitsland volgde. Lambertus de Legia
schreef in 1186 een Leven van Maaias met veel
wonderverhalen.
Afbeeldingen tonen hem in verschillende
leeftijden en met een uiteenlopend uiterlijk:
aanvankelijk jong (miniatuur in een 13eeeuws Kalendarium), later ouder (paneel aan
het Keulse altaar van Heisterbach ca. 1415).
Zijn voornaamste attribuut, de bijl, vindt
men onder meer op zijn miniatuur in het Getijdenboek. van Catharina van Kleef ca. 1440.
Zijn uitverkiezing door de apostelen (voor
het eerst op een miniatuur in de Rabula-codex 586), zijn prediking (mozaïek 1288-96 in
de Santa Maria Maggiore te Rome) en zijn
marteldood, steniging en onthoofding met
bijl of zwaard (Jan de Beer, paneel ca. i Soo),
werden afzonderlijk afgebeeld. Een kleine
fresco- cyclus uit de 14e eeuw bevindt zich in
de Göttweilerhofkapel te Stein aan de Donau. De meest uitvoerige cyclus is die op de
panelen van het Tomas-en-Mattias-alt aar
I S I S van Barend van Orley.
g

Ewig 1959; Laufner 1961.
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M I C H A Ë L, de eerste en

de hoogste van de
aartsengelen, komt in het Oude Testament
alleen voor bij Daniël (10,13 en 21; 12,1) ,
waar hij `vorst' genoemd wordt en optreedt
als hemelse beschermer van Israël tegen bedreigende, aardse machthebbers. In veel
joodse apocriefe geschriften leest men uitgebreide details over zijn status en functies, onder meer die van hemelse sleutelbewaarder en
`archistratègos', opperste hemelse generaal.
Deze rol speelt hij ook in het Nieuwe Testament, waarin hij in de eindtijd met succes het
hemelse leger aanvoert in de strijd tegen de
Draak en zijn engelen (Apoc. 12,7-12). Een
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joodse legende, waarvan een echo in de
nieuwtestamentische Judasbrief Oud. 9), weet
van een strijd tussen de duivel en Michaël om
het bezit van Mozes' lichaam na diens dood.
Zijn naam betekent `wie is als God'.

In de vroegchristelijke periode groeiden
nieuwe opvattingen over Michaëls macht en
kwaliteiten: hemelse voorspreker en beschermer van de christenen. Vanaf een apocrief
geschrift dat de naam Visio Pauli draagt (een
op naam van Paulus gestelde, Egyptische
Apocalyps uit ca. 245; Grieks ca. 385; Latijn
ca. 500 of later), is Michaël als een verchristelij kte god Hermes de 'psychèpompos' (ziele begeleider) van de gestorvenen naar de hemel, waarvan hij ook de bewaker is. Als
`praepositus paradisi' (hemelse stadhouder) —
zoals een ten onrechte aan Melito van Sardes
toegeschreven, 5e-eeuws apocrief geschrift
Hè kiomèsis tès theotokou (De ontslaping van

de moeder Gods) hem noemt — beslist hij
over de toelating of niet van de zielen van de
gestorvenen in de hemel. In die functie beeldt
men hem vanaf de 12e eeuw af als zieleweger
die, rivaliserend met de »duivel, met een
weegschaal in de hand goede en slechte daden
van de mens afweegt. Het thema zou terug
kunnen gaan op voorstellingen en ideeën uit
de Egyptische `Dodenboeken'. De legende
van de strijd van Michaël tegen een hoge engel die in de oertijd tegen God in opstand
komt, komt pas vanaf de 6e eeuw voor in
commentaren op Apoc. 12,7 (» Lucifer).
Volgens een oosterse legende wilden heidenen de al vanaf de 4e eeuw aan Michaël
toegewijde kerk in Chonai (Phrygië) en de
bedienende monnik Archippos treffen door
de loop van een nabij gelegen rivier te verleggen. Michaël zou toen met zijn staf een gat
in de rotsen gestoten hebben, waardoor het
water verdween. De Legenda Aurea vertelt,
met commentaren, uitvoerig over verschijningen van Michaël. Bij die verschijningen
wees de engel op wonderbaarlijke wijze
plaatsen aan waar hij wilde dat men ter ere
van hem kerken zou bouwen. Aldus op de
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berg Gargano (het latere Monte Sant' Angelo in Apulië aan de Golf van Manfredonia)
en een berg Tumba (Mont-Saint-Michel) bij
de stad Aprica aan de zee, waar hij tevens een
zwangere vrouw uit de golven redde. Ook
zou de aartsengel met getrokken zwaard tijdens een pestepidemie in Rome in S90 op het
Mausoleum van Hadrianus (gebouwd 1 35 3 9) aan de Tiber aan bisschop Gregorius de
Grote verschenen zijn. Door zijn zwaard in
de schede te steken maakte hij een eind aan de
plaag. Het mausoleum heette voortaan Castel
Sant' Angelo (altijd verkeerd in het meervoud vertaald: Engelenburcht) .
Keizer Constantijn stichtte begin 4e eeuw
aan de Bosporus al een Michaelion, waarin
zieken, naar het voorbeeld van de antieke
tempelslaap (incubatio) in de heiligdommen
van Asklepios, genezing kwamen zoeken.
Vanuit het Oosten verbreidde de verering
van Michaël zich in het Westen vanaf het
bericht van zijn verschijning op de Gargano
(49 2 ) . Voor Michaël richtte men graag op
bergen en bij de zee heiligdommen op, zoals
in diezelfde tijd op het eilandje Saint Michael
voor de Engelse westkust. Een veelbezocht
bedevaartsoord was vanaf het begin van de 8e
eeuw de abdij Mont-Saint-Michel aan de
Normandische kust, waar men Michaël aanriep ter bescherming tegen schipbreuk. Een
ioe-eeuws kerkje op de berg die bij vloed in
zee ligt, groeide tussen 1023 en 1228 uit tot
een groot en fraai kloostercomplex. Vanaf
Karel de Grote was de aartsengel beschermer
van het keizerrijk, en sinds de Napoleontische
oorlogen tot op de dag van vandaag stellen
conservatieve en reactionaire katholieke bewegingen zich onder zijn bescherming. In de
Romeinse liturgie voor de overledenen
wordt de 'signifer' (banierdrager) Michaël
gevraagd de gestorvenen door de duisternis
naar het licht te begeleiden (offertorium van
Allerzielen). Zijn feestdagen vallen op 8 mei
(verschijning op de Gargano) en 29 septemher (kerkwijding aldaar) .
Michaël werd aanvankelijk afgebeeld —
gevleugeld — als de eerste van de goddelijke

boden, waarbij hij in tuniek en pallium is
gekleed en staf en kosmosglobe draagt (Byzantijns ivoor begin 6e eeuw) of als hemelse
hofbeambte in tuniek en chlamys met de hemelse standaard (absismozaïek ca. 549 in de
Sant' Apollinare in Classe te Ravenna; samen
met Gabriël) . In de middeleeuwen overheerste zijn kwaliteit als hemelbewaker: nu eens
als aanvoerder van het hemelse leger (van het
reliëf ca. 1250 in de dom van Bamberg tot
aan Pieter Bruegel de Oudere met zijn paneel
met de val van de engelen 1562 in de Kon.
Musea voor Schone Kunsten te Brussel), of
als bestrijder van de draak als representant
van de duivel of het kwaad (ikoon 1 Se eeuw
te Sint-Petersburg; vaak aan kerkgevels zoals
te Saint-Gilles ca. 113 0 of aan de San Michele
te Lucca ca. 1143; kapiteel aan de jubee in de
kerk van Serrabone (Pyrénées-Orientales)
houtsnede van Durer in de grote Apocalyps
van 1498), dan weer als de zieleweger die alle
boosheid uit de hemel weert. In de laatste
kwaliteit kwam Michaël of alleen voor
(ikoon begin 14e eeuw in Museo Civico te
Pisa, paneel ca. 1375 in Museo Civico te Padua, of Meester HL uit Breisach op de binnenzijde van het linker zijluik van het hoogaltaar 1525-30 in de kerk van Niederrottweil,
Breisgau) of in het monumentale schema van
het Laatste Oordeel, waarop hij tot in de ie
eeuw zelden ontbreekt (12e-eeuwse boogvelden te Conques, Autun, Bourges; in de ie
eeuw te Amiens en aan de San Pellegrino te
Bominaco en vooral bij Rogier van der
Weyden op het middenluik van het altaar
1446-48 in het Hotel Dieu te Beaune).
In de nieuwe tijd — vaak in contrareformatorische, triomfalistische `setting' — overheerste een vloed aan uitbeeldingen van de strijd
tegen de opstandige engelen, waarbij de
aartsengel, meestal in harnas gekleed en omringd door zijn getrouwen, »Lucifer en de
zijnen neersabelt; onder vele voorbeelden
het altaarstuk I S 54 van Frans Floris i voor het
Schermersgilde in de Mariakerk te Antwerpen (nu in het Kon. Museum aldaar), het
schilderij ca. i 8 S van Giordano in de kerk
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van het Escorial bij Madrid en veel fresco's in
Italiaanse en andere kerken, zoals van Innocenza da Imola ca. 1520 in de San Michele in
Bosco te Bologna, van Nappi ca. 1600 in de
Santa Maria dell' Umiltà te Rome en van
Faistenberger in de kerk van Jochberg in Tirol. Daarbij werd overigens de middeleeuwse
voorstelling van Michaël als solitaire bestrijder van de draak nooit vergeten: bronzen
beelden ca. 1590 van Gerhard en Frey aan
Sustris' gevel van de Sankt Michael te Munchen en — in een profaner omgeving — van
Reichel 1603/05 aan het Zeughaus te Augsburg, en een schilderij 1625/26 van Zurbarán.
Actuele betekenis kreeg de bronzen Michaël
uit 1955-57 van Epstein: aan de facade van de
kathedraal van Coventry, na de verwoesting
in de Tweede Wereldoorlog herbouwd,
overwint en vertrapt hij een demon.
Michaëls grote daden in het Oude Testament zijn in niëllotechniek afgebeeld aan de
Byzantijnse bronzen deuren 1076 van Monte

Meester van Soriguerola, De
aartsengel Michaël als zieleweger,
13 e-eeuws paneel van het
beschilderde altaar uit
Soriguerola in het dal van de
Ribes (Catalonië). Museo
Arquiepiscopal, Vich.

Sant' Angelo (Monfredonia) . Het wonder
van Chonae is uitgebeeld op miniaturen ca.
980 in het Menologium (gebedenboek) van
koning Bulgaroktonos ii en op 14e-eeuwse
ikonen, bewaard te Jeruzalem en Belgrado;
het wonder van Monte Gargano op fresco's
uit de ie eeuw in de Santa Maria del Parto in
Sutri en op een vroeg -14e-eeuws fresco in de
Santa Croce te Florence, en het Romeinse
wonder van de pest op een 15 e-eeuws fresco
in de San Pietro in Vincoli te Rome.
In de ie eeuw dichtte de Byzantijnse kroniekschrijver en keizerlijk secretaris Niketas
Chomiates een groot loflied op Michaël en
Gabriël en schreef aartsdiaken Pantaleon De
sancto Michaele Archangelo, een collectie wonderverhalen over beide aartsengelen. Michaël
treedt vaak op in middeleeuwse mysteriespelen (Weltgericht- en Frohleichnamspiele) en in
het spoor daarvan in het 16e- en 17e-eeuwse
schooldrama, zoals de Triumph des heiligen
Michaels ca. 1 Soo van de benedictijnse abt
Trithemius en een gelijknamig jezuïetendrama in 1597 opgevoerd te München.
Kretzenbacher 1958; Rosenberg 1986.
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NIKODEMUS VAN JERUZALEM

4
was een
Farizeeïsche schriftgeleerde en lid van de
joodse Hoge Raad, het Sanhedrin (synedrion). Tijdens een nachtelijk gesprek legde
hij zijn eerste contact met Jezus (Joh. 3,1-21).
Toen op het loofhuttenfeest in Jeruzalem onder de joodse leiders de eerste tegenstand tegen Jezus ontstond en men hem gevangen
wilde nemen, pleitte Nikodemus voor een
correcte behandeling (7,40-52). Met »Jozef
van Arimatea zorgde hij na Jezus' dood voor
NIKODEMUS VAN JERUZALEM

een passende begrafenis, waarvoor hij een
grote hoeveelheid balsem meebracht (19,3942). Het apocriefe Evangelie van Nikodemus
vertelt over zijn inmenging in de procesgang
bij het verhoor van Jezus voor zijn vriend
»Pontius Pilatus, waarbij hij het voor Jezus
opneemt, en over zijn pogingen het Sanhedrin te overtuigen van de realiteit van Jezus'
verrijzenis. Later zou hij met Jozef van Arimatea de gemeente van Lydda hebben gesticht. Legenden verhalen van zijn doop, zijn
verwantschap met Gamaliël (»Paulus), zijn
hulp bij de begrafenis van »Stefanus en zijn
eigen martelaarschap.

Het Evangelie van Nikodemus draagt ten onrechte zijn naam; het is een 5e-eeuwse compilatie van oudere geschriften ( »Jozef van Arimatea). In het nachtelijk gesprek met Jezus
komt Nikodemus naar voren als een geleerde
jood, wiens bereidheid om Jezus' aspiraties en
ideeën te aanvaarden afgeremd wordt door
rationele probleemstellingen.
Zijn gebeente zou volgens de Legenda Aurea, die zich beroept op Gennadius' De viris
illustrious (Over beroemde mannen) ca. 475,
met dat van »Stefanus, Gamaliël en diens
zoon Abibo in 415 in Kaphar Gamal bij Jeruzalem door een priester Lucianus op aanwijzingen van Gamaliël, die aan hem verschenen
was, teruggevonden zijn. Op voorstellingen
is Nikodemus van Jozef van Arimatea te onderscheiden door zijn jeugdiger uiterlijk, zijn

donkere baard en vaak door zijn plaats aan
Jezus' voeten. Wordt Nikodemus, bij uitzondering, alleen afgebeeld, dan draagt hij als
attribuut de spijkers van Jezus' kruis: reliëf
1178 van Benedetto Antelami aan de dom te
Parma, beeld in de kerk van Plumélion in dc
Morbihan in Normandië en een bronzen reliëf met de graflegging ca. 1 8o-8 S van Pilon.
Daarom werd hij de patroon van de smeden.
Een lokale legende te Lucca meent te weten dat een Palestijns kruisbeeld dat vanaf 742
in de stad vereerd werd, door Nikodemus
gesneden zou zijn en dat hij daarin resten van
Jezus' bloed en de doornenkroon zou hebben
geborgen. De beroemde 'volto santo', die in
de kathedraal te Lucca bewaard wordt, moet
van dit verloren gegane kruisbeeld een 1 3e
eeuwse kopie zijn. Kopieën van dit laatste
beeld — niet meer begrepen, want de gekruisigde draagt een lange tuniek tot aan de voeten — waren weer aanleiding tot het ontstaan
van een nieuwe legende: van een gekruisigde
martelares, Sint Ontkommer.
Uit een reeks opschriften bij verloren gegane afbeeldingen in de dom van Mainz,
overgeleverd door de monnik Ekkehard van
Sankt Gallen uit de i ie eeuw, blijkt dat er een
scène was waarop het gesprek van Nikodemus met Jezus voorgesteld werd. Het oudste
bewaard gebleven voorbeeld daarvan vindt
men op een miniatuur in een Grieks evangelie-handschrift ca. 1075, een illustratie bij de
Johannes- tekst. In de nieuwe tijd was het thema van het gesprek met Nikodemus een tijdlang gewild. Gewezen kan worden op schilderij en van Tintoretto ca. i 560, Rubens ca.
1611-13, Jordaens ca. 1668 (beide Kon. Musea voor Schone Kunsten te Brussel), uit de
omgeving van Honthorst ca. 1625 en Troger
ca. 1750 en op een van de 17e-eeuwse houtintarsiën aan de preekstoel in de Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux te Parijs (gesprek
in een enorme, barokke zaal) . Rembrandt
maakte in 1632 een schilderij dat verloren
ging, en wellicht in dezelfde periode een tekening (Museum Boymans-Van Beuningen
te Rotterdam). Ook kwam het tafereel voor
-
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als bijbelillustratie: Lieven de Witte in het rijk
geillustreerde boek Dat Leven ons Heeren I S 37
van Willem van Branteghem, waar een grote
brandende kaars op het nachtelijk uur wijst,
en in de Merianbibel 163o. Later kozen de
boeren - schilder Thoma 1878 en de vernieuwer van religieuze themata Von Uhde 1896
het als onderwerp voor hun schilderijen.
Op de afbeeldingen van de kruisafneming
trekt Nikodemus op miniaturen uit de 9e
eeuw de spijkers uit Jezus' voeten, terwijl Jozef van Arimatea het lichaam opvangt: in het
Evangeliarium ca. 875 in de Bibliothèque
Municipale te Angers en nog op een paneel
ca. 1390 van het Berswoldt- altaar in de Marienkirche te Dortmund. Ook op ikonen had
Nikodemus vanaf de I2e eeuw deze taak: Byzantijns ikoon eind ie eeuw en ikoon uit
Novgorod ca. i Soo. Later helpt hij het lichaam, dat hij meestal aan de voeten tilt,
neerleggen: paneel van Rogier van der Weyden ca. 1440. De Meester van de Figdorkruisafneming liet Nikodemus samen met Jozef het lichaam van het kruis afnemen (Haarlem ca. 1500; verloren gegaan). Over de
plaats en identificatie van Nikodemus (en van
Jozef) op de `kruisafnemingen' van Rubens
1611/12 en Rembrandt 1633 zou men van
mening kunnen verschillen: de traditie van
beider plaats of fysionomie was waarschijnlijk niet meer bepalend. Op een iconografisch
traditionele gouache uit 1941 van Chagall
heeft Nikodemus wel weer zijn vaste plaats.
Ook op de afbeeldingen van de bewening
van de gestorven Jezus (een uitgebreide `pietà') en de graflegging herkent men Nikodemus aan zijn plaats: aan Jezus' voeten (medaillon aan een 13e-eeuws wegkruis te Burs
in Gotland, Zweden, en op Rembrandts
doek uit 1636-39) of aan zijn wat jeugdiger
leeftijd dan die van zijn vriend Jozef (altaarvleugel eind I e eeuw van Geertgen tot Sint
Jans in het Kunsthistorisches Museum te Wenen). Op de graflegging ca. 1487 van de hand
van de Meester van de Virgo Inter Virgines is
de determinatie van Jozef en Nikodemus echter wederom lastig.
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Een 14e-eeuwse predella van Bernardo
Daddi en een paneel ca. 1470 aan het Stefanus- altaar van Michael Pacher tonen de legende van het terugvinden van de lichamen
van Stefanus en de groep rondom hem, onder wie Nikodemus. Gamaliël, in priestergewaad verschenen aan Lucianus, ziet men op
miniaturen in het Passionale van Stuttgart ca.
I 12 en in het Martyrologium van Zweefalten ca. 1140.

io n.C. in Tarsus in
Cilicië geboren uit joodse, Aramees sprekende ouders (Hand. 21-23). Voor hij christen
werd was zijn naam Saulus. Van zijn vader
erfde hij het Romeinse burgerrecht; van zijn
geboortestad beheersing van het Grieks, kennis van de antieke cultuur en het karakter van
kosmopolitisch stedeling. Hij behoorde tot
de strenge richting van de Farizeeën en was,
in Jeruzalem onderwezen door de kritische
Gamaliël, bedreven in de rabbijnse exegese en
bekend met de joods-hellenistische typologische uitleg van de bijbel en de apocalyptiek.
Zijn vak was dat van tentenmaker (Hand.
18 , 3) . In Hand. 23,16 is sprake van een zus
van Paulus en haar zoon, wonend of verblijvend in Jeruzalem.
Toen hij ca. 33-35 op weg was naar Damascus, in een `ziedende woede' jegens de
christenen en voorzien van een bevel van de
hogepriester om aldaar de gemeente uit te
roeien, omstraalde hem plotseling een licht
uit de hemel. Hij viel ter aarde en hoorde de
stem van Jezus, die hem zijn vervolgingswoede verweet. In Damascus ontfermde de christen Ananias, in een visoen gewaarschuwd,
zich over de blind geworden en ontdane Saulus, leidde hem in de christelijke leer in, en
doopte en genas hem (Hand. 9) .
Na een driejarig verblijf in de gemeente te
Damascus werd hij — inmiddels omgedoopt
PAULUS werd kort voor
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tot Paulus (Romeinse familienaam, oorspronkelijk Paullus, in het patricische geslacht
Aemilia) — zich bewust van zijn speciale roeping door Jezus. zelf tot het ambt van »apostel.
Hij predikte sindsdien het evangelie in grote
delen van de mediterrane wereld, en was al
snel een van de markantste vertolkers ervan.
Niet zonder conflicten met geloofsgenoten
en met joodse gemeenten en instanties, ontdeed hij de oervorm van de christelijke prediking van belemmerende, specifiek joodse interpretaties en maakte hij deze universeel
aanvaardbaar voor de `heidenen' (te weten
niet-joden): niet de besnijdenis en de werken
van de Wet van Mozes, maar het geloof zoals
dat van Abraham en de genade van Jezus
brengen de mens heil (Rom. 1,16; 4; Gal.
2,15-21). Hij riskeerde hiervoor zelfs een
hooglopend conflict met »Petrus (Gal. 2,614), dat echter werd bijgelegd.
Vanuit Antiochië, waar hij in 44 met »Barnabas zijn missiereizen begon, stichtte hij,
vooral in Klein -Azië, maar volgens (niet absoluut betrouwbare) berichten uit de 2e eeuw
zelfs tot in Spanje toe, gemeenten waarmee
hij in contact bleef door middel van boodschappers en brieven. Van de laatste werd een
aantal bewaard en in de canon opgenomen.
De Handelingen van de Apostelen geven een
interpreterende indruk van Paulus' projecten,
die met een groot aantal medewerkers ondernomen werden. Wonderkracht vergezelde
hem, zoals bij zijn geslaagde optreden voor
de geïnteresseerde proconsul Sergius Paulus,
toen hij een tegenwerkende tovenaar Elymas
met blindheid sloeg (Hand. 13,4-12). Hij ondervond grote problemen met joodse christenen en met door hen opgehitste heidenen
(vgl. Hand. 19,23-40: op een bekering van
velen en een verbranding van toverboeken
van joodse duivelbezweerders volgde een oproer te Efeze vanwege de vrees voor concurrentie met de Diana/Artemis- cultus). In
Athene sprak hij een zorgvuldig voorbereide
rede uit voor de filosofen op de Areopaag,
maar zijn betoog over onder meer de opstanding uit de doden stuitte op veel scepsis

(Hand. 17,15-34).

Na denuntiaties van joden bij de garnizoenscommandant Claudius Lysias te Jerusalem werd Paulus naar Caesarea gebracht en er
verhoord door de landvoogd Felix, die voor
een ondervraging ook koning Agrippa
( »Herodes) consulteerde. De ondervraging en
het beroep daarbij van Paulus op de keizer
hadden tot gevolg dat de apostel tenslotte
twee jaar in Rome in zijn eigen huurwoning
huisarrest kreeg (Hand. 21, 25 en 28). Lucas
beschrijft als lotgenoot de avontuurlijke reis
overzee naar Rome met als hoogtepunt een
storm en schipbreuk bij Malta, waar Paulus
indruk maakte door een bijtende adder van
zijn hand te schudden en verder ongedeerd te
blijven (Hand. 27-28,16). De traditie wil dat
na een korte periode een tweede gevangenschap volgde, waarna hij in 6S op bevel van
Nero drie mijlen ten zuiden van de stad onthoofd zou zijn. Hij is echter al ca. 6o in Rome
gestorven.
Op Paulus' naam staan 13 brieven, wellicht aan een stenograaf gedicteerd (2 Tess.
3,17-18), maar zeker niet allemaal authentiek
(»Timoteus). Apocriefe geschriften zijn verder een verloren gegane, blijkens berichten
nogal fantastische Praedicatio Pauli ca. 25o en
een Apocalyps uit de 4e eeuw, die aansluit bij
Paulus' eigen mededelingen over hemelse
openbaringen (2 Kor. 12,2-4) en dreigementen tegen zondige christenen bevat.
De roman Acta Pauli (ca. 190-200) vertelt
onder meer de geschiedenis van Paulus en
»Thecla en van een briefwisseling tussen Paulus en de gemeente van Korinte. De legendarische Passio Pauli (eind 2e eeuw) en de Acta
Petri et Pauli (wellicht 3e eeuw) vertellen bijzonderheden over het martelaarschap van de
beide apostelen, die elkaar in Rome ontmoet
zouden hebben, in de tijd van Nero. Enkele
bewakers zouden tijdens Paulus' gevangenschap christen zijn geworden, en bij zijn onthoofding zou bloed van de apostel zijn opgevangen in een doek die hij van een vrouw
had gekregen en die als reliek bewaard werd;
verder zou zijn afgeslagen hoofd driemaal op
de grond hebben geketst, waardoor drie
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Scènes uit het leven van de apostel
Paulus, miniatuur uit de Bijbel

van Karel de Kale, ca. 85o.
Abdij Sint-Paulus- buiten -de-

muren te Rome. Van boven
naar beneden: opdracht om de
christenen te vervolgen en
ontmoeting met Jezus bij

Damascus; entree in Damascus;
genezing door Ananias en
Ananias' visioen; prediking te
Damascus en ontsnapping.
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bronnen ontstonden (abdij Tre Fontane aan
de Via Laurentina, vanaf de 6e eeuw) . Een
briefwisseling tussen Paulus en Seneca stamt
uit de 3 e eeuw. Seneca's grondige kennis van
het jodendom en het feit dat hij Nero opvoedde, zullen wellicht voedsel hebben gegeven aan het concipiëren van deze apocriefe
brieven, evenals het bericht dat Seneca's
broer Lucius Iunius Gallio, landvoogd van
Achaea, te Korinte weigerde in te gaan op de
bij hem ingebrachte beschuldigingen van
joodse tegenstanders van Paulus (Hand. 18,
I2-16).

De Legenda Aurea bevat een compilatie van
bijbelse, apocriefe en patristische berichten.
Een legende daarin vertelt dat een herder eens
in een lijkgroeve een hoofd vond en op zijn
stok stak. Toen het drie nachten lang licht
afstraalde, waarschuwde hij de bisschop, die
het bij het lichaam van Paulus bracht. Wonderbaarlijk samengroeien van de gescheiden
delen bevestigde het vermoeden, dat het
diens hoofd was.
Paulus komt in de brieven en in de Handelingen naar voren als een hartstochtelijke, zich
van zijn roeping en zending zeer bewuste
man, die naast onverzettelijk en strijdbaar als
het om zijn zaak en gelijk ging, ook teder en
lyrisch kon zijn. Wie zijn karakter wil leren
kennen leze i Kor. 13 en 2 Kor. 10-12; wie
over zijn avontuurlijke leven ingelicht wil
worden 2 Kor. 6,1-10; wie zijn vroomheid
wil proeven de hymnen in de drie zogenaamde gevangenschapsbrieven (Ef., Fil. en Kol.).
Mystieke ervaring was hem niet vreemd (2
Kor. 12,1-4). Belangrijke momenten in zijn
theologie vormen zijn verlossingsleer (heil
voorjoden en heidenen komt voort uit Jezus'
plaatsvervangende kruisdood en exemplarische verrijzenis); zijn genadeleer (rechtvaardiging tegenover God geschiedt op grond
van geloof en doop, zie Rom. en Gal.); zijn
ecclesiologie (de gezamenlijke gemeenten en
hun leden bestaan — organisch verbonden —
als ledematen van een Lichaam, waarvan Jezus het Hoofd is: i en 2 Kor.) en zijn eschato-

logie (bij Jezus' spoedig te verwachten terugkomst volgt de opstanding van de doden en
de voltooiing van schepping en verlossing: i
en 2 Tess.). Paulus' ethiek is gebaseerd op de
overtuiging dat de gedoopte in Jezus' een
`nieuwe mens' is geworden met een nieuw
bestaan in hem.
Paulus' invloed is enorm geweest. Hij
heeft het beeld van de christelijke orthodoxie
naast Petrinische en Johanneïsche invloeden
gevormd. Meer in het bijzonder beïnvloedde
hij door zijn rechtvaardigingsleer via Augustinus Luther en de reformatorische theologen. Zijn tijdgebonden opvatting over de secundaire positie van vrouwen in de gemeente
correspondeert niet met de vroegste christelijke praxis op verschillende plaatsen
( »Apostelen, »Priscilla & Aquila), maar heeft
wel de latere dominantie van een mannelijke
hiërarchie in de christelijke kerken mede bepaald en versterkt.
Het beroep van Romeinse kerkelijke instanties op de beide in Rome aangewezen
apostelgraven viel en valt nog altijd uit ten
gunste van Petrus, de garant voor macht en
hiërarchie, en ten nadele van Paulus, de kampioen van geloof en vrijheid. Overigens staat
de historiciteit van deze `apostelgraven' (Petrus op de Vaticaanse heuvel, Paulus aan de
Via Ostia) geenszins vast, zeker niet die van
het graf van Paulus. De oudste berichten over
deze graven dateren immers uit een periode
waarin de, overigens in de oudheid reeds aanvechtbaar geachte, juridische aanspraken van
de leider van de gemeente van Rome op het
gezag over andere gemeenten aanwijsbaar
zijn (2e eeuw). De idee van Rome als rijkshoofdstad en het gebruikelijke (meestal gefingeerde) beroep van een gemeente op stichting door een apostel hebben ook hier hun
werk gedaan (»Andreas; »Jakobus de Meerdere). Paulus' lichaam zou aan de Via Ostia
begraven zijn op de plaats waar onder Constantijn de basiliek van Sint-Paulus-buitende -Muren verrees. Het schijnt dat onder de
vervolging van Valerius vanaf 258 de relieken van Paulus en van Petrus `Ad catacum-
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bas' (bij de delling, een laagte in de weg aan
de Via Appia) hebben gerust tot aan de bouw
van de Constantijnse basilieken. Het feest van
beide apostelen samen valt op 29 juni, dat van
Paulus op 30 juni en dat van diens bekering
op 25 januari. Paulus is de patroon van handarbeiders, tentenmakers en wevers, van theologen en journalisten.
De vloed aan afbeeldingen van Paulus,
zeer vaak samen met Petrus, is onafzienbaar.
Op een in Madrid aan Paulus gewijde tentoonstelling in 1964 (19e eeuwfeest van Paulus' legendarische bezoek aan Spanje, dit volgens een achterhaalde telling) registreerde
men voor Spanje alleen al ruim óoo werken
van enig belang. De variatie is echter omgekeerd evenredig met de hoeveelheid. De
faam van beide apostelen legde de iconografische traditie dwingende vormen op.
Paulus heeft als attribuut altijd een zwaard,
meestal ook een boek(rol), een enkele maal
drie bronnen. Portretten van Paulus (en Petrus) zijn vanaf de vroegste afbeeldingen (een
bronzen medaillon, waarschijnlijk begin 3 e
eeuw, in het Vaticaans Museum) gemakkelijk

(met verzoening/afscheid van de twee elkaar
omarmende apostelen), de luiken van het
Laatste Oordeel 1526 van Lucas van Leyden
in de Lakenhal te Leiden, het `vier apostelen' schilderij 1526 van Durer, waar Petrus bijna
schuilgaat achterjohannes. De aandacht voor
Petrus (verwijzend naar Rome /pausschap)
verdween of verminderde doorgaans in reformatorische kringen, waar men, bijbelvast,
ook eerder voor Paulus' portret dan voor altijd enigszins gewantrouwde legendarische
scènes koos (dezelfde intentie ook in een anoniem schilderij uit 1817 in de evangelische
kerk te Roszwälden, waar Paulus en Luther
onder Jezus' kruis staan) .
Naar het Romeins voorbeeld om Petrus
en Paulus in monumentale composities aan
basiliekfacades (fresco's aan de oude, in i 5o6
afgebroken Sint-Pieter te Rome) de majesteitelij ke Christus te laten flankeren, ontstond
ook elders de gewoonte om hun een plaats te
geven boven of naast de kerkportalen om aldus `de Kerk' of `de Kerk uit de joden en de
Kerk uit de heidenen' uit te drukken. Zo zijn
er 12e-eeuwse portalen te Andlau, Sigolds-

te herkennen vanwege hun zeer persoonlijke
fysionomie. Deze is zeker niet historisch,
maar gaat veeleer terug op een antieke methode om bepaalde typen of karakters in
beeldende kunst of theater van elkaar te onderscheiden. Paulus heeft altijd een lange, kale, cholerische kop met een lange donkere
baard — men zou zeggen een maaglij dersgezicht: Paulus' `prikkel in het vlees' (2 Kor.
12,7) als kwaal geduid. Het hoofd van Petrus
is rond met kroezig blond haar en een korte,
ronde baard. De `maskers' handhaafden zich
met lichte variaties door de eeuwen heen in
Oost en West. Enkele voorbeelden uit honderden: een goudglas met portretten `en profil' ca. 400 in het Vaticaans Museum te Rome, een fresco ca. i i So in de San Pietro te
Tuscania (ontmoeting van Petrus en Paulus,
ook als verzoening geïnterpreteerd), ikonen
uit de 14e eeuw in het Sinaïklooster, uit Novgorod ca. 1 S So (met 18 randscènes met taferelen uit hun leven) en uit Roemenië ca. 1750

heim, Vézelay en Le Mans.
Het klassieke auteursportret van Paulus
( »Evangelisten; Byzantijnse miniaturen uit de
11 e tot ie eeuw: Paulus schrijvend in een
werkkamer) groeide uit tot kleine en grotere
scènes: Paulus met een stenograaf op een miniatuur in een Byzantijns handschrift 1072;
met zijn adressaten op een miniatuur ca. i 18 5
in de universiteitsbibliotheek te Tubingen; als
een peinzende gevangene bij Rembrandt
1627. Afgezien van een afbeelding op een paneel uit de 12e eeuw in de kathedraal van
Toledo, werd de predikende Paulus vooral
vanaf de barok veelal in de houding van verkondiging afgebeeld. Men denke aan Paulus

op Rafaëls Atheense School 1509 -11 in de
Stanze in het Vaticaan te Rome, het 1veeeuwse gobelin met de rede op de Areopaag
naar een ontwerp van Audran in het Mobilier
National te Parijs, het beeld 1821 van Thorvaldsen in de Mariakerk te Kopenhagen, aan
Antoni Osinski's houten beeld van Paulus
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met groot boek en zwaard ca. 1754 in de
Martinuskerk te Lemberg, en aan het grote
beeld van Vlasblom 1956 aan de Steigerkerk
te Rotterdam. Verwant met dit iconografisch item is het schilderij ca. 1740 van Pannini waarop Paulus voor een groepje mensen
preekt in een ruïnelandschap. Eenmaal werd
Paulus zelf (met Petrus als pendant) aan de'
zijkanten van een beschilderd houten altaar
ca. 1200 uit Os de Tremp (bij Lérida) als `majestas' afgebeeld in een kosmische nimbus,
vastgehouden door vier engelen.
In de ie en i 8e eeuw wekte de afbeelding
van een schotel met Paulus' afgeslagen hoofd
(vgl. »Johannes de Doper), vooral in Spanje
onder invloed van de vermelde legende, bewondering en devotie op: zandstenen sculptuur ca. 1225/3 5 aan de Paradijs-gevel van de
dom te Münster; minstens vijf doeken van
Valdés Leal ca. 166o (soms hoofd met
zwaard; een met bovendien drie opspuitende
fonteinen); een zilveren gedreven hoofd ca.
1750 in de basiliek te Zaragoza en houten
sculpturen 1707 van Villabrille en 1778 van
Espinabete in het Convento de las Lauras te
Valladolid. Sporadisch — op een miniatuur in
het Martyrologium van Zwiefalten uit de 12e
eeuw — werd Paulus afgebeeld als cephalophoor (beeld van een martelaar die zijn eigen
hoofd draagt) .
Mogelijk is de scène op een sarcofaag 330/
50 uit Berja (prov. Almeria), met Petrus en
Paulus voor Nero, de oudste afbeelding van
een gebeurtenis uit het leven van de eersten
onder de apostelen. De scènes daaruit zijn
verder tot aan de Karolingische periode
schaars. Enkele ivoren dragen een afbeelding
van de bekering van proconsul Sergius (eind
4e eeuw), van Paulus en Thecla (Se eeuw),
van drie scènes uit Paulus' verblijf op Malta
(3 80-400) en een met de ontsnapping uit Damascus (Se eeuw). Een paginagrote miniatuur
waarschijnlijk uit Reims ca. 870 in drie registers met elk twee scènes, in de Bijbel van
Sint-Paulus- buiten -de -Muren te Rome, vertelt in extenso Paulus' Damascus- ervaring.
Uniek is een fresco uit 770/80 met deze ont-

snapping in de Patrokloskirche te Naturns.
Vanaf de 13e eeuw — na enkele miniaturen
eind 9e eeuw in een Grieks en een Latijns
handschrift — domineerde onder de Paulusafbeeldingen het tafereel van zijn roeping (niet
bekering!) voor Damascus. Jezus verschijnt
hem — anders dan in de tekst — zichtbaar, als
verrezene met wolken en licht omgeven,
vaak met kruisattribuut. Saulus valt daarbij
van zijn, overigens niet in het roepingsverhaal vermelde paard (13 e-eeuws reliëf aan het
Paradijs-portaal van de dom te Münster; miniatuur van Jean Fouquet na 1452 in het Livre
d'Heures van Etienne Chevalier). Een enkele
maal daalt een regen hagelstenen op hem
neer: op een paneel aan de retabel 1495 van de
Meester van het Wiltener- altaar te Wilten.
Pieter Bruegel de Oudere ensceneerde op zijn
olieverfpaneel ca. 1567 de gebeurtenis op een
bochtige weg in een berglandschap, waar
Saulus schrikt van een achter een bomenpartij
uit schijnend licht. Michelangelo's fresco
1 54 2 -5 0 in de Capella Paolina in het Vaticaan
en Caravaggio's schilderij 16o i in de Cerasikapel (Santa Maria del Popolo te Rome) waren keerpunten. Op beide werken, allebei
met een marteling van Petrus als pendant,
werd de spanning tot grote dramatische
hoogte opgevoerd: bij de eerste in een enscenering met veel volk, bij de laatste in een
weergave van slechts het wezenlijke moment. Barokke afbeeldingen volgden deze
drastische weergaven: schilderijen van Ludovico Carracci ca. 1600, Tengnagel (toegeschreven) 16io (Catharijneconvent Utrecht),
Palma it Giovane 1624, Rubens in dezelfde
periode, Murillo midden ie eeuw, Camilo
1667, Morales en Dujardin beide 1662, Benjamin Cuyp ca. 1640-5o en Aelbert Cuyp ca.
165o. Het middenpaneel met Paulus' roeping
in Lembergers Paulus- altaar ca. 1516/21 uit
de dom te Naumburg is ingekaderd in een
bovenstuk, vleugels en een predella uit het
atelier van Cranach met resp. de »Veronicadoek, grote klassieke Petrus- en Paulusfiguren en de vier grote Latijnse kerkvaders: een
werk dat volop de geest van de Reformatie
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ademt, maar toch nog herinnert aan de laatmiddeleeuwse, Roomse devotie. Een enkele
maal werden het visioen van Ananias van
Damascus (mozaïek 1172 in de Paulus- cyclus
in de dom te Monreale) en de genezing van
Paulus' blindheid (schilderij 1631 van Pietro
da Cortona in de Santa Maria della Concezione te Rome) afgebeeld.
De belevenissen van Paulus tijdens zijn reizen werden afgebeeld vanaf de 16e eeuw,
toen men uit reformatorische interesse voor
de inspirator van de rechtvaardigingsleer
vooral koos voor bijbelse themata: Paulus'
apologie voor koning Agrippa (Hendrik
Bloemaert I S 3 5 in het Centraal Museum te
Utrecht, soms ook wel opgevat als zijn optreden voor procurator Porcius Festus); verder de geschiedenis rond het heiligdom van
Artemis te Efeze op doeken van De Vos 1568

en Le Sueur ca. 1650 met de boekverbranding aldaar; en tenslotte Paulus' optreden
voor de proconsul Sergius op een fresco ca.
1550 van Taddeo Zuccaro in de San Marcello
al Corso te Rome en op een schilderij ca.
1 710 van Thornhill in de Saint Paul's Cathedral te Londen. Vooral echter koos men Paulus' mystieke ervaring (schilderijen van Domenichino ca. 1620, Poussin ca. 164o en
Honthorst ca. 165o in de Santa Maria della
Vittoria te Rome), de rede op de Areopaag te
Athene (schilderijen van Piazza in de San Paolo te Venetië, Panini ca. 1750 en Zick ca.
1775) en het optreden van Paulus en »Barnabas te Lystra. De daaropvolgende steniging
van Paulus werd geschilderd door onder
meer Stanzoni ca. 1625 (fresco in de San Paolo Maggiore e Gaetano te Napels) en Champaigne 1667. Een doek van Le Sueur ca. 1625
in de Notre-Dame te Parijs toont de boekverbranding te Efeze. De schipbreuk bij Malta is een van de taferelen van Circignano
tweede helft 16e eeuw in het Observatorium
van het Vaticaan te Rome die de kracht van
de wind moeten uitbeelden. De geschiedenis
met de adder op dit eiland (al op een fresco ca.
1 i 6o in de Anselm-Chapel te Canterbury)
was onderwerp van werken van Elsheimer

Jan Vlasblom, Paulus,
gevelbeeld in beton, 1956, aan
de Steigerkerk te Rotterdam.
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ca. i óoo, Willaerts 1621 (Centraal Museum te
Utrecht), Verdot ca. 1710 en West ca. 1800
(Hospital te Greenwich) . Het verblijf op het
eiland nodigde ook uit tot het schilderen van
weidse landschappen (bijvoorbeeld Jan Swart
van Groningen ca. 1540). De ontmoeting van
Petrus en Paulus in Rome werd, ondanks de
reformatorische reserve voor het apocriefe
verhaal, zeer vaak uitgebeeld: op schilderijen
van Italianen als Lanfranco ca. 161 S, maar
vooral van Duitse kunstenaars, zoals Steinmuller 1628, Sandrart 165 S, Storer 1661,
Onghers 1694, Maulbertsch 1776 (kerk te
Erdberg bij Znaim) en Kremser-Schmidt
1 768 (kerk te Krems) en 1778. Delcourt wijdde er ca. 1780 een marmeren reliëf aan voor
de Sint-Pauluskerk te Luik. Zelden komt het
dramatisch afscheid van de beide apostelen
voor: doek 1785 van Navarro.
Rembrandt liet in 1628 bij de weergave
van een gesprek tussen Petrus en Paulus (Gal.
1,18) elk attribuut op zijn paneel weg om in
een overvol studeervertrek Paulus' overredingskracht te suggereren. De kolossale globe
achter Paulus wijst op diens missionaire activiteiten. Zijn fysionomie met het hoog opgetrokken voorhoofd komt terug op de tekening en ets uit 1639 en de panelen van 1627
(Paulus in de gevangenis) en 1629/30 (Paulus
aan zijn schrijftafel). Het traditionele zwaard
als attribuut verwijst in deze afbeeldingen opvallend naar de marteldood.
Paulus' marteldood — al in de middeleeuwen ook los van cycli aanwezig (gravering
van Roger van Helmarhausen met de veroordeling op zijn draagaltaar van Abdinghof
ca. i 100 of een 13e-eeuws glasraam te Poitiers) — werd na de ie eeuw (Antonio Pol
reliëfs na 1484 aan het hoofdaltaar in-laiuo's
de Sint-Pieter te Rome) met barokke pathos
weergegeven door Zambrano ca. 16 i o,
Boeyermans ca. 166o en Rubira ca. 1745. Het
wonder van de drie bronnen werd door Algardi ca. 1645 uitgebeeld in een sculptuur in
de San Paolo alle Tre Fontana te Rome.
In de middeleeuwse afbeelding van Jezus'
hemelvaart heeft Paulus onder de omhoog

starende apostelen een obligate plaats, historisch onjuist, maar nodig om de complete,
achterblijvende Ecclesia aan te duiden (miniatuur S 86 Rabula-codex; wandschildering ca.
1300 te Limbricht) . Uiteraard ontbreekt de
christenvervolger Saulus nooit bij een afbeelding van een steniging van »Stefanus. Paulus'
apotheose werd geschilderd door onder meer
Domenichino ca. 16 i o en de gebroeders Rolli ca. 1700.
Een heel bijzonder iconografisch gegeven
is de `mystieke molen', dat wellicht teruggaat
op een verdwenen 12e-eeuws raam geconcipieerd door abt Suger van Saint-Dénis,
waarbij Paulus een molen draait terwijl Mozes (of Jezus) er graan in werpt (12e-eeuws
kapiteel te Vézelay; vgl. inscriptie op de banderol van het Paulusbeeld aan de facade van
de Saint-Trophime te Arles: `wat Mozes' wet
verborg openbaart Paulus' woord: nu wordt
het graan op de Sinaï geschonken door hem
tot meel gemalen') . Sert maakte ca. 1900
voor de kathedraal te Vich een ontwerp voor
een fresco waarop Petrus en Paulus, steunend
op hun attributen, een enorm, vallend blok
steen van een bouwwerk stutten.
De vroegchristelijke Paulus -cycli uit de
Sint-Paulus- buiten -de- Muren, de oude SintPieter (mozaïeken), de Santa Costanza (fresco's) te Rome en te Ravenna (mozaïeken)
zijn niet bewaard gebleven. Een belangrijke
cyclus in miniatuur hebben de Vivianus-bijbel uit Tours ca. 8So en de Bijbel van SintPaulus- buiten -de -Muren ca. 8So. Middeleeuwse cycli bleven bewaard in het Oratorium van Johannes vii van ca. 705 in de
Sint-Pieter te Rome, in de kerk te Munster in
Graubunden eind 8e eeuw, op mozaïeken uit
de 12e eeuw in de Capella Palatina te Palermo
en in de dom te Monreale en in de San Piero a
Grado ca. 1300 te Pisa, op reliëfs na 1434 aan
de gordingen van het portaal te Nantes en in
een 13e-eeuws glasraam in het koor te Chartres met ruim 30 scènes. Zij gaan wellicht
terug op de oude, verloren cycli. Zij leggen
vaak — steunend op de pauselijke Romeideologie — de nadruk op een veronderstelde
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samenwerking tussen beide apostelen in Rome en bevatten naast nieuwtestamentische en
apocriefe taferelen ook scènes uit de complexe geschiedenis van de graven der apostelen
en hun relieken. Vooral in Spanje, waar men
ruim honderd heiligdommen aan Paulus gewijd vindt, bleven kleine en grotere cycli bewaard. Elementair is die op de retabel van de
Meester van bisschop Galiana uit 1363-75
(Stefanus' steniging, `bekering', prediking en
onthoofding), uitgebreider die aan vele houten retabels met scènes in reliëf: van Johan de
Vallfogona in de kathedraal van Tarragona
begin ie eeuw, van Dancart (of Dankert)

1482 in Sevilla, of van Damián Forment
1509 -11 in de San Pablo te Zaragoza.
Na de cyclus van Masaccio (1426-27) en
Filippino Lippi (voltooid in 1484) in de Brancacci -kapel van de Santa Maria del Carmine
te Florence, die de middeleeuwse traditie afsloot, kreeg in de 16e eeuw de dramatische
uitbeelding van het verhaal van (Petrus- en)
Paulus of delen daaruit bij katholieken een
triomfalistisch - apologetisch accent: serie gobelins naar kartons van Rafaël (bewaard in
het Patrimonio Nacional te Madrid, met vijf
tapijten aan Paulus gewijd) en een naar kartons ca. 1530 van Coecke van Aelst. Holbein
de Oudere hield zich op zijn triptiek uit 1504
(»Thecla) nog aan de Legenda Aurea. De Casa
de la Convalecensia van het hospitaal Santa
Cruz te Barcelona bezit een cyclus uit 168o
op 'azulejos' (blauwe tegels) van Lorenzo
Passoles met negen scènes. Thornhill schilderde in 1715-21 acht fresco's met bijbelse
scènes in de koepel van de Saint Paul's Cathedral te Londen; Borel in 1904 en Denis ca.
1915 maakten fresco's in de absissen van de
Pauluskerken te Lyon en Genève.
Uit de vroegchristelijke en Byzantijnse periode bleven verschillende encomia (laudaties) bewaard: van Johannes Chrysostomus
(tweede helft 4e eeuw), Patroklos van Constantinopel (ca. 435), feestreden van Nicetas
van Paphlagonië (ca. 900) en van de geleerde
Theodoros Daphnopates (ca. 960). Prudentius' hymne nr. 12 in zijn Peristephanon (Boek
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der [martelaars kronen uit ca. 403) bezingt de
reden van het feest op 29 juni. Middeleeuws
toneel (Conversio beati Pauli 13 e eeuw en gelijknamige Engelse en Franse stukken uit de
1 e eeuw) met min of meer uitgebreide behandelingen van Paulus' leven diende vooral
voor opvoering op het feest van zijn bekering
(2 5 januari) . De humanisten Jordanes 1 S 12 en
Rosettus maakten, in hun bijbelse epen in
versvorm over de reizende Paulus, van de
apostel een christelijke, de goden bestrijdende
Aeneas- figuur. Reformatorische auteurs sneden Paulus' belevenissen toe op de actuele
confessionele tegenstellingen: in drama (bijvoorbeeld Boltz' schooldrama 1546) en epiek
(Brummerus 1592 en Curaeus 1562). Het jezuïetentoneel voerde echter weer een triomfalistische Paulus in contrareformatorische
zin op, zoals Gretser in zijn Dialogus de conversione sancti Pauli 1592. In dezelfde periode
schonk men — ten nadele van de interesse
voor Paulus' bekering — vooral aandacht aan
de vervolging van Petrus en Paulus vanwege
de figuur van Nero als tiran en van »Simon
de tovenaar als instrument van de duivelse
macht: Vondel 1641 en 17e- en 18e-eeuwse,
anonieme stukken uit het jezuïetentoneel.
In de tweede helft van de i 8e eeuw werkten verlichte ideeën door en ontstonden in de
traditie van het j ezuïetentoneel drama's waarin gepleit werd voor redelijke geloofsaanvaarding, zoals Saulus Christifidem amplectens
(Saulus omhelst het geloof van Christus) 1 743
en een stuk van Scherer 1772. De romantiek
voerde wederom de tegenstelling Nero/Paulus op, nu als de zoekende, dichterlijke heerser tegenover de geloofsheld, met als achtergrond het conflict tussen jodendom en
christendom (drama's van Wiese 1836 en
18 S i). In het stuk van Angelstern uit 1836
komt Paulus niet om door Nero maar door
een gefrustreerde jood Simeon, die Paulus'
verraad aan zijn volk en aan een vroegere
geliefde wil wreken. In de Nero-drama's van

Bunge 1875, Weiser 1881 en Hindersin 1886
is Paulus een achtergrondfiguur die het vroege christendom representeert. De boer Paulus
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Haave is in het drama Laeraren (Leraar) 1896/
1914 van de Noor Garborg een lekenpredikant die na een Damascus- ervaring zijn gemeente bekent een Farizeeër te zijn geweest

en nu ware bekering bij zichzelf, zijn gezin en
omgeving gaat bewerken, hetgeen tot conflicten leidt. • In Strindbergs Nach Damaskus,
drama- trilogie uit 1898-1904, stond een totaal nieuwe Paulus op het toneel: als teken
voor de fatale ineenstorting van de begeerte
naar macht, de grootheidswaanzin en zelfzucht. Sindsdien was de ten toneel gevoerde
apostel drager van ideeën. In het Engelse, als
reactie op de moderne bijbelkritiek ontstane
drama uit 1911 van G. Moore verliest Paulus
zijn geloof in de verrezen Jezus, maar houdt
hij toch vast aan wezenlijke christelijke elementen. In Werfels Paulus unter den Juden
1926 is hij in een conflict met Gamaliël representant voor de scheiding van jodendom
en christendom, een gegeven dat Henz in Die
grosse Entscheidung 1954 uitwerkte in de conflicten bij Paulus' terugkeer in Jeruzalem. En
bij Lauckner (Der Sturz des Apostels Paulus,
1948) speelt in de relatie tussen Paulus en zijn
door hem verwaarloosde vrouw het probleem van de religie in de moderne maatschappij . De Malteser dichter - dramaturg
Inglott schreef Il-Barrani (De vreemdeling)
1956, een toneelstuk in verzen met de belevenissen van een uit het gezelschap van Paulus
op Malta achtergebleven, christen geworden
prins.
Een gedicht van de Portugees Teixera de
Pascoaes 1934 plaatst Paulus als bemiddelaar
tussen de ideale antieke wijsbegeerte en de
latere christelijke mystiek. De romans van

Eschelbach (Der unbekannte Gott, 1936), Asch
1 943, Ellert 1951 en Rops 1952 verhalen over
Paulus in de context van zijn tijd.
Anerio's kleine oratorium, onderdeel van
zijn Teatro armonico spirituale 1619, en Schutz'
motet Saul, was verfolgst du mich 165o beperkten zich tot Paulus' Damascus- ervaring. Ook
Bonno's oratorium San Paolo in Atene 1740
beslaat slechts een episode. Het eerste grote
oratorium, te Lubeck opgevoerd in 1792, was

van de hand van de componisten Bauck en
Königslow. Hoogtepunt in de muzikale bewerking van de Paulus- thematiek, maar ook
van belang voor de muziekgeschiedenis, is
het oratorium van Mendelssohn uit 1834-36
op door hem zelf gekozen bijbelteksten over
de steniging van Stefanus, de roeping, reizen
en vervolging van Paulus. Salmhofer schreef
in 1 926-27 muziek bij Werfels drama. Moderne muzikale bewerkingen zijn Parole di
San Paolo voor sopraan en instrumenten 1964
van Dellapiccola, een oratorium 1966 van

Rizzi en Die Verlesung des Paulusbriefes 1 973,
een cantate van Rohwer.
Biser 1981; Emrich 1934; San Pablo 1964; Schelke
1981.

4
wiens eigen naam Simon bar Jona
(zoon van Jona of Johannes) was en daarom
ook Simon Petrus is genoemd, werd geboren
in Betsaïda ten noorden van het Meer van
Gennesaret. Toen Jezus hem riep woonde hij
als getrouwd man met zijn vrouw, zijn
schoonmoeder en zijn broer »Andreas in Kafarnaum. Hij oefende er het beroep van visser
uit, samen met Andreas, Johannes (de apostel)
en enkele anderen.
De evangelisten, die zijn naam altijd als
eerste noemen in de »apostellijsten, geven relatief veel details uit Petrus' leven. Een van de
eerste wonderen die Jezus volgens de eerste
drie evangelisten verrichtte was de genezing
van de schoonmoeder van Petrus, die in zijn
huis te Kafarnaüm ziek lag. Kort daarop, bij
een wonderbaarlijk overvloedige visvangst
op het meer, vroeg Petrus Jezus van hem weg
te gaan, want `hij was een zondig mens'. Verder wordt in de evangelies vermeld hoe Petrus meestal de woordvoerder van de groep
leerlingen was, en hoe hij meerdere malen
vurig getuigde van zijn geloof in Jezus, onder
PETRUS,
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meer bij een andere wonderbare visvangst.
Toen Jezus' leerlingen, varend op het Meer
van Gennesaret, geteisterd werden door een
storm en Jezus over het water naar het schip
liep, sprak Petrus opnieuw zijn vertrouwen
in Jezus uit en liep, eveneens over het water,
naar deze toe — totdat hij overmand werd
door vrees en vanwege deze weifelmoedigheid begon te zinken, waarna hij door Jezus
bij de pols werd gegrepen (Mat. 14,22-33). In
Mat. 17,26 wordt gemeld dat het Petrus was
die op aanwijzing van Jezus de munt voor de
omstreden tempelbelasting in de bek van een
vis vond.
Petrus' vooraanstaande positie blijkt uit
zijn aanwezigheid bij belangrijke gebeurtenissen zoals de gedaanteverándering op de
Tabor, de hemelvaart en het pinkstergebeuren. Zijn positie als eerste in het apostelcolleg
bekrachtigd door Jezus die, kort
voor de gang naar Jeruzalem die zou eindigen
met de kruisdood, hem zijn nieuwe naam Petrus gaf (Aramees: Kefas, t.w. steen: fundament voor de 'gemeente'). Hij zei dat hij zijn
Kerk zou bouwen op Petrus als op een steenrots en hem `de sleutels van het Rijk der hemelen' zou geven (Mat. 16,13-19).
Petrus toonde zijn enthousiasme bij het
laatste samenzijn voor Jezus' lijden. Toen deze de voeten van de apostelen wilde wassen,
vroeg Petrus na een aanvankelijke weigering
of niet alleen zijn voeten, maar ook zijn
hoofd en lichaam een beurt konden krijgen.
In Getsemane, bij de gevangenneming van
Jezus, sloeg hij de knecht Malchus een oor af.
Later echter zonk de moed hem in de schoenen en ontkende hij op dringende vragen van
een vrouw tot driemaal toe elke relatie met
de gevangene. Bij het voorspelde gekraai van
de haan kwam hij tot inkeer en toonde hij
berouw. Aan het eind van het Johannesevangelie wordt weliswaar beschreven hoe
Jezus, bij een verschijning na zijn dood, de
herderlijke macht aan Petrus toevertrouwde,
maar wordt ook uitdrukking gegeven aan
enige rivaliteit tussen Petrus en de schrijver
van dit evangelie.

e

In de eerste hoofdstukken van de Handelingen van de Apostelen is Petrus de dominerende figuur. Hij verkondigde vrijmoedig in
Jeruzalem en verrichtte opzienbarende wonderen. Velen brachten zieken op straat in de
hoop dat zijn schaduw op hen zou vallen,
want zelfs die bracht genezing. In Jeruzalem
bewerkte hij, samen met de apostel Johannes,
de genezing van een lamme; in Lydda die van
de reeds acht jaar lamme Eneas; in Joppe de
opwekking van Tabita, een christin die gestorven was. Drastisch handhaafde hij de orde
in de gemeente van Jeruzalem: een malverserend echtpaar, Ananias en Saffira, strafte hij
met de dood. Na een instructief visioen,
waarin hem bevolen werd te eten van zowel
mozaïsch reine als onreine dieren, die in een
laken uit de hemel daalden, doopte hij in de
plaats Caesarea als eerste niet-jood de Romeinse officier Cornelius, zonder deze bekeerling joodse verplichtingen op te leggen
(Hand. io). En in ca. 48 stelde hij in een belangrijke vergadering van `de apostelen en de
oudsten' te Jeruzalem (Hand. 15,6-29) een
compromis voor in een conflict over de missie onder niet-joden (»Barnabas) .
In Jeruzalem ook werd hij op bevel van
Herodes Agrippa i gevangen gezet. Hij lag in
ketenen in een zwaarbewaakte kerker en sliep
tussen twee soldaten. Een engel verscheen, de
kettingen vielen van hem af en de engel geleidde hem langs de wachtposten tot buiten
de poort, die zich vanzelf opende. Petrus
bleef nog enige tijd in Jeruzalem, maar daarna is hij — misschien vanwege de vervolging
door Herodes, wellicht ook omdat »Jakobus,
de Jezus-broeder, invloedrijker werd — weggetrokken. Volgens een oude traditie heeft
hij zevenjaar in Antiochië vertoefd (vgl. Gal.
2,1 i) . Daar zou hij volgens de Legenda Aurea
in de gevangenis zijn onteerd met het afsnijden van zijn haren en zou hij voorts de reeds
14 jaar eerder gestorven en begraven zoon
van een proconsul Teofilus ten leven gewekt
hebben.
Daarna is Petrus een aantal jaren — sommigen overdrijven en spreken over 25 jaar — in
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Rome geweest. Vanaf de 2e eeuw zijn er berichten dat de apostel in Rome onder keizer
Nero (S4-68) de marteldood stierf (eerste
Clemens-brief S-6). Het moet ca. 6o zijn geweest. Pas Tertullianus (ca. 200) vermeldt
zijn prediking aldaar. Verhalen over verdere
activiteiten zijn legendarisch.
Apocriefe, Griekse Petrus-akten uit ca.
i 80 -200 weten nog meer bijzonderheden die,
ten dele met andere legenden en berichten
vermengd, in de Legenda Aurea opgenomen
werden. In Rome zou hij gewerkt hebben
met zijn dochter Petronilla (ook genoemd in
de in de Se of 6e eeuw geschreven, romanachtige Passio van Nereus en Achilles, over
twee door Petrus gedoopte broers). Daar
speelde zich het dispuut af van Petrus en de
inmiddels ook in Rome aangekomen en door
hem begroete Paulus met »Simon de Tovenaar. Petrus' optreden wekte er woede en bedreiging van velen, onder wie Nero. Toen hij
de stad uit vluchtte — zegt de legende — kwam
hij Jezus tegen. Op Petrus' vraag: `Domfine,
quo vadis?' (Heer, waarheen ?), was het antwoord: naar Rome om er weer te sterven.
Petrus keerde om en werd in de gevangenis
geworpen. Daar doopte hij zijn bewakers
Processus en Martialis, nadat hij een bron had
doen ontspringen voor het noodzakelijke
water. Nadat hij veroordeeld was tot de
kruisdood — anders dan Paulus was Petrus
geen Romeins burger — en afscheid genomen
had van Paulus vroeg Petrus, in de overtuiging zijn meester onwaardig te zijn, om met
het hoofd naar beneden gekruisigd te mogen
worden. Na zijn dood en begrafenis moet
Petrus aan Constantijn en de bisschop Silvester te Rome verschenen zijn om de positie
van de Romeinse primaat — volgens een Karolingische vervalsing Donatio Constantini
(schenking van Constantijn) — in het Westen
gelijk te stellen met de macht van de keizer in

Constantinopel.
Van de twee brieven op Petrus' naam (kort
voor en na ioo) is de eerste in Rome (5,13:
Babylon) en de tweede in Asia of Egypte geschreven. De eerste brief wijst erop dat chris-

tenen in navolging van Jezus veel leed zullen
ondergaan en dat iedereen zich dient te schikken in de concrete politieke en maatschappelijke situatie. Dat laat echter de fundamentele christelijke vrijheid onverlet. De tweede
brief, inhoudelijk verwant aan ideeën van
Paulus, is gericht tegen christenen die twijfelen aan Jezus' onmiddellijke terugkeer. Apocriefe geschriften zoals Praedicatio Petri, Petri
doctrina en genoemde Acta Petri, ontstonden
in de 2e eeuw. In een Apocalyps van Petrus uit
ca. 135 beschrijft Jezus op vragen van zijn
leerlingen het wereldeinde (vgl. Mat. 2 4,3).
De Pseudo-Clementijnse Geschriften (ten dele
uit de 2e, ten dele uit de 4e eeuw, op naam
van Clemens, een leerling van Petrus) zijn
van joods-christelijke oorsprong en bevatten
20 joods -gnosticistische Homelieën (preken)
van Petrus en een Petrus -roman, de Recognitiones (Herkenningen), waarin Clemens en
zijn zonen, over heel de wereld verspreid, elkaar door toedoen van Petrus na veel avonturen weer ontmoeten.

-

Petrus was een zeer toegewijde, onstuimige
en impulsieve man, niet altijd consequent in
zijn gedrag. Toch erkennen en benadrukken
alle oudste getuigen zijn morele (niet juridische) gezag, ook Paulus, die hem ooit scherp
kritiseerde (Gal. 2,1 1-14). In de eerste christelijke centra buiten Jeruzalem aanvaardde men
hem al spoedig in concrete situaties als garant
voor de christelijke orthodoxe praxis. Daarna
onderging de geloofsgemeenschap een ingewikkeld historisch proces, met onder meer de
invloed van de legalisering van het christendom ca. 313 door Constantijn de Grote, de
inrichting van een christelijke staatskerk in
3 8 I door Theodosius de Grote, de droom van
de 'regeneratio imperii' (herstel van het rijk)
onder de Karolingische vorsten en de gedeeltelijke verwerkelijking daarvan in de middeleeuwen. In dit proces werd dit, oorspronkelijk zeker niet aldus bedoelde gezag van
Petrus' opvolgers, de bisschoppen van Rome, uitgebreid tot het terrein van de kerkelijke orthodoxe leer en de jurisdictie. Wie Pe-
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trus (en zijn opvolgers tot in de vroege
middeleeuwen) `paus' noemt, bezigt daarmee
dus een anachronisme. Petrus zou ook stellig
zelf de latere, misleidende paustitel 'Vicarius
Christi' (plaatsvervanger van Christus) hebben verworpen. De andere paustitel, `pontifex', werd rechtstreeks overgenomen uit de
titulatuur van de Romeinse keizer als (ook
religieuze) heerser in het rijk. Het christelijke
koppel Petrus en Paulus verving ook het antieke Romeinse paar Romulus en Remus
('Romae parentes', stichters van Rome uit de
hymne Decora lux aeternitatis 1629, een bijgeschaafde versie die teruggaat op een van ver
voorde ioe eeuw) .
Al vanaf Constantijn, die grote basilieken
liet bouwen op de plaatsen waar men in Rome de apostelgraven aanwees (»Paulus), werd
een gecombineerde verering van Petrus en
Paulus vanuit Rome over de hele wereld verspreid. Bovendien werd in de 6e en e eeuw
door een vooral op Engeland gerichte propaganda de Petrus - verering versterkt, en daarmee het Romeinse centralisme. In de volksdevotie, waarin Petrus geldt als patroon van
schippers, slotenmakers en bruggenbouwers,
werd hij vereerd en aangeroepen als hemelse
deurbewaarder. Opgravingen onder de SintPieter in de jaren 1940-5 I brachten een monumentje uit de Ze eeuw aan het licht, waarvan men in het begin van de 4e eeuw meende
dat het het graf van Petrus was bij het circus
van Nero tegen de oostelijke helling van de
Vaticaanse heuvel. Boven het `graf stond
toen de 'memoria' (monument ter gedachtenis aan een martelaar; nog te zien op een
ivoor ca. 400 uit Pola in Istrië) en staat nu het
altaar van Bernini onder de koepel. Het belangrijkste Petrusfeest valt op 29 juni.
De oudste afbeelding van Petrus is het fresco in het kerkhuis van Doura-Europos (240/
So): Jezus redt Petrus die in het water van het
meer wegzinkt. Petrus is hier uiterlijk nog
niet kenbaar. Omdat Petrus en Paulus vaak
samen werden afgebeeld, onstaat er vanaf ca.
3 3 5 ter onderscheiding het stereotiepe Petrus gelaat: rond hoofd, boers gezicht met gepro-
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Kruisiging en martelaarschap van
Petrus, glasraam ca. I i6 S in de
kathedraal Saint-Pierre te
Poitiers. De kruisiging met
Maria, Johannes, Longinus en
Stefaton; daaronder de
kruisiging van Petrus met het
hoofd naar beneden. In het
bovenste deel van het glasraam
een hemelvaart.
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nonceerde lippen en wangen, kort krullend
blond haar, soms kalend (vanaf de 6e eeuw
een tonsuur, als verwijzing naar de ontering
in Antiochië) en een korte baard. Bij portretten (goudglas 4e eeuw uit de Priscilla-catacombe te Rome of een ikoon 6e eeuw in
het Sinaï- klooster), votiefbeeldjes (bronzen
Petrus -statuette met Christus' naamteken x P
en het spreekgebaar uit een Romeinse catacombe ca. 500) en in verhalende voorstellingen werd dit Petrus - gelaat tot aan de nieuwste tijd gehandhaafd: op een Macedonisch
ikoon ca. 1300 (met kruisstaf en spreekgebaar), op de bronzen deur van Filarete 1 445
aan de Sint-Pieter te Rome, op MichelangeJo's fresco met de kruisiging van Petrus 1 S46
in het Vaticaan of— als potsierlijke verkondiger — op het schilderij van Mengs ca. 1760.
De aan Petrus gewijde scènes zijn in de
oudheid vooreerst — buiten het genoemde en
unieke tafereel in Doura-Europos — de gevangenneming te Rome, het waterwonder in
de kerker en Petrus die het bevel van zijn
arrestatie leest. De drie voorstellingen zijn in
kleine cycli te vinden: aan de `Twee-Broeders- sarcofaag' en de `dogmatische sarcofaag'
(beide 330/40), op fresco's uit de 4e eeuw in
de catacomben van Sebastianus en Commodilla te Rome, aan de sarcofaag van SaintMaximin-la-Sainte-Baume uit de Se eeuw en
aan de ivoren reliekhouder 360-80 in het Museo Civico te Brescia. Daarnaast komt zeer
vaak het kraaien van de haan voor, welke
voorstelling — gezien de context van andere
verkondigingsscènes — eerder een specifiek
Romeinse verwijzing naar de boodschap van
de feilbare Petrus over de verrezen Jezus inhoudt dan een herinnering aan de verloochening (fresco ca. 350 in de catacombe van
Commodilla en paneel van de houten deuren
422-30 van de Santa Sabina, beide te Rome).
Van de 4e tot de e eeuw werd het Petrus repertoire uitgebreid met bijbelse scènes uit
de evangelies en de Handelingen. Zo zijn de
genezing van Petrus' schoonmoeder afgebeeld aan de 4e-eeuwse sarcofaag uit een Romeins atelier in de facade van de kathedraal te

Tarragona en de visvangst op een Evangeliarium uit de 6e eeuw te Cambridge; voorts de
overgave van de sleutelmacht (absismozaïek
uit de tweede helft 4e eeuw in de Santa Costanza te Rome); de voetwassing (4e-eeuwse
passie-sarcofaag te Nimes, waarop Petrus
naar zijn hoofd grijpt, naar Joh. 13,9). De
opwekking van Tabita is te vinden aan de
zijwand van de sarcofaag ca. 400-50 in de
kerk te Saint-Maximin-la-Sainte-Baume en
aan het genoemde ivoren kastje in Brescia
(waarop ook de gruwelijke straf van het echtpaar Ananias en Saffira) . Het visioen injoppe
is afgebeeld op een 4e-eeuws fresco in de catacombe van Commodilla, de bevrijding uit de
kerker aan de 4e-eeuwse sarcofaag van Fermo. Op de oudste afbeeldingen van Jezus'
hemelvaart flankeren hem reeds Petrus en —
anachronistisch — Paulus, met aan weerszijden zes apostelen, Maria als middelpunt van
de achterblijvende Ecclesia (Kerk): op een zilveren pelgrimsampul ca. 600 uit een atelier
voor pelgrimssouvenirs in Palestina en een
miniatuur in de Rabula-codex uit S 86. Deze
constellatie handhaafde zich tot ver in de
middeleeuwen. Ook apocriefe momenten
zoals uit de strijd in Rome tegen »Simon de
Tovenaar werden geïllustreerd.
Tenslotte is daar het in de geschiedenis van
de iconografie niet altijd gelijkluidend geïnterpreteerde, vroegchristelijke schema van de
zgn. `Dominus legem dat' (De Heer kondigt
de wet af). In een paradijselijke omgeving
met palmbomen, paradijsberg en lammeren
— overigens ontleend aan het keizerlijk hofrepertoire — schenkt Jezus een geopende
boekrol aan Petrus links van hem en maakt
hij een gebaar naar Paulus rechts. Dit authentieke schema komt voor op 34 monumenten
uit de 4e en S e eeuw, waaronder een goudglas
4e eeuw in het Vaticaans Museum en sarcofagen ca. 370 in de San Sebastiano te Rome en
uit de Se eeuw in de Saint-Sauveur te Aix-en-

Provence.
De geopende boekrol in genoemd schema
vraagt om een andere interpretatie dan die
van een tweede, verwant schema: de 'traditio
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legis', het overreiken van de wet met een gesloten boekrol (sarcofaag Se eeuw in de Sant'
Apollinare in Classe te Ravenna) en van een
derde traditioneel thema, de materiële overreiking van de sleutels. Is het laatste een verwijzing naar Mat. 16 en geeft het uitdrukking
aan een feitelijk overgeven van bevoegdheden, en is het schema van de 'traditio legis' te
verstaan als een, met de Sinaï- wetgeving te
vergelijken, `historische' promulgatie van de
(nieuwe) wet, het `Dominus legem dat' -schema moet echter, gezien de paradijselijke context, begrepen worden als een a- historisch,
ideologisch moment: de zelf- openbaring van
de verrezen en verheerlijkte Jezus, die zijn
boodschap aan de eersten onder de apostelen
voorhoudt.
Combinaties van de drie schemata leefden
voort tot in de 12e/13e eeuw, bijvoorbeeld
op het ivoor op de boekband van het Evangeliarium uit Noailles door een atelier aan de
hofschool van Karel de Kale ca. 86o, waarbij
onderaan de scène de gehoornde god Oceanus is afgebeeld met zeemonster, waterkruik,
vis en waarschijnlijk een drietand. Andere
voorbeelden zijn de 12e-eeuwse boogvelden
aan de kerken te Siddington (Gloucester) en
Saint-Pierre-de-Carrenac (Lot) en het grote
fresco ca. i loo in de absis van de priorijkerk
te Berzé-la-Ville bij Cluny.
In de middeleeuwen ontstond de honderden malen herhaalde afbeelding van Petrus in
klassiek gewaad, zittend en het spreekgebaar
makend, met als attributen sleutel(s), kromstaf of pauskruis (drie dwarsbalken), boek,
haan, vis, kerk of schip. Aldus bijvoorbeeld
op het fresco ca. 1190 in de kerk van Méobecq (Indre). Zeer waarschijnlijk kreeg dit
type een sterke impuls door de opstelling in
de i e eeuw van het (tot op de dag van vandaag vereerde) antieke bronzen filosofen beeld met vernieuwde Petrus-kop tegenover
de ingang van de Sint-Pieter te Rome. Uitzonderingen vormen een baardeloze Petrus
met sleutels aan zijn gordel en spreekgebaar
(reliëf 12e eeuw aan de Porte Miégeville van
de Saint-Sernin te Toulouse) en een Petrus

met lange staf in reliëfs op vensterposten aan
de westgevel van de kerk te Sainte-Colombe,
eveneens uit de 12e eeuw.
Vanaf de late middeleeuwen werd Petrus
vaak als paus voorgesteld, gekleed in liturgische, pontificale gewaden met de kruisstaf en
de tiara: dat wil zeggen drie kronen, oorspronkelijk op een conische, Frygische mijter, later op een uitbollende mitra, dit als teken van de volheid van zijn `macht' (sinds
Paulus vi — 1963 — niet meer door de pausen
gebruikt) . Men denke aan de retabel van 01ler 1420 in de kathedraal te Vich, het zijluik
van het Maria- altaar van de Meester van
Moulins 1499-1502 in de kathedraal te Moulins, Hans Burgkmair de Oudere 1 Sol (Petrus
in vol ornaat voor de gevel van de oude SintPieter te Rome, te midden van heiligen, onder een Jezus in doodsnood in Getsemane), of
het bombastische altaar uit 1747 van Egid
Asam in de kerk van Sandizell (Oberbayern) .
Hier troont de `paus' onder een Geest-duif en
een schild met de inscriptie 'Sedens in Cathedra Sapientissimus Princeps' (Als wijze vorst
zetelend op de troon) en wijst een engel in
zijn gevolg naar Ps. 28,9 (wees hun herder) .
Op de ikonen draagt Petrus, die altijd het
spreekgebaar maakt, meestal een boekrol met
tekst (12e-eeuws Grieks ikoon in het Protatonklooster op de Athos), slechts zelden de
sleutel (ikoon uit Novgorod ca. 1525 in het
Russisch Museum te Leningrad) .
Uiteraard kreeg Petrus een geaccentueerde
plaats in het groeiend aantal uitbeeldingen
van elke bijbelse of apocriefe passage die zijn
aanwezigheid vermeldt of veronderstelt. De
meest voorkomende taferelen zijn de roeping
van de eerste apostelen (marmeren reliëf ca.
1150 van de Meester van Cabestany en een
anoniem fresco 1481-82 in de Sixtijnse Kapel
te Rome), de genezing van de schoonmoeder
(miniatuur in de Hitda-codex uit Keulen i ie
eeuw) en de wonderbare visvangst (12eeeuwse kapitelen te Jaca en uit Lewes Priory
in het British Museum te Londen) . In het
middelpunt staat Petrus ook op de afbeelding
waarop hij over het water naar Jezus tracht te
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lopen (folie met miniatuur van William de
Brailes, ca. 1240-60; Konrad Witz, paneel
1 444) . Beroemd, maar overgerestaureerd is
de zogeheten 'Navicella' van Giotto 1310 uit
het atrium van de oude en overgebracht naar
dat van de nieuwe Sint-Pieter te Rome (vgl.
Taddeo Gaddi's fresco ca. 1350 in de Spaanse
kapel in de Santa Maria Novella te Florence).
Ontelbaar zijn de middeleeuwse afbeeldingen van het overreiken van de sleutelmacht
in allerlei variaties. Men denke aan een miniatuur uit Reichenau 1 002-14 in het Evangeliarium van Hendrik i i (met de andere, eerbiedig toeziende apostelen); een bronzen reliëf
1428/30 van Donatello (het overreiken bij de
hemelvaart) en het paneel van Crivelli ca.
1488 (een Jezuskind op Maria's schoot geeft
sleutels aan een pontificale Petrus).
Bij de gedaanteverandering op Tabor is
Petrus zowel in het Westen als op de ikonen
in het Oosten de woordvoerder van de geschrokken leerlingen, en herkenbaar aan het
spreekgebaar. De vondst van de belastingpenning vindt men op een ivoren paneel van
het Magdeburger antependium ca. 970. De
voetwassing ontbreekt in geen enkele cyclus
met het lijden van Jezus. Het is altijd Petrus
bij wie de wassing gebeurt: ivoren passie -diptiek ca. Boo te Milaan uit de hofschool van
Karel de Grote of Saksische grafsteen i oe/ i i e
eeuw in de kerk te Wirksworth. Meestal valt
de hoofdaandacht op het gesprek van Jezus
met Petrus, die nog vaak naar zijn hoofd
wijst, ten teken van zijn verzoek om een volledige wasbeurt: reliëfs ie eeuw aan de westfacade te Saint-Gilles en begin ie eeuw aan
de bronzen deuren van de dom te Benevento.
De overige apostelen horen ontsteld toe: fresco uit de kluis te Andorra la Valle ca. 1200, nu
in het Museum voor Catalaanse Kunst te
Barcelona; houtsnijwerk van Meester Arndt
van Zwolle ca. 1490 in de Sankt Nicolai te
Kalkar of tekening na 1 S 8 S van Joos van
Winghe. Niet zelden werden de voetwassing
en het Laatste Avondmaal samen afgebeeld:
miniatuur in de Codex van Rossano 6e eeuw;
linteau 12e eeuw te Bellenaves (Allier). Ook

het verraad in Getsemane (»Judas), meestal
aanwezig in cycli en in 'Andachtsbilder',

heeft altijd een geprononceerde scène waarin
Petrus Malchus het oor afslaat: fresco in een
Jezus-cyclus begin 12e eeuw in de Saint-Martin-de-Vic te Nohant-Vicq en een houten
groep begin 14e eeuw in Museum Mayer van
den Bergh te Antwerpen. De aanstelling van
Petrus tot herder (Joh. 21,15 -17) werd op een
miniatuur ca. 1130 in de Engelse Bijbel van
Verdun aan de overgave van de sleutelmacht
toegevoegd (een toevoeging die pas in de i 6e
en ie eeuw navolging vond) . De reeds vermelde afbeelding van de hemelvaart onderging enige veranderingen, maar de positie
van Petrus en Paulus met Maria bleef ongewijzigd. Uit honderden wordt gewezen op
de timpaan 12e eeuw te Monceaux-1'Etoile,
waarop Petrus herkenbaar is aan een enorme
sleutel, en een secco ca. 1300 in de Sint-Salviuskerk te Limbricht. Ook op de twee iconografisch unieke, i i e-eeuwse miniaturen
met de zending van de apostelen in het Evangeliarium van Abdinghof zijn Petrus en Paulus aan hun fysionomie herkenbaar. De genezing van de lamme werd onder meer
uitgebeeld op een Romeins marmerreliëf uit
ca. 1450 (nu in de Grotten van de Sint-Pieter), de doop van Cornelius op een reliëf uit
1107/08 aan de bronzen doopvont van Renier van Hoei in de Saint-Bartélemy te Luik,
en de opwekking van Tabita op een altaarretabel ca. 1425 in het Deense Hojerkirke.
De vroegchristelijke thema's — met uitzondering van de drie eerstgenoemde — handhaafden zich. Maar vooral voor een viertal
apocriefe scènes steeg in de middeleeuwen de
interesse. Het gaat om Petrus' leidende rol bij
het sterfbed van »Maria: Hugo van der Goes
ca. 1475 (Stedelijk Museum te Brugge) met
Petrus met stool en kaars als een middeleeuwse priester bij de toediening van de laatste
sacramenten; in dezelfde functie aan het voeteneind van het bed bij Joos van Cleve ca.
1530; voorts om de ontmoeting van Petrus en
»Paulus in Rome; om de `Quo Vadis'-gebeurtenis (reliëf 12e eeuw in het kloosterpand
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Vasco Fernández, Petrus, paneel,
ca. T 520. Museu Regional Grao
Vasco, Viseu (Portugal). Petrus
is, anachronistisch, als paus
voorgesteld; links op de
achtergrond Petrus' roeping,
rechts `Quo vadis'.
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te Elne, een glasraam i 3 e eeuw te Bourges en
een reliëf 14e eeuw aan het portaal te Nantes);
en vooral om Petrus' marteldood. Uit vele
voorbeelden van afbeeldingen van dit martyrium kan gewezen worden op een initiaal van
voor 8 5 5 in het Drogo-Sacramentarium, een
miniatuur ca. 1050 in het Sacramentarium
van Mont-Saint-Michel, een gouden reliëf
1071 aan een reliekkast uit Minden, een 13 eeeuws glasraam in het koor van de SaintPierre te Poitiers (met een korte cyclus) en
een houten, fel - realistisch reliëf van Leenberger, eerste kwart i 6e eeuw, in de kerk te
Moosburg.
Aan vrijwel geen Laatste Oordeel ontbrak
Petrus vanaf ca. 1300 als hemelse portier, die
de stoet zaligen aan Jezus' rechterhand verwelkomt. Aldus is hij aanwezig op een mozaïek dat reeds de kiem bevat van het voltooide program: aan de triomfboog 817-24 in de
Santa Prassede te Rome; daarna op talloze
specimina, waaronder een wandschildering
ca. 1300 in de Sint-Salviuskerk te Limbricht,
een 14e-eeuws fresco in het klooster Gratsjianica bij Prisjtina (Joegoslavië) of Lochners paneel ca. 1440. Het gegeven werkte nog door
in de grote, zinnebeeldige houtsnede ca. 1 S So
van Matthias Gerung met `de weg des heils',
waarop Petrus met sleutels de trap bewaakt
naar de hemelse verlosser. Een merkwaardig
doek 1889 van Herterich toont het weerzien
van een echtpaar in de hemel onder het toeziend oog van een sleuteldragende Petrus.
Samen met zijn broer Andreas komt Petrus onder meer voor op een fresco uit de San
Pedro te Seo de Urgell, nu in het Museum
voor Catalaanse Kunst te Barcelona, en in een
houten beeldengroep ca. i Soo uit Kleef-Gelre
in het Catharijneconvent te Utrecht.
In de periode van de barok en lang daarna
stonden de voorstellingen, de meeste traditioneel, een enkele met een nieuwe iconografie,
vaak in dienst van de contra- reformatorische
paus- van-Rome-propaganda. Uit de evangelies werden afgebeeld: de roeping van Petrus en Andreas op schilderijen van Barocci
1 59 6 (Kon. Musea voor Schone Kunsten te

Brussel), Carlone ca. 165o, Vasco Fernandez
ca. 1540 en Jouvenet 1706. De wonderbare
visvangst werd afgebeeld door Spado 1607,
door Rubens ca. 161 o op het middenstuk van
een triptiek in de Lieve -Vrouwekerk te Mechelen, door Frans Francken II 1630, Sandrart 1646 en Rembrandt met een tekening
165 S . Op een doek 1848 van Führich 1848
maakt Petrus — centraal — met een theatraal
gebaar zijn onwaardigheid bekend. De voor
Jezus die over het water wandelt-stelingm
en Petrus redt, is in deze tijd aanwezig in het
oeuvre van onder meer Dirck Barendsz. ca.
I56o, Tintoretto ca. 1570 en Rembrandt ca.
1632-3 3 (pentekening) . Gemakkelijk herkent
men Petrus aan zijn uiterlijk als stuurman in
de boot op een doek met de storm op het
meer van Simon de Vlieger uit ca. 1638.
Afbeeldingen van de overdracht van de
sleutelmacht herinnerden op vele plaatsen aan
de Romeinse, kerkpolitieke interpretatie van
Mat. 16,18-19: in de Sixtijnse Kapel het fresco 1480-82 van Perugino (met situering op
een weids tempelplein), in de Santa Pudenziana en de Sant' Agostino te Rome een marmeren beeldengroep 1596 van Della Porta,
aan de gevel van de Sint-Pieter een marmeren reliëf ca. 1600 van Buonvicino, in de San
Pietro ad Aram een schilderij 1654 van Giordano, in de kathedraal van Montpellier een
schilderij i 692 van Troy, en fresco's van Matthias Gunther 1740 in de kerk van Mittwalden, Zeiler ca. 1750 in de Peterskirche van
Breitenwang, Ziek 1 786 in de kloosterkerk te
Tiefenstein en Schöpf samen met de broers
Schmutzer in de kerk van Vilnöss, Tirol. Een
karton van Rafaël met dit gegeven ca. I S I S
in het Victoria and Albert Museum te Londen (samen met de verlening van herdersmacht) werd nog nagevolgd door Ingres
1820. Een afbeelding met de overdracht van
het herdersambt ca. 161 o in het atrium van de
Sint-Pieter uit het atelier van Bernini had dezelfde propagandistische functie, maar dit
thema werd minder vaak aangewend (fresco
van Passen i 1699 in de Santa Maria in Vallicella te Rome) . Ook op de in deze periode vele
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malen afgebeelde Tabor- verheerlijking is Petrus altijd zeer nadrukkelijk aanwezig (onder
vele Italianen Rafaël 1 S 17/22; verder Coypel
1 716, en Terwesten ca. 1730 in de oud -katholieke Augustinuskerk te 's-Gravenhage) .
Na het fresco 1425 van Masaccio in de
Brancacci -kapel te Florence met het vinden
van de munt voor de tempelbelasting vond
het onderwerp vooral belangstelling onder
schilders in de Lage Landen, onder wie Maerten de Vos ca. 1 8o (Kon. Museum voor
Schone Kunsten te Antwerpen), Rubens ca.
i 6 i o (linkervleugel van de Mechelse triptiek)
en Jordaens ca. i66o (Rijksmuseum Amsterdam) . Op een tekening van Rembrandt ca.
i655 met de voetwassing valt alle nadruk op
de impulsieve Petrus. Een laat voorbeeld van
de scène is een werk ca. i 86o van Ford Madox Brown. Ook Petrus' verloochening (Italiaanse Caravaggist ca. 1600 in het Vaticaans
Museum te Rome) werd in de noordelijke
streken veel geschilderd: Honthorst 1620-25,
Bramer 1632, Molenaar 1636 (situering in
een oer - Hollandse kroeg), Teniers 1646 en
Rembrandt 166o (Rijksmuseum Amsterdam); elders werken van onder meer La Tour
165o en Benjamin West ca. 1800. Hetzelfde
gold voor de niet minder vaak uitgebeelde
berouw en boete van Petrus: Guercino 1618,
een anonymus (leerling ?) naar Rembrandt
ca. 1631, Bol ca. 1650, Pereth ca. 166o, en een
houten beeldengroep ca. 1725, toegeschreven
aan Egid Asam.
Thema's uit de Handelingen bleven in de
belangstelling staan: de genezing van de lamme door Petrus en Johannes blijkens werken
van Aertsen ca. 16o, Rembrandt ca. 1629
(een ets), Zurbarán ca. 1640 in de kathedraal

van Sevilla, Poussin ca. 1645, Gerbrand van
den Eeckhout 1667 en Altomonto 1 731 in de
Sankt Peter te Wenen. De choquerende scène
met de dood van Ananias en Saffira werd enkele malen vereeuwigd: op een gewelffresco
ca. 17oo door Avogardo in de San Francesco
te Brescia en op schilderijen van Van Winghe
ca. I S 8o en Van Veen 1600, evenals de ziekengenezing door Petrus' schaduw op schil-

derijen van La Hyre 163 5 en Jean-Baptiste
Pierre ca. 1760 in de Saint-Germain-des-Prés
te Parijs.
De bevrijding van Petrus uit de gevangenis
in Antiochië werd door Rafaël ca. 1513 geschilderd aan de wand van de Stanza d' Eliodoro in het Vaticaan en daarna door onder
meer Terbrugghen 1624 (Mauritshuis), Stomer ca. 1630 en Ribera 1639. Foppa bracht
het tafereel in bronzen reliëf 1477. Tabita's
opwekking komt voor in het oeuvre van Le

Sueur ca. 1640, Guercino ca. 1650 en Testelin
1652 en op een pentekening van Rembrandt
ca. 1662-63; de gebeurtenis te Joppe op fresco's van Lomazzo 1567 in de refter van het
klooster San Agostino te Piacenza en van Annibale Carracci ca. 1590 in de San Michele in
Bosco te Bologna en op een schilderij door
Zurbarán ca. 165o voor de kathedraal te Sevilla; Petrus in het huis van de hoofdman
Cornelius bij Barent Fabritius 1653 (stellig
een `portrait historie' : een familie die poseert
in een bijbels onderwerp); de doop van Petrus bij Cavallino ca. 1644 en Procaccini
1711.

Ook apocriefe gebeurtenissen werden hernomen: de ontmoeting van Petrus en Paulus
door Lucas van Leyden op een gravure 1527
en op de buitenzijde van zijn retabel met het
Laatste Oordeel ca. 1526 in de Lakenhal te
Leiden. Naast de val van »Simon de Tovenaar
zijn ook het afscheid van Petrus en »Paulus en
`Quo Vadis' afgebeeld: Het laatste tafereel
onder meer door Vasco Fernandez ca. 1540
en Annibale Carracci na i600. Petrus' marteldood tenslotte werd in Rome geschilderd
door onder meer Michelangelo, fresco 1S42So in de Capella Paolina in het Vaticaan, en
door Caravaggio, schilderij i 600-o i in de
Cerasi -kapel in de Santa Maria del Popolo te
Rome, een werk dat duidelijk invloed heeft
uitgeoefend op latere werken, zoals dat van
Preti 1640. Voorts zijn er panelen van onder
meer Rubens ca. 1600 (Museum BoymansVan Beuningen te Rotterdam) en Zurbarán
ca. 1550. In dit laatste werk verschijnt Petrus
gekruisigd aan Petrus Nolascus, een ie
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eeuwse Spaanse bevrijder van gevangenen en
stichter van de orde der Mercedariërs.
Naast grote, aan Petrus en »Paulus gewijde
cycli — in de oude Sint-Pieter te Rome waren
een kleine dertig scènes aan Petrus gewijd —
ontstonden kleine Petrus - cycli: reliëfs ca.
I12o aan het portaal van de kerk te Aulnayde-Saintonge, de houten retabels uit 1420 van
Pere Oiler in de kathedraal te Vich in Catalonië en van een laat -15e-eeuwse anonymus in
de kathedraal van Perpignan, het Petrus -altaar van Jan Pollack ca. 1490 in de Peterskirche te Munchen, Filarete's deur 1445 aan de
Sint-Pieter, een werk ca. 1520 van Hans Suss
von Kulmbach, het Petrus- en Paulusaltaar
1520 met vier Petrus - scènes (roeping, opwekking van een dode, bevrijding en kruisiging) van Schäufelein 1520. Een grote cyclus
vindt men op tien 15e-eeuwse gobelins uit
Doornik 1460. Belangrijk waren Duccio's
vier Petrus - scènes op de Maestà 1278-79, de
cyclus uit 1426-27 van Masaccio in de Brancacci -kapel te Florence (»Paulus) en Rafaëls
gobelins ca. 1515 voor de Sixtijnse Kapel te
Rome. Een ikoon uit Novgorod ca. 15 So
met Petrus en Paulus heeft als randafbeeldingen 18 scènes uit beider leven.
Processus en Martinianus, Petrus' gedoopte bewakers, werden als jeugdige martelaren
voorgesteld op een 8e-eeuws fresco in de
Sant' Equizio te Rome. Hun doop in de kerker vormt het onderwerp van een schilderij
ca. 1700 van Passen i in de Sint-Pieter te Rome, hun martelaarschap van een werk ca.

1650 van Louis de Boulogne.
Petronilla, Petrus' legendarische dochter
en martelares, is waarschijnlijk de met deze
naam afgebeelde vrouw op een fresco uit ca.
357 dicht bij haar begraafplaats in de catacombe van Domitilla te Rome. Zij is als martelares te zien op 12e-eeuwse afbeeldingen:
een mozaïek in de Capella Palatina te Palermo (met sluier, kruis en spreekgebaar) en op
een miniatuur in het Passionaal van Stuttgart
(in gebedshouding: handpalmen ten hemel);
als huishoudster van Petrus op een muurschildering ca. 1490 in de kerk van het Stift te

Sankt Groar. Haar apotheose werd geschilderd door Guercino 1621.
In het middeleeuwse toneel is de houding
ten opzichte van Petrus ambivalent. Enerzijds
was er respect voor zijn hoge positie en bewondering voor zijn boete na de verloochening, bijvoorbeeld in het Passiespel uit Sankt
Gallen en het Spel uit Sterzing (1503). Anderzijds meesmuilde men om zijn onstuimig
gedrag in Getsemane en zijn gestuntel na Jezus' gevangenneming, en maakte men zich
vrolijk over de wedloop van de oude, gebrekkige Petrus en de jonge, snellere Johannes naar Jezus' graf (Joh. 20,3-6): Passiespel uit

Wenen (1472) . De Devozione e festa di Santo
Piero (1 Se eeuw) was waarschijnlijk een veraanschouwe l ij king van een feestpreek.
Petrus' positie als hemelse portier kreeg
uitdrukking in een vroom Duits Petruslied
van eind 9e eeuw; satirisch is echter de fabel
Du vilain qui conquist Paradis par plait uit de
13 e eeuw, waarin een boer zich toegang tot
de hemel verwerft door Petrus diens eigen
wangedrag voor te houden. Het laatste was
ook het geval in Sachs' toneelstuk Sankt Peter
mit der Geis I S S S, waarvan het gelijknamige
gedicht van Langbein uit 1797 en Goethe's
Legende vom Hufeisen uit hetzelfde jaar voortzettingen zijn: de onstuimige en onbedachtzame Petrus bekeert zich als hij tijdens een
dag wereldheerschappij de nodige problemen heeft ondervonden. In het jezuïetendrama Xenodoxus 1602 van Bidermann wijst Petrus onwaardigen de weg naar de hemelpoort
in het besef zelf vroeger voorbeeldig boete te
hebben gedaan. Kritiek op het wereldse paus
leverde, met een grootse enscenering,-schap
de protestant Niklas Manuel Deutsch in zijn
Ein Fassnachtspiel 1523. Het barokke sentiment kreeg de vrije loop wanneer een rouwmoedige Petrus na de verloochening ten tonele werd gevoerd: in Le lagrime di San Pietro

156o van Tansillo en Les larmes de Saint-Pierre
1587 van Malherbe.
De Deense dramaturg Heiberg liet Petrus
voor de hemelpoort en Aristofanes voor het
Elysium de toegang weigeren aan een ziel,
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die dan door Mefistofeles wordt binnengelaten door een deur waarachter de hel, te weten
Kopenhagen, blijkt te liggen. En in een vertelling in Fantastic Fables 1899 hernam de
Amerikaan Bierce de middeleeuwse Petrus satire door een man van twee vrouwen —
echtgenote en minnares, beiden al in de hemel — door Petrus naar de hel te laten sturen
om hem te behoeden voor herhaling van zijn
aardse lijden. Cynisch legde Peyrefitte in de
roman Les clés de Saint-Pierre 1955, over de
verwikkelingen rond de relatie tussen een
jonge Franse priesterkandidaat, een kardinaal
en diens verliefde nichtje, de feilen bloot van
Vaticaanse kuiperijen. Populair hoogtepunt
van de spaarzame i ge- en 20e-eeuwse Petrus literatuur was de historische roman van Sienkiewiecz Quo vadis? uit 1895. Deze meermalen verfilmde roman had meer succes dan de
geromantiseerde levensbeschrijvingen van
Petrus van de hand van Douglas (The Big

Fisherman, 1948) en Friedberger (Der Fischer
Simon 1 953).
Ook in de muziekgeschiedenis stonden —
wellicht in het spoor van de toneelliteratuur —
Petrus' verloochening en berouw in de belangstelling. Aanwijzing hiervoor zijn de
oratoria van Charpentier ca. 169o, Fux/Pariati 1719 voor de Goede -Vrijdagliturgie, Lie-

bau 1825 en het `geistliches Singspiel' van
Michael Haydn 1780. Het oratorium San Pietro in Cesarea van Caldara/Zeno 173 5 is gebaseerd op teksten uit de Handelingen. Nowowiejski schreef een oratorium 1903 naar
Sienkiewicz' roman. In de ie eeuw zijn er
Petrus - oratoria van Späth 185 i, Meinardus
1856, Berthold 1862, Benedict 1870, pater
Hartmann 1900 en Nees 1 93 5
Congar 1962; Fuhrmann 1980; Kirschbaum 1 974;
Nikolasch 1969; O'Connor 1969; Pesch 1980; Post
1984; Schneider 1955; Sotomayor 1962; Stempvoort 1960; Weis 1963.

Rembrandt, Jezus, wandelend

over het water, reikt Petrus de
hand, pentekening, ca. 163 2- 3 3

British Museum, Londen.
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PONTIUS PILATUS

4
PONTIUS PILATUS was van 26 tot 36/37
n.C. procurator van Judea. Hij veroordeelde
»Jezus van Nazaret op verzoek van joodse leiders ter dood. Aanleiding daarvoor was de
beschuldiging dat Jezus zich koning van de
joden noemde (Mat. 27,37). Nadat het Sanhedrin over Jezus de doodstraf had uitgesproken, werd hij voor Pilatus geleid, die het vonnis moest bekrachtigen (Joh. 18,29-31) .
Volgens de synoptici ( »evangelisten) zweeg
Jezus bij het verhoor; volgens Johannes heeft
hij wel gesproken, eerst over de aard van zijn
koningschap en daarna over de reikwijdte
van Pilatus' macht. Een poging van Pilatus
om uit de impasse — toegeven aan de leiders of
Jezus vrijlaten — te komen door het volk voor
de keuze te stellen, mislukte. Heftige aandrang en bedreiging brachten de landvoogd,
ondanks een interventie van zijn vrouw, tot
het besluit Jezus na een geseling te laten krui-

sigen.
Na de geseling werd Jezus door de Romeinse soldaten met doornen gekroond, bespot en geslagen. Zo toegetakeld werd Jezus
door Pilatus aan het volk getoond ('ecce homo'; Joh. 19,4-5), wellicht om medelijden te
wekken en het proces in voor Jezus gunstige
zin te laten eindigen. Toen zijn opzet mislukte, waste Pilatus zijn handen in onschuld en
gaf Jezus over om gekruisigd te worden
(Mat. 27,24-26). Volgens de evangelist Johannes werd er van de kant van de joden
gezinspeeld op aanspraken van Jezus op het
koningschap, waaraan dc procurator niet
straffeloos voorbij kon gaan (19,12 -16) . Toen
Jezus gestorven was, vroeg »Jozef van Arimatea aan Pilatus om diens lichaam en verzochten de joodse leiders om bewaking van het
graf.
Berichten van de Alexandrijnse, joodse wijsgeer Philo (eerste helft le eeuw) in zijn Legatb ad Gaium en van de joodse historicus Flavius Josephus (tweede helft 2e eeuw) zowel in

zijn AntiquitatesJudaicae als in De bellojudaico
over Pilatus' jodenhaat stemmen vrijwel
overeen met het beeld dat de evangelisten
van hem oproepen. Zijn pogingen om afbeeldingen of schilden met de naam van keizer Tiberius in Jeruzalem aan te brengen en
het feit dat hij geld uit de schatkist van de
tempel aanwendde voor profane bouwwerken, lokten opstanden uit. Meestal werden
die bloedig neergeslagen. Wel laten de lijdensverhalen uit de evangelies al eerste sporen zien van een vertekend, apologetisch Pilatus- concept, dat als bewijs moet dienen
voor Jezus' onschuld: de veroordeling tegen
beter weten in (Joh. 18,38) en de waarschuwing van zijn vrouw (Mat. 27,19) . Niet medelijden met of sympathie voor Jezus gaven
hem echter de aanvankelijke weigering om
hem te veroordelen in, maar zijn haat tegen
de joodse leiders. Pas toen zijn eigen positie in
gevaar leek te komen, gaf hij toe.
Zijn superieur Vitellius, de legaat van Syrië, zette Pilatus af vanwege barbaarse represailles tegen opstandige Samaritanen. Eusebius van Caesarea bericht in zijn Kerkgeschiedenis (ca. 300) dat Pilatus zich drie jaar later,
waarschijnlijk daartoe gedwongen, te Rome
het leven benam. Een in 1961 te Caesarea gevonden inscriptie maakt gewag van de bouw
van een tempel door Pilatus aldaar ter ere van
keizer Tiberius. In de legenden heet de
vrouw van Pilatus Claudia Procula.
De tendentieuze, christelijke geschriften
waarin het voorgesteld wordt alsof Pilatus als
vertegenwoordiger van het Romeinse Rijk
in het openbaar getuigenis aflegde van Jezus'
onschuld of gestraft werd voor zijn onrechtvaardige rechtspraak, zijn met uitzondering
van het oude materiaal in de Acta Pilati
(grootste deel van het Evangelie van Nikodemus; »Jozef van Arimatea) van betrekkelijk
late datum. Uit de Se eeuw stammen Brieven
van Pilatus aan keizer Claudius (Pilatus' visie
op het proces tegen Jezus en het bericht van
diens verrijzenis), Anaphora Pilati (Verslag
van Pilatus, idem, maar met grovere historische onjuistheden), Briefwisseling tussen Pilatus
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en »Herodes, een Brief van Tiberius aan Pilatus
(»Maria Magdalena) en Paradosis Pilati (over

de veroordeling van de christen geworden
Pilatus door de keizer). Van later datum zijn:
Mors Pilati (» Veronica), Vindicta Salvatoris
(De wraak van de verlosser) en Cura sanitatis
Tiberii (De genezing van Tiberius; bewerkingen van de Mors) en een Brief van Dakobus aan
Kodratos (»Jakobus de Mindere) . De genoemde Acta Pilati waren waarschijnlijk een
christelijke repliek op heidense, anti-christelijke akten uit ca. 310, die Pilatus van elke
schuld vrijpleitten. Twee Ethiopische geschriften, een Klacht van Maria (waarin Pilatus christen wordt en de marteldood sterft) en
een Martyrium Pilati (waarin Pilatus tweemaal gekruisigd wordt: door de joden in Jeruzalem en door Tiberius in Rome) uit de
6e/7e eeuw zijn een neerslag van de overtuiging van de Ethiopische Kerk, die Pilatus
als martelaar vereert.
Toen zich vanaf ca. 330 aan de vroegchristelijke sarcofagen een lijden -van -Jezuscyclus begon te ontwikkelen, werd Pilatus
daarin afgebeeld tijdens het wassen van zijn
handen in onschuld (broedersarcofaag in het
Vaticaans Museum): aanvankelijk alleen,
zonder Jezus; later, op andere objecten, in een
volledige scène met Jezus en omstaanders, zoals op een paneel ca. 430 aan de houten deuren van de Santa Sabina te Rome (met de
kruisdraging), op het ivoren reliekkistje van
Brescia 360-80 of op een iconografisch belangrij k miniatuur in de 6e-eeuwse Purperen
Codex van Rossano: Pilatus troont op een
Romeinse rechtersstoel, waarachter portretten van Augustus en Caesar: hij spreekt immers recht in naam van de aldus tegenwoordig gestelde keizerlijke macht.
Na een lijdenscyclus in de Toe-eeuwse Egbert-codex met de geseling, handwassing en
wegvoering van Jezus wijdde Duccio op zijn
Maestà 1308-I I zelfs zes taferelen aan Pilatus'
rol. Maar tot in de 16e eeuw (Tintoretto's

passiecyclus 1565 in de Scuola di San Rocco
te Venetië) bleef de uitbeelding van zijn optreden vaak onderdeel van een Jezus-cyclus:
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op de fresco's ca. Boo in de Sankt Johann te
Mistair en ca. 900 in Kilisjlar Kilisse in Göreme (Cappadocië), op een 12e-eeuws reliëf aan
de gevel van Saint-Gilles (Gard), op dat aan
dejubee ca. 125o/6o in de dom te Naumburg
(met een gelaten Jezus en een geprikkelde Pilatus) of op een miniatuur in het 13 e-eeuwse
Psalterium van Ingeborg (met de discussie
tussen Jezus en Pilatus) . Het decor bleef dat
van een gerechtelijk verhoor, in de middeleeuwen uiteraard voorgesteld als een middeleeuws hof: ivoor ca. 968 aan het Magdeburger antependium of miniaturen met de drie
verhoren: voor Kajafas, Pilatus en Herodes
(Kajafas met een nar) ca. 1 440 in het Getijdenboek van Catharina van Kleef. Op een
paneel van de bronzen deuren van Bernward
uit 1015, nu in het portaal van de Blasiusdom
te Hildesheim, draagt Pilatus een kroon, wellicht naar analogie van de 'heritogo' (hertog)
Pilatus uit de Heliand (ca. 85o; »Jezus - leven),
die immers 'bodo kesures fan rumuburg' was
(gezant van Romes keizer) .
Na de afbeelding in Donatello's cyclus ca.
1 45o aan de preekstoel in de San Lorenzo te
Florence en die van de Meester van het Bartolomeüs -altaar ca. 10-lo, waarop Pilatus
Jezus een hand geeft, werd het tafereel niet
alleen geïsoleerd, zoals op een werk van Lorenzetti ca. 1335 of een kopergravure van
Schongauer ca. 1485, maar ook aangevuld
met details die aan een zeer ver doorgevoerde
typologie ontleend zijn: aanblaffende hondjes
of kaakslagen uitdelende soldaten ( »Jezus) .
Op een paneel van Hieronymus Bosch ca.
1510 —Jezus tussen acht half- figuren met demonische, bekkentrekkende tronies, opgebouwd in twee reeksen — contrasteert een geslepen en kille Pilatus met een sereen in
zichzelf gekeerde Jezus. Later werd de weergave nog vrijer. Op een schilderij van Terbrugghen 1621 en van Lievens kort daarna,
kijkt Pilatus, die zich de handen wast, de toeschouwer brutaal aan terwijl Jezus weggevoerd wordt.
De bemoeienis van de vrouw van Pilatus
met het proces komt men voor het eerst te-
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gen in de mozaïeken-cyclus in de Sant' Apollinare Nuovo te Ravenna: een bode brengt
haar bezorgdheid over. Deze enscenering
werd misschien ook toegepast op een tafereel
aan de vermelde deuren te Hildesheim, en
zeker op de mozaïek-cyclus ca. I16o in de
dom te Monreale. Pas bij Multscher op de
retabel 1447 van Landsberg en op een paneel
ca. 1 Soo van Baegert verschijnt Claudia Procula zelf. Een curieus Duits Bidprentje ca.
1820 toont haar onder de naam Sankta Johanna uxor Pilati als een voorname dame naast
een kleine Calvarieberg met kruisen en een
graf.
Twee andere scènes uit het proces waarin
Pilatus optreedt, werden afzonderlijk afgebeeld. Zelden ziet men de `keuze tussen Jezus
en Barabbas' (Fouquet, miniatuur na 1452 in
het Getijdenboek van Etienne Chevalier) .
Zeer vaak, vooral vanaf de late middeleeuwen, werd de Ecce Homo-scène gekozen,
toen smaak en vroomheid vroegen om hevig
ontroerende, medelijden opwekkende onderwerpen zoals dit. Naast dramatische meesterwerken — onder meer van Rogier van der
Weyden ca. 1450, Quinten Massys ca. i S To,
meerdere versies van Titiaan tussen 1543 en
1 566, twee van Van Heemskerck (drieluik
I 544 en een werk I S 59 in het Frans Hals Museum te Haarlem) en een werk van Caravaggio ca. 16o5 — bleven tot in de 16e en 17e
eeuw honderden houtsneden, gravures en gedrukte folia dit sentiment voeden. Men denke daarbij aan werken van Schäufelein begin
16e eeuw, Durer (in de twee passies in houtsneden en in gravures); de Ecce Homo op een
paneel na 1498 van Hieronymus Bosch en een
gravure 1587 van Goltzius. De Meester van
1 18 en Barend van Orley ca. 1530 (in de
Maria-kathedraal te Doornik) gaven hun
baardige Pilatus een grote tulband op het
hoofd.
Een anonymus uit Haarlem (soms ten onrechte geïdentificeerd met Jacobus van Bellaert) gaf op een paneel ca. 1470-80 (met als
achtergrond het Haarlemse stadhuis) het moment weer waarop de gegeselde en gekroon-

de Jezus weer naar Pilatus wordt gevoerd
(Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam) . Een zelfde situatie schiep Rembrandt op het schilderij uit 1634 en een grote
ets uit 1636, met dit verschil dat de landvoogd hier discuteert met de joodse leiders,
van wie er één het volk kalmeert. Zijn ets uit
165 S (Rijksprentenkabinet te Amsterdam)
geeft het Ecce-Homo-moment, voortbouwend op een 15e-eeuwse traditie (Hieronymus Bosch, paneel laatste kwart 1 Se eeuw,
de Brunswijker Monogrammist ca. I S 3 5, een
versie in het Mauritshuis te 's-Gravenhage, en
Lucas van Leyden ca. 1525), zeer levendig
weer: op een bordes van het (raadhuis-)pretorium poseren Jezus en Pilatus, bewakers en
een jongen met schaal en kan, daaronder
twee groepen: links en midden het roerige
volk, rechts intrigerende leiders, boven — toeziend uit een raam — Pilatus' vrouw. Hierop
gebaseerd zijn de doeken van De Gelder 1671
en Van der Werff 1698 (pathetisch in een imponerend decor) . Aertsen plaatste ca. 1 555
het tafereel in een enorm landschap waarin
voor een poortgebouw Jezus wordt getoond.
Omstreeks 1630 kapte Groninger een nogal statische en clichématige Ecce Homo uit
zandsteen aan het grafmonument van deken
Heidenreich von Letmathe in een dwarspand
van de Sankt Paulusdom in Munster. Veel
levendiger is de bijna sarcastische voorstelling
van Daumier (schilderij ca. 18 So), waarop
een naakte tors van Pilatus als een schreeuwende koopman naast Jezus over de balustrade hangt om het volk, dat toch niet luistert, te overtuigen. Corinth toont op een
doek uit 1925 een Jezus in de boeien tussen
een aarzelende Pilatus en een martiale soldaat.
Op het Florian- altaar ca. 151 o van Altdorfer
wast Pilatus zijn handen in onschuld.
In iconografisch opzicht bijzonder zijn de
voorstellingen van Konrad Laib, die ca. 1 449
op zijn schilderij met de kruisiging van Jezus
Pilatus onder de toeschouwers plaatste, van
Gerard David, die op zijn drieluik uit ca.
1480-85 (Kon. Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen) de landvoogd bij de krui-
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siging nog steeds met Kajafas laat redetwisten, en op een miniatuur ca. 1000 in het
Keulse Sacramentarium van Sankt Gereon.
Hierop ziet men hoe hem ofwel om het lichaam van de gestorven Jezus ofwel om bewaking van het graf gevraagd wordt.
Pilatus komt in de literatuur voor het eerst
voor in middeleeuwse bewerkingen van het
hierboven vermelde, legendarische materiaal.
In een oorspronkelijke, fragmentarisch bewaard gebleven Middelhoogduitse Pilatus -legende ca. 1190 weet Pylatus, zoon van koning Tyrus van Mainz en het dienstmeisje
Pyla, via Rome en Herodes macht te verkrijgen in Judea, waar hij de positie van het
Rijk moet verstevigen. De legende functioneert hier als het omgekeerde van een heiligenleven: alle kwaliteiten en omstandigheden zijn negatief. Ook een gedicht ca. 1400
van Johannes Rothe met elementen uit de
Pilatus - legende bleef bewaard.
In het gedicht Ahasverus 1854 van Palu
-Müller ervaart Pilatus, die nog altijd ge--dan
kweld naar `waarheid' zoekt (Joh. 18,38), van
Ahasverus dat Jezus de waarheid is. In het
begin van deze eeuw schreef de Brabantse
priester Frencken voor de prijsuitreiking op
een kleinseminarie een Pilatusstuk, late nazaat
van het jezuïetentoneel.
In de parodische klucht van Frisch, Die chinesische Mauer 1946, treedt Pilatus tijdens verwikkelingen aan het Chinese hof te midden
van andere historische figuren op als voorbeeld van een van de waarheid onkundige
intellectueel, die zich aan zijn verantwoordelijkheid probeert te onttrekken. Dürrenmatt
laat in een stuk uit 1952 Pilatus, verward door
de God die hij liet lijden, de weg naar zelfmoord afleggen. In de novelle Die Frau des
Pilatus 1955 van Gertrud von Lefort behoedt
Claudia Procula, die om de schuld van haar
man te delgen christin is geworden, haar van
staatkundige rechtlijnigheid bezeten man
voor zulk een zelfmoord.
Calberg 1963; Lucchesi 194.2; Maier 1968; Marrow 1979; Pfeiffenberger 1967; Sotomayor 1958;
Weber '97'.

Jezus veroordeeld door Pontius
Pilatus, fresco, ca. 1075, in het
kerkschip van de Sant' Angelo
in Formis bij Capua (Italië) .
Achter Pilatus, die zijn handen
in onschuld wast, spreekt zijn
vrouw hem vanuit het venster

toe.
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ne exegeten dachten eerder aan Apollos als de
schrijver (»Barnabas).

Het schildersboek van de berg Athos beP R I S C I L L A & A Q U I L A, echtelieden, waren

medewerkers van Paulus, die hen als zodanig
in de Romeinenbrief (16,3) vermeldt. Aquila
(of Akulas), de man, was geboortig uit Pontus en evenals Paulus tentenmaker (Hand.
18 ,3). Priscilla (of Prisca), wellicht naar de
geest Paulus het meest verwant, leidde — zoals
andere vrouwen elders; vgl. Febe uit Kenchreae, Maria en Junia te Rome (Rom. 16,1
en 6 -7), Evodia en Syntychè te Filippi (Fil.
4,2) — zowel in Rome als in Efeze een huisgemeente (i Kor. 16,19) . Bijna altijd als eerste
genoemd (vgl. 2 Tim. 4,19 en Hand. 18,18),
was zij waarschijnlijk dominanter dan haar
man.
Vanuit Rome, waar het echtpaar christen
was geworden, trokken Priscilla en Aquila
vanwege keizer Claudius' edict tegen de j oden uit 49/5o eerst naar Korinte. Daar kwamen zij in contact met Paulus, die bij hen
introk, en daar begon hun samenwerking
met de apostel (Hand. 18,1 -3). Daarna woonden zij in Efeze, waar zij Apollos, een geleerde en welbespraakte jood uit Alexandrië die
mogelijk door leerlingen van »Johannes de
Doper vertrouwd was gemaakt met de eerste
beginselen van het christen -zijn en in de synagoge optrad, verder onderwezen in leer en
praktijk (Hand. 18,24-28). Later, in Korinte,
werd deze door het echtpaar opgeleide, populaire predikant door een partij die Paulus
niet welgezind was, tegen de apostel uitgespeeld (i Kor. 1,10-4,2 I) .
Legendarische akten uit de 7e eeuw beschrijven de marteldood van het echtpaar, wier
feest in het Romeinse Martyrologium op 8
juli wordt vermeld. De Byzantijnse Kerken
vieren op 13 juli Aquila als bisschop en hieromartyros (heilige martelaar), het echtpaar op
14 juli als apostelen en martelaren. De grote
patristicus Von Harnack (ca. 1900) hield Priscilla en Aquila voor de auteurs van de Hebreeënbrief. Luther en verschillende moder-

schrijft Aquila als een grijsaard met een stoppelbaard, die een omophorion (pallium: een
met kruisen versierde, om de schouders geslagen band als teken van de bisschoppelijke
waardigheid) draagt. Het martelaarschap van
Priscilla en Aquila werd uitgebeeld op een
miniatuur in het Menologium van keizer Basilius ii uit de i ie eeuw. In de dom te Milaan
bevindt zich een Aquila -beeld van Bettinelli

ca. 1700.
Schumacher 1920.

4
in het Oude Testament alleen in het boek Tobit vermeld.
Daarin begeleidt hij als reisgezel de jonge Tobias, geneest hij diens bruid van duivelsbezetenheid en de oude Tobit van blindheid. Hij
wordt daar ook een van de zeven engelen
genoemd, die de gebeden van de vromen
voor God brengen (12,15) . In de Ethiopische
vertaling van de Semitische apocriefe apocalyps Boek van Henok (ca. 170 v.C.) gold hij als
een van de vier aartsengelen, als engel van het
(definitieve) oordeel over de mensen en
vooral als de genezer van wonden en ziekten.
In het Nieuwe Testament wordt Rafaël niet
genoemd. Zijn naam, een enkele maal als eigennaam in het Oude Testament (i Kron.
26,7: Refaël), betekent `God heeft genezen'.

R A F A Ë L , een »engel, wordt

Volgens een rabbijnse overlevering looft en
verkondigt Rafaël de komende messias en
beschermt hij de zielen van de gestorvenen.
In de christelijke traditie wordt Rafaël aartsengel (Epistola apostolorum ca. i So uit Azië,
Egypte of Syrië) en `engel der genezing'
(Origenes ca. 200) genoemd. Hij werd vanwege zijn aardse daden de patroon van artsen
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en apothekers, van reizigers en zwervers. Zijn
attributen zijn een reisstok, eenjongen aan de
hand (Tobias) en een vis (Tob. 6,i-S). Men
viert het feest van de engel op 24 november.
Uiteraard komt Rafaël het meest voor in
de vele malen uitgebeelde geschiedenis van
Tobit en Tobias: onder meer een fresco uit de
3e eeuw in de Domitilla- catacombe te Rome, een kapiteel ca. io6o met de visscène in
het Panteón de los Reyes te Leon, het paneel
met de reis 1464 van Piero Pollaiuolo of de
tekening met de genezing van Tobit ca.
1636-40 van Rembrandt in het Amsterdams
Historisch Museum. Met »Michaël en »Gabriël fungeerde hij vanaf de 6e eeuw als hemelse assistent bij de troon van God of van
Jezus (fresco ca. 1075 in het koor van de Sant'
Angelo in Formis bij Capua) . Als hij aan de
Drie - Koningen-schrijn uit 118 i -g i in de
dom te Keulen de 'arma Christi' ( »Jezus)
draagt, zou dat ingegeven kunnen zijn door
een reminiscentie aan zijn functie als `engel
van het oordeel' (vgl. de engelen met de `ar ma' bij vrijwel elk Laatste Oordeel). Waarom nu juist Rafaël op het reliëf met de kruisiging 1178-79 van Benedetto Antelami aan de
dom te Parma de vrouw, die de joodse synagoge voorstelt, de kroon onterend van het
hoofd stoot, is niet duidelijk.
Het is Rafaël aan wie Vondel, die hem
meerdere begeleidersfuncties in het Oude
Testament toedicht, in de Gysbrecht van Aemstel 1637/38 de rol gaf de protagonist aan te
sporen onder zijn veilige hoede voor het
noodlot te buigen en de stad te verlaten.
Rosenberg 1986.
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van Herodias, gaf aanleiding tot de moord van Herodes Antipas op
»Johannes de Doper. Herodias zelf was een
dochter van Aristobulos, de zoon van »Herodes de Grote en Mariamme. Het meisje, dat
in de evangelies niet bij naam genoemd
wordt, stamde uit Herodias' eerste huwelijk
met een Herodes Boëthus. Herodias had hem
verlaten en werd de tweede vrouw van de
genoemde Herodes Antipas, de tetrarch van
Galilea. Over deze onwettige verbintenis kapittelde Johannes hem. De hierdoor beledigde Herodias wist te bereiken dat Herodes
hem in de gevangenis liet zetten. Zij was zo
op hem gebeten dat zij hem wilde doden.
Maar zij zag daartoe geen kans, omdat Herodes sympathie had voor Johannes en hem
protegeerde (Mar. 6,14-29) .
Salome danste op een feest ter ere van de
verjaardag van Herodes, waarbij zij bij hem
en de aanwezigen in de smaak viel. Daarop
bood Herodes haar onder ede een geschenk
naar keuze aan. Op aanraden van Herodias,
die haar kans schoon zag, vroeg het meisje
om het hoofd van Johannes de Doper. Met
tegenzin stemde de vorst in en liet Johannes
onthoofden. Een soldaat bracht het hoofd op
een schotel. Salome gaf het aan haar moeder.
Johannes' leerlingen begroeven zijn lichaam
S A L 0 M E, dochter

(Mar. 6,22-28 en Mat. 14,2 -11). Herodias —
vertelt een legende — begroef het hoofd, na
het met haar haarspeld te hebben doorstoken,
op een andere plaats om te voorkomen dat hij
zou kunnen verrijzen. Volgens Flavius Josephus, die ook de naam Salome meedeelt,
vond de moord plaats in de vesting Machaerus ten oosten van de Dode Zee.
Herodias werd jaloers op haar broer
Agrippa, die haar man in macht voorbijstreefde. Een aanklacht door Herodias tegen
hem bij keizer Caligula werd haar man noodlottig. Hij werd door de keizer, van wie
Agrippa een gunsteling was, naar Lyon verbannen. Herodias versmaadde de door Cali-
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gula aangeboden gratie en volgde haar man.
Salome is kort na haar fatale optreden op het
feest getrouwd met haar oom Filippus. Toen
het huwelijk kinderloos bleef, trouwde zij
met Aristobulus van Chalkis, die koning was
in Armenië en later in het Syrische Chalkis.
Zij schonk hem drie zonen. Volgens een Byzantijnse legende zou zij — zo vertelt de Hagia-Sophia- priester Nikephoros Kallistos
Xantopoulos in zijn Kerkgeschiedenis ca. 1300
— vanwege een bevroren voet al dansend gevallen en door een ijsschots onthoofd zijn.
Een westerse legende in Nivardus' Ysengrimus
12e eeuw, waarin het meisje Pharaïldis heet,
laat haar het afgeslagen hoofd van de Doper
kussen, dat haar wegblaast, zodat zij voor altijd door de lucht zwalkt.
Salome komt uiteraard voor in de vele cycli
met het leven van »Johannes de Doper: onder
meer op Giotto's fresco's begin ie eeuw in
de Santa Croce te Florence, op reliëfs 13 30-36
aan de zuidelijke bronzen deur van Andrea
Pisano van het Baptisterium te Florence en
een 13e-eeuws glasraam in de kathedraal te
Lyon. Daarnaast werd de geschiedenis in enkele onderdelen uitgebeeld: dans (i i e-eeuws
reliëf aan de bronzen deur van de San Zeno te
Verona), onthoofding en aanbieding van het
hoofd door Salome aan Herodias (Meester
van het altaar van Ulm ca. 1400; het laatste op
een miniatuur in het Evangeliarium van
Bamberg uit de 1 ie eeuw en op een reliëf
1022 aan de zuil van Bernward in de Blasiusdom te Hildesheim) . Een zeldzaam tafereel
toont een 12e-eeuws kapiteel uit het klooster
Saint-Etienne (nu in Musée des Augustins te
Toulouse) waarop Herodes vanaf zijn troon
Salome liefkozend bij de kin grijpt. In het
noorden van Aragon is de extatische danseres
met muzikanten een geliefd onderwerp op
12e-eeuwse kapitelen (kloosterpand te Huesca en het kerkje te Aguero in Aragon).
Vanaf de i Se eeuw werd de dansscène te
midden van vele details, zoals feestende gasten aan een goed gedekte tafel en musicerende omstaanders, in al haar verleidelijkheid

uitgebeeld, onder meer op fresco's van Masolino 1 43 5 in het baptisterium te Castiglione d'

Olona en van Filippo Lippi 1552-64 in de
kathedraal te Prato, op een paneel 1495 van
de Meester van het Johannesaltaar uit Bern en
vooral door Quinten Massys op het Antwerpse drieluik (»Johannes de Doper; Herodias bewerkt Johannes' hoofd met haar mes) .
Het doek met de dans ca. 1640 van Hogers
toont een onhandige Salome, eerder instrument van Herodias dan verleidster van haar
stiefvader (Rijksmuseum te Amsterdam).
Ook onder de modernen was het onderwerp
in trek: Moreau plaatste in 1874 de dans in
een fantastische, oosterse enscenering en op
een volgend doek 1876 verschijnt boven de
danseres het stralende hoofd van de Doper.
Von Lenbach schilderde een Salome in 1867
en in 1880. De wraak van Herodias op het
hoofd ziet men op werken van Jean i Pénicaud (emaille ca. 1525), Hieronymus Francken de Oudere (schilderij 16o9), en meerdere
malen op werken van Del Cairo ca. 16o.
Het mooie meisje werd ook als halve figuur afgebeeld, met als attribuut de schotel
met het hoofd vanjohannes, waarbij het contrast tussen de vrouw en het lugubere hoofd
de emotie moest opwekken. Men denke aan
schilderijen van Veneto 1500/30, Luini ca.
ISIS, Titiaan ca. 1 525, Van Oostsanen 1 S 2 4
(Mauritshuis te 's-Gravenhage), Vouet ca.
1625 en onder de modernen Böcklin 1891.
Het thema van de moord bij een feestmaal
kwam ook in de klassieke literatuur voor
(vgl. de vrouw van Marcus Antonius, Fulvia,
en het hoofd van Cicero). De grote Franse
historicus en filoloog Du Cange schreef ca.
165o een Traktaat over de geschiedenis van het

hoofd vanjohannes de Doper.

In de middeleeuwen vormde de geschiedenis van Johannes de Doper — vanwege zijn
tragische dood, type voor lijden en dood van
Jezus — een vast onderdeel in de passie- en
sacramentsspelen zoals de Frankfurter Dingiernolle ca. 1310 en het sacramentsspel van Künzelsau 1479. In de 1 e en 16e eeuw werd
vooral in het Franse religieuze, moraliserende
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toneel (mysteriespelen uit Saumur 1462 en
Chaumont begin z 6e eeuw) veel aandacht
geschonken aan Johannes' dramatische dood.
Daarbij kreeg vanuit reformatorisch standpunt
de als essentieel ervaren, hoogstaande
p
g
boodschap van de prediker Johannes tot in de
17e eeuw alle nadruk, met meestal de immorele Herodias als tegenspeelster: onder meer

Reliëf op het timpaan van het
noordelijke portaal aan de
westfaçade van de kathedraal te
Rouen, 13 e eeuw. In het
onderste register episoden uit
het verhaal van de dood van
Johannes de Doper:

bij Grimoaldis (Engeland) Archipoeta 1 S48 en
v.l.n.r. het feestmaal van
Herodes, het dansen van Salome
Sachs 15 50. Wedderburn stelde in zijn Baptis(de uitzinnigheid van de dans is
tes uit 15 3 9 de tirannie van Hendrik viii en
verbeeld
door de handstand),
de wantoestanden rond zijn scheiding van
Salome geeft het hoofd van
Catharina van Aragon aan de kaak. Daarna
Johannes aan Herodias, de
verdween de interesse een tijdlang. Eind i 8e
onthoofding van Johannes in de
eeuw herleefde de belangstelling met een
kerker. Daarboven het
drietal Duitse werken, maar nu met de in-levenseinde van Johannes de
trige van Herodias centraal (Hudemann 1 771,
Apostel, na de viering van de
Meister 1 794 en Krummacher 1813) . Met
mis vanuit zijn graf sprekend tot
de gelovigen.
Mallarmé's Hérodiade T 864 begon een moder-
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ne benadering van de stof en werd de erotische relatie tussen Salome of Herodias en
Johannes de kern van de handeling. Hoogtepunt was Wildes Salomé 1891 (verboden opvoering, de eerste pas in 1896 in Parijs; uitgave van 1893 met illustraties van Beardsley);
de haat - liefde - verhouding van Salome tot Johannes eindigt hier in een kus op het dode
hoofd van de Doper, tot wiens dood zij Herodes dwong. In de komedie San Giovanni
Decullatu 19o8 van Martoglio speelt de `schotel met het hoofd van Johannes' een hoofdrol in een Siciliaanse liedesaffaire.
Vanaf het midden van de i 9e eeuw groeide ook de belangstelling in de letterkunde.
Na de roman van Sue, Le juif errant 18 44 45
(waarin Herodias als de zwervende jodin als
hoofdpersoon optreedt) en het vers -epos Atta
Troll van Heine uit 1847 (met weer Herodias
als de afgewezen, op Johannes verliefde
vrouw en zijn moordenares) volgde de geschetste, nieuwe interpretatie op het toneel en
in de novelle in Trois Contes 1877 van Flaubert, die weer de betrekking tussen de verleidende Salome en Herodes centraal stelde.
In het epos 1896 van Bruns is daarentegen
Johannes de zwakkeling die voor elke verleiding bezwijkt, en in het epische gedicht
van de Portugees De Castro e Almeida 1886
en van Lauff uit 1897 is de perverse Salome
weer werktuig van Herodes. De gedichten
`Avondlied' van de Pool Kasprowicz in Ginacemu Swiatu (Stervende wereld) en `Salomé'
van Apollinaire in Alcools (1913) betreffen in
de eerste plaats het meisje.
Een van de vroegste muzikale werken op
het thema van Johannes' tragische dood is een
oratorium uit 1675 van Stradella, dat men
nog steeds beschouwt als een van zijn beste
composities. Hierop volgden Predieri 1721
met een La decollazione di San Giovanni Battista, Kempter ca. i 86o, Leonhard en Grädener
ca. 187o en Feremans 1934. Hoogtepunt was
de succesrijke opera, naar de novelle van
Flaubert, Hérodias 188 i van Massenet/Mielliet/Grémont. In de opera, of liever het `orkestdrama' van Richard Strauss/Lachmann
-

Salome 1905, naar het toneelstuk van Wilde,
is de dans van Salome het dramatische en muzikale hoogtepunt.
Rodney '953; Zagona 1960.

SALOME & Z E L O M I zijn volgens

het Proto-

evangelie vanjakobus (voor 200; »Anna &Joa-

chim) de twee vroedvrouwen die, door Jozef
opgehaald, in Betlehem Maria geholpen zouden hebben bij de geboorte van Jezus. Na de
geboorte geloofde Salome in het wonderbaarlijke daarvan, terwijl Zelomi twijfelde.
Zij toucheerde Maria om zich van haar lichamelijke ongereptheid te overtuigen, maar
haar arm verdorde. Een engel raadde haar aan
het pasgeboren kind aan te raken, waarop zij
genas en tot geloof en inkeer kwam.
De namen van de beide vroedvrouwen
zijn wellicht verbasteringen van Semele, bij
Zeus de moeder van Dionysos, bij wiens geboorte in de antieke afbeeldingen ook vroedvrouwen voorkomen (vgl. het laat - antieke
Dionysos-reliëf in de Antikensammlung te
München). Salome werd in de middeleeuwen geïdentificeerd met een van de vrouwen
bij Jezus' graf (Mar. 16,1; Mat. 27,56) of met
een zus van Maria (»Anna) en in Les-SaintesMaries-de-la-Mer vereerd.
In het genoemde apocriefe geschrift, dat
meer dan de canonieke evangelies aandacht
schenkt aan Maria's lichamelijke maagdelijkheid, staan Salome en Zelomi in dienst van de
getuigenis daarvoor. Het gegeven sloot aan
bij een discussie van vroegchristelijke schrijvers over Maria's maagdelijkheid voor, tijdens en na haar bevalling van Jezus. Het was
een discussie die — al tot ergernis van de Syriër
Ephraim — zich verloor in onnutte bijzaken
en voorbijging aan de wezenlijke betekenis
van Maria's plaats in het verlossingswerk.
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Robert Campin, Geboorte van
paneel, 1420-25. Musée
des Beaux-Arts, Dijon. De
positie van Maria, Jozef en het
kind correspondeert met de
visoenen van Birgitta van
Zweden. Het `tugurium',

Jezus,

afdakje, van de antieke
sarcofagen is een vervallen stal
geworden voor het vee, beeld
voor het `vervallen huis van
Israël'. Links zingen engelen het
Gloria; rechts brengen zij de
boodschap aan de herders.

Helemaal rechts onder toont
Zelomi haar verdorde hand aan
Salome, die knielend het kind
aanbidt. De banderollen dragen
teksten uit het Evangelie van
Lucas en het Proto-evangelie
van Dakobus.
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De vroedvrouwen kregen niettemin hun
vaste plaats in afbeeldingen van Jezus' geboorte. Aanvankelijk raakt Zelomi het kind
aan (ivoren pyxls 6e eeuw in Londen) of
toont zij haar hand aan Maria (ivoor 545 53
aan de cathedra van bisschop Maximianus te
Ravenna); later (mozaïekfragment 705 -07 uit
de oude Sint-Pieter) doen de vrouwen het
kind in bad op dezelfde wijze waarop in klassieke afbeeldingen een kind gebaad wordt
(vgl. de zijkant van een Romeinse sarcofaag
190 -225 in het County Museum te Los Angeles) . Deze badscène verwees de goede verstaander naar de heiliging door Jezus van het
doopwater. Zij handhaafde zich tot op heden
op de ikonen van Jezus' geboorte (mozaïek
1315-20 in Constantinopel; ikoon 16e eeuw
uit Novgorod) en tot laat in de middeleeuwen overal in het Westen: op een fries uit de
I2e eeuw aan de kerkgevel te Le Boulou (Pyrénées-Orientales), bij Niccoló Pisano op een
reliëf aan de preekstoel 1260 in de dom te
Pisa, op een glasraam ca. 1400 te Graz en bij
de Meester van Salzburg op zijn paneel ca.
-

1410.
In de i S e eeuw, toen nieuw sentiment en
symboliek doorbraken in de afbeeldingen,
verdween het thema geleidelijk, maar nog bij
Daret staan op zijn `geboorte'-paneel 1 43 5 de
beide vrouwen centraal, terwijl zij op het
werk van Campin 1420-25 theatraal aan de
zijkant hun `act' opvoeren. Op de `aanbidding van de herders' van Hugo van der Goes
ziet men in een doorkijk juist tussen de knielende herders en de muur van de stal de beide
vrouwen converserend op weg van Betlehem
naar de stal. De vroedvrouw Salome werd
ook wel afzonderlijk afgebeeld met als attribuut een zalfpot zoals een beeld uit 1613 in
de Dom te Munster toont.
Egger 1978; Mak 1948; Ristow 1963; Wellen
196o.

4
in de antieke oudheid goddelijk geïnspireerde zieneressen die de toekomst voorspellen. Men kende er tien, elk
SIBYLLEN zijn

naar haar eigen woonplaats genoemd. Vanaf

ca. 200 voor tot ca. 200 na Chr. ontstonden in
joodse en christelijke omgeving Griekse teksten die, ca. Soo tot de verzameling Oracula
Sibyllina in IS boeken samengevoegd, op
naam van antieke sibyllen (met name die van
Eritrea, Tibur en Cumae) werden gesteld. In
die boeken werden vaak in zeer verholen uitdrukkingen `voorspellingen' (zij het achteraf)
neergelegd over historische, politieke en religieuze onderwerpen. Vanaf de 2e eeuw wonnen deze voorspellingen bij de christenen aan
geloofwaardigheid. Augustinus kende en gebruikte al in het Latijn vertaalde stukken.
De gelijkstelling in de middeleeuwen van de
sibyllen met de »profeten, met het oog waarop het klassieke aantal van Io op 12 werd
gesteld, in literatuur en kunst kon niet uitblijven. De Legenda Aurea, de uitgave in 1465
van de Afrikaanse retor Lactantius' Divinae
institutiones (Goddelijke instellingen), een

compendium van de christelijke leer uit 30413, waarin de auteur sibyllijnse profetieën
verwerkte, en studies van humanisten die in
raakpunten tussen christendom en antiek geloof geïnteresseerd waren, zoals Francesco
Barbieri (1481), leidden ertoe dat vooral in
Italië maar ook elders de bewondering voor
deze profetessen en daarmee hun invloed in
de I S e eeuw tot een hoogtepunt stegen.
Het beroemdst zijn de aanzegging door de
Eritrese sibylle van het Laatste Oordeel (aangehaald in het Dies Irae uit de dodenliturgie:
`teste David cum Sibylla', naar het getuigenis
van David en de sibylle) en de vermelding
van een vroegchristelijk acrosticon op de letters van het Griekse woord voor vis (I C H T H U S ; »Jezus) : `Ièsous CHristos THeou
HUios Sootèr Stauros' (Jezus Christus Zoon
Gods Redder Kruis) . Het verhaal over de
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aankondiging van »Jezus' geboorte aan keizer
Augustus door de Tiburtijnse sibylle is
middeleeuws. Een voorchristelijke legende
waarin de Pythia keizer Augustus voorspelde
dat hij zou worden opgevolgd door een
joodse knaap, werd in de middeleeuwen onder invloed van augustijnse kerk- en staatstheologie in christelijke zin omgeduid, op
Maria en de geboorte van het Christuskind
toegepast en gelokaliseerd op de plaats van de
Aracoeli-kerk in Rome. De Tiburtijnse, die
Augustus op zijn vraag of er één groter was
dan hijzelf, een krans om de zon toonde met
daarin Maria met haar kind, zei: 'haec ara
(coeli) filii dei est' (deze hemelkrans behoort
de Zoon van God), waarop de keizer wierook offerde. Vooral via de Legenda Aurea en
de afbeelding en tekst in het Speculum
Humanae Salvationis (vanaf begin 14e eeuw)
werd dit verhaal een vaak gekozen onderwerp voor 1 S e- en 16e-eeuwse schilderwerken. Vanaf de i Se eeuw dragen de sibyllen
onderscheiden namen of teksten op banderollen, of hebben zij eigen, soms wisselende attributen, die corresponderen met haar toegedachte uitspraken (Duits? ivoor, eind ie
eeuw).
De oudste afbeeldingen van een sibylle
treft men aan op fresco's ca. 600 in Bawit
(Egypte) en ca. 1075 in de Sant' Angelo in
Formis (bij Capua) : de Eritrese met profeten.
Ook later bleven zij, soms met namen en attributen, individueel afgebeeld: mozaïeken
1482-83 op de vloer van de dom te Siena en
15e-eeuwse fresco's in Bradninch, Heavitree
en Ugborough (Devon); echter vaker in
groepen samen met filosofen, profeten,
apostelen en/of evangelisten: koorgestoelte
van Jorg Syrlin 1469-74 in de dom te Ulm, en
Giaquinto ca. 1740 te Napels. De combinatie
met David op een schilderij 1651 van Guercino ligt vanwege de gezamenlijke plaats in het
Dies Irae voor de hand. De belangrijkste
reeksen met sibyllen ontstonden in Italië: onder meer als gehurkte kariatiden aan de
preekstoelen van Giovanni Pisano 1301 te
Pistoia en 1302-10 te Pisa, en bij vele anderen,
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Ambrosius Benson, Maria met
Kind en profeten en sibyllen,

paneel, tweede kwart i 6e eeuw.
Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, Antwerpen.
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zoals fresco's 1483-86 van Ghirlandaio in de
Santa Trinità te Florence, 'reliëfs ca. 1450 van

Agostino di Duccio, fresco's I5o8-I2 van Michelangelo in de Sixtijnse Kapel te Rome en
I 5 I 3-14 van Rafaël in de Santa Maria della
Pace; in het noorden: beelden 1532 van Conrad Meit aan het graf van Philibert le Beau te
Bourg-en-Bresse. Een marmeren beeldengroep ca. 1400 van Andrea da Pontedera,
oorspronkelijk aan de campanile van de dom
te Florence, heeft twee sibyllen naast koning
Salomo.
Een 12e-eeuwse mozaïekafbeelding van de
voorspelling aan keizer Augustus in de Santa
Maria in Aracoeli te Rome en een fresco van
Cavallini uit de ie eeuw gingen verloren,
maar bleven via een 18 e-eeuwse tekening en
beschrijvingen bekend. Aanvankelijk eenvoudig opgezet, zoals op illustraties in het
Speculum en een tekening ca. 1400, groeide
de voorstelling onder invloed van het mysteriespel uit tot een breed opgezette scène op
een groots plein met vele personages in het
gevolg van keizer en sibylle of tot een vertellende scène in Augustus' privé-vertrek; in
beide gevallen voorzien van veel details, zoals
op een 14e-eeuws Italiaans paneel (Staatsgalerie te Stuttgart), het Heilspiegel- altaar ca.
'435 van Konrad Witz, het paneel eind ie
eeuw van de Meester van de Tiburtijnse Si-

bylle en Ghirlandaio's fresco 1483 in de Santa
Trinità te Florence, een fresco van Peruzzi
1528 in de kerk te Fontegiusta, een schilderij
van Caron ca. i S 8o en vele andere tot in de
Ile eeuw. Soms werd de scène als in een `Andachtsbild' vereenvoudigd tot een groepering van sibyllen en profeten rond Maria en
haar kind in een stralenkrans: paneel eerste
helft 16e eeuw van Ambrosius Benson (Kon.
Musea voor Schone Kunsten te Antwerpen) .
Dan weer werd het orakel afgebeeld als pendant van de ontdekking van de ster (als kind!)
door de »Wijzen uit het Oosten onder invloed van de Legenda Aurea, waarin beide gebeurtenissen op hetzelfde tijdstip plaatsvinden: Rogier van der Weyden, vleugel van het
Bladelin- altaar 1460. In de i 8e eeuw verdween het thema.

De sibyllen van Eritrea en Cumae bekronen voorzeggend met tekstbanderollen en
geknield de `annunciatie' op de buitenkant
van de zijluiken aan de triptiek ca. 1430 van
de Aanbidding van het Lam van Jan van Eyck
in de Sint-Bavo te Gent.
Belcari liet in het mysteriespel Lafesta della
annuntiazione di nostra donna ca. 1495 profeten
en sibyllen optreden in een stuk over de sibylle
Cassandra en Vincente ensceneerde in 1503
rond de liefde van koning Salomo voor een
boerenmeisje, waarbij hij zijn ooms - profeten
en tantes -sibyllen om raad vraagt, een kostelijke intrige, uitlopend op het tafereel van Jezus' geboorte. In de mysterieuze roman Le
Piston 1959 van Pinget bedient een van de
figuren, een oude vrouw aan de bosrand, zich
uitsluitend van sibyllijnse teksten.
Freund 1936; Nandris 1970; Weissenhofer 1 954•

SIMEON & HANNA waren getuige

van de

opdracht van het kind Jezus in de tempel en
de zuivering van zijn moeder te Jeruzalem,
een ritueel volgens oude, mozaïsche voorschriften met daaraan verbonden het offer
van een koppel duiven (Luc. 2,22 -3 8; Ex.
13,2 en Lev. 12,1-8). Simeon trad daarbij het
meest op de voorgrond. Hij wordt beschreven als een vrome, wellicht bejaarde jood die
vanuit de messiaanse verwachting leefde in
het vertrouwen zijn ogen nog te kunnen laten rusten op de `gezalfde des Heren'. Toen
Maria en Jozef Jezus op de veertigste dag na
zijn geboorte in de tempel binnenbrachten,
herkende Simeon in het kind de verwachte
van Israël, nam het in zijn armen en sprak een
profetische lofprijzing over hem uit, waarover de ouders zich verwonderden. Daarna
sprak Simeon tot Maria, kondigde haar Jezus
aan als een de geesten scheidend teken van
tegenspraak en voorzegde haar een aandeel in
diens lijden.
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Ook Hanna, een oude profetes, dochter
van Fanuël uit de stam van Aser, was getuige
van de opdracht in de tempel. Zij had, na een
kortstondig huwelijk tijdens haar jeugd, haar
dagen vastend en biddend in de tempel doorgebracht. Zij sprak nu een dankgebed uit en
vertelde `aan allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten' over het kind. In de apocriefe geschriften Evangelie van Dakobus en
Evangelie van Nikodemus (» Anna en Joachim
en »Nikodemus) wordt Simeon ten onrechte
(hoge)priester genoemd. Simeons voorspelling aan Maria, dat `haar ziel door een zwaard
doorboord zou worden', had invloed op het
ontstaan in de tweede helft van de 1 S e eeuw
van een bepaald iconografisch »Maria-type,
de Moeder van Smarten.

De Legenda Aurea laat, zich beroepend op een
versie van het Evangelie van Nikodemus, Simeons zonen Carinus en Leucius samen met
Jezus uit de dood opstaan en het verhaal vertellen van diens 'nederdaling ter helle', die zij
samen met hun voorouders meemaakten.
Simeons relieken, die in de 6e eeuw in
Constantinopel aanwezig bleken, kwamen in
1243 voor een deel naar Zara (in het noorden
van de Dalmatische kust), waar Elisabeth van
Hongarije Simeons verering bevorderde, en
in de 14e eeuw voor een ander deel naar Milaan in de San Simeon, waarheen men pelgrimeerde en waar men zijn voorspraak inriep ter verkrijging van kinderzegen. Zijn
feest valt op 8 oktober. In het Oosten, waar
men het feest hem en Hanna ter ere viert op 3
februari, wordt Simeon 'theophoros' of
`Christophoros' genoemd (God- of Christusdrager). In het Westen valt de feestdag van
Hanna op 1 september.
Het liturgische feest waarmee de opdracht
in de tempel wordt gevierd — in de Kerken
van het Oosten `hypapantè tou Kuriou' (ontmoeting met de Heer, te weten met Simeon
en Hanna), in het Westen 'purificatio Beatae
Mariae Virginis' (zuivering van de heilige
maagd Maria), later `Maria Lichtmis' genoemd — werd in Jeruzalem al volgens het
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reisverslag ca. 400 van de Spaanse non Egeria
op de veertigste dag na Epifanie (6 januari)
gevierd. Omstreeks het midden van de Se
eeuw placht men daar op die dag een lichtprocessie te houden (vgl. Luc. 2,32 over `een
licht voor de heidenen') . Vanaf de 6e eeuw
was het feest een van de twaalf grootste liturgische feesten ('dodekaheortai') en werd het
in het hele Rijk gevierd. Oorspronkelijk was
het, en bleef dat in het Oosten, een Jezus feest; in het Westen werd het een Maria-feest
waarop kaarsen gewijd werden, gevierd op
februari, veertig dagen na 25 december, toen
het Kerstfeest Epifanie naar de achtergrond
gedrongen had. De westerse naam 'purificatio' gaat terug op de joodse overtuiging dat
elke vrouw die een kind ter wereld had gebracht, vanwege het daarbij gestorte bloed
- een aantal dagen onrein was. Simeons psalm
(Luc. 2,29-32), naar de beginwoorden volgens de Vulgaat Nunc dimittis genoemd, werd
volgens de Constitutio Apostolica (verzameling van kerkelijke voorschriften en gebruiken uit de 4e eeuw) als avondgebed gebeden
en vanaf de 8e eeuw werden de Completen in
het Romeins Brevier ermee afgesloten. Nu
nog beëindigen monniken en monialen er
hun dagelijks koorgebed mee.
De afbeelding van de opdracht in de tempel had pas vanaf de ioe eeuw haar vaste
plaats in de Jezus- of Maria- cycli. Die in de
mozaïek - cyclus 432-40 aan de triomfboog in
de Santa Maria Maggiore te Rome is dan ook
een uitzondering: daar is het een vorstelijke
uitbeelding van de presentatie van de mens geworden Logos aan de vertegenwoordigers
van zijn volk. Het fresco ca. 600 (of toch ioe
eeuw ?) uit een jeugd-cyclus in de Heilige
buiten -de -muren te Castel Seprio,-Mari
met een betrekkelijk uitgebreide enscenering,
moet van een meester onder sterke Byzantijnse invloed zijn. Latere afbeeldingen uit
Oost en West steken erbij af door hun eenvoud. Soms staan slechts Maria met kind en
Simeon aan weerszijden van een altaar (reliekkruis 8e eeuw uit Vicopisano), soms voegen ook Jozef en Hanna zich erbij (emaille
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kruis ca. 825 in het Vaticaans Museum). Nog
later lopen op de ikonen Maria en Jozef, die
het koppel duiven in een mandje draagt en
met Anna converseert, samen van rechts of
links op Simeon toe (bijvoorbeeld een mozaïek-diptiek met de 12 grote feesten uit de
14e eeuw of een Grieks ikoon van Potamianos uit 1698).
Na de 9e-eeuwse afbeeldingen waarop
vooral het overreiken van het kind aan Simeon uitgebeeld werd (tekening ca. 820 in
het Psalterium in de universiteitsbibliotheek
te Utrecht), kwam in het Westen meer variatie in het tafereel. Zo heft Simeon het kind op
in een tempel die sterk gelijkt op een romaanse basiliek (miniatuur ca. 1025 in de Gouden
Codex van Echternach); een enkele maal
loopt het kind zelf op Simeon toe (fresco
II76-93 in de kerk te Schwartzrheindorf);
soms zet Simeon het op een altaar (12e-eeuws
kapiteel in het kloosterpand te Santa Maria de
1'Estany in Catalonië: Jozef draagt zoals vaak
de duiven); soms met Maria samen (kapiteel
in de kerk te Lubzac in de Corrèze). De viel
beelden (jozef, Maria, Simeon en Hanna) aal
het middelste westportaal te Reims ca. 1220
vormen een fraaie groep met individuele karakters. Een diepere dogmatische betekenis
kreeg de afbeelding 1 145-So aan de zuidelijke
ingang van het Portail Royal te Chartres, in
het totale programma te verstaan als een toespeling op de aanwezigheid van Christus in
de eucharistie.
In de I Se eeuw werd de opdrachtscène levendiger en nog gevarieerder. Lochner (altaar 1447 uit de Keulse Katarinenkirche),
Holbein de Oudere (Weingarter- altaar 1 493
in de dom te Keulen en altaar van Keisheim
1 503), Durer (houtsnede ca. I Sos in `Marien
Rogier van der Weyden (Sint-Co--lebn')
lumba- altaar ca. I450) wisten vele variaties te
bedenken, die weer door anderen werden nagevolgd. Vanaf deze tijd werd het priesterzijn van Simeon steeds vaker benadrukt in
zijn uitbundige kledij. Op een altaarpaneel
ca. 1450 van de Meester van de heilige Aegidius draagt Simeon een diakendalmatiek en

een vrouw op de achtergrond (Hanna?) een
brandende kaars (Museum Boymans-Van
Beuningen te Rotterdam); meerdere omstaanders dragen kaarsen op een paneel ca.
1 495 van de Meester van de Abdij van Affligem (Kon. Musea voor Schone Kunsten te
Brussel). Ongetwijfeld verwijzen de kaarsen
hier naar de Maria-Lichtmisprocessie.
Rubens' barokke interpretatie van de `opdracht' op het rechter zijluik van de `kruisafneming' 161 I -14 in de Antwerpse kathedraal
is lange tijd voor vele kunstenaars een voorbeeld gebleven. Rembrandt had een voorliefde voor het gegeven. Hij gaf de drie fasen
in het gebeuren weer. De presentatie van het
kind is weergegeven in een ets 1654. De lofzang van Simeon met het kind in zijn armen
komt voor op zijn schilderij 163 I in het Mauritshuis te 's-Gravenhage, een verwante tekening ca. 1647, een summiere pentekening en
een ets ca. 1640, een doek 1669 en een verwante tekening 166 I , waarop alle details zijn
weggelaten en alleen de oude man met het
kind aandacht krijgen. De profetie van Simeon aan Maria beeldde hij uit op een paneel
1 628 en een ets 1630, beide malen met een
dominerende Hanna. Ook andere Nederlandens, zoals Gerrit Bleker 1637, Barent Fabri-

tius 1668 en Adriaen van der Werff 1705,
schilderden een `opdracht', en voor en na hen
talloze Italiaanse kunstenaars op schilderijen
en fresco's, al dan niet als onderdeel van een
cyclus: onder meer Tintoretto ca. I S S S in de
Santa Maria dell' Onto te Venetië, Alberti
1591 in de Archipretura van Bongo San Sepolcro, Scaglia 1672 in de Santa Caterina te
Pisa en Mazzoni ca. 1740 in de Santa Luca te
Bologna.
In een 14e-eeuws Toscaans handschrift
met de ten onrechte aan Bonaventura toegeschreven Meditationes vitae Christi ca. 1300,
waarin in hoofdstuk i i de opdracht beschreven en becommentarieerd wordt, heeft men
een achtdelige cyclus aan deze gebeurtenis
gewijd. Simeon als heilige afgebeeld is een
zeldzaamheid. Als grijsaard komt hij voor op
zijn reliekkast 128o en op een marmeren re-
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Timpaan boven de zuidelijke
ingang van het Portail Royal
van de kathedraal te Chartres,
1245-55. Onder: annunciatie,
visitatie, geboorte (Maria als
kraamvrouw en links Jozef; het
altaartje met de pasgeborene

boven het bed is vernield) en
aanbiddende herders. Tweede
register: een monumentale
opdracht in de tempel (centraal
een altaar met links Simeon en
rechts Maria). Boven de
afbeelding van het in Chartres

vereerde, verloren gegane
Mariabeeld. In de gordingen
tekens van de dierenriem en van
de middeleeuwse
wetenschappen (artes liberales) .
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SIMON VAN CYRENE

liëf aan zijn grafmonument te Zadar. Durer
zette hem — nog wel als bisschop — op het
Jabachsen- altaar ca. i Soo in monnikspij met
gevouwen handen naast Lazarus. Een Rus- SIMON VAN C Y R E N E droeg volgens de
sisch ikoon van eind i Se eeuw beeldt hem af drie synoptici ( »Evangelisten) een tijdlang Jeals 'theophoros' (God- drager) : de buste van zus' kruis op diens weg naar de terechtstelling
een grijsaard met een kind in de armen.
op Golgota (Mat. 27,32). Simon was volgens
De profetes Hanna houdt op een i Ie
sommigen een jood, afkomstig uit Cyrene,
Byzantijns ivoortje met de `opdracht'-euws
en woonde in Jeruzalem, waar hij buiten de
een boekrol in haar linkerhand en heft haar stad bouwland of een landhuis bezat. Daar in
rechter op als acclamatie- of spreekgebaar. In de vroege namiddag vandaan komend werd
het Oosten werd zij als heilige, soms met hij door de begeleidende soldaten tot helpen
nimbus, alleen afgebeeld: op een 9e-eeuws gedwongen, waarschijnlijk vanaf de stadsminiatuur in het Griekse Psalterium van Papoort. Anderen zien in hem een joodse paasrijs of op een fresco uit het einde van de ioe
pelgrim uit de belangrijke joodse kolonie te
eeuw in kapel nr. 9 te Göreme (Cappadocië,
Cyrene in Libië. Marcus (1 5,21) vermeldt
Turkije). In het Westen komt zij op deze wijzijn zonen Alexander en Rufus. Dit wijst er
ze zelden voor. Rembrandt gebruikte voorvrijwel zeker op dat zij en wellicht ook hun
studies met een portret van zijn moeder voor
vader bij zijn lezers bekend waren en tot de
de weergave van een lezende profetes Hanna Jezusgelovigen hoorden. Het verhaal als zou
(een schilderij op koper 1630 en een paneel
hij met zijn zonen in Spanje gepredikt heb1631 in het Rijksmuseum te Amsterdam).
ben, is niet ouder dan de 17e eeuw.
Uit de Se eeuw zijn er van Gregorius van
Nyssa en Cyrillus van Alexandrië feestpreken Volgens de Alexandrijnse gnosticus Basilides
over de opdracht in de tempel bewaard. Het uit de 2e eeuw, voor wie een reële kruisdood
Gregoriaanse canticum Nunc dimittis uit de
van Jezus, zoon van God, een absurditeit beCompleten werd voor meerstemmig koor
tekende, zou Simon in Jezus' plaats — tot niet
bewerkt als motet door Hassler 1591 en 1607,
geringe vreugde van de laatste — aan het kruis
met orkestbegeleiding door Christoph Ber- gestorven zijn. Ook de koran kent iets van
nard tweede helft 16e eeuw, en als duet door deze traditie (Sura 4,157-5 8).
Tunder ca. 166o. Schutz deed dat meerdere
Simon komt bijna uitsluitend voor op
malen; eenmaal, in het derde deel van zijn
voorstellingen van Jezus' kruisdraging. Het
Musikalischen Exequien 1636, omkleedde hij
vroegste voorbeeld daarvan is een scène aan
de tekst met begeleidende stemmen van een passiesarcofaag ca. 340 in het Vaticaans
`beata anima cum seraphinis' (engelen en een Museum: nadat Jezus door Pilatus veroorcontemplerende, vrome ziel). Bachs cantate deeld is, gaat Simon voorop met een kruis in
Erfreute Zeit in neuen Bunde 1724 heeft dit can- beide handen hoog voor zich uit dragend.
ticum als motief. Weihnachtslieder ca. i 86o Nog op 10e- en 11 e-eeuwse miniaturen (onvan Peter von Cornelius, waarvoor opnieuw der meer in het Gouden Evangeliarium van
belangstelling bestaat, omvat ook een bewerHendrik iii uit 1039-43) en op de Maestà van
king van Simeons lofzang.
Duccio 1308 -i i is ditzelfde schema in wezen
gehandhaafd; alleen draagt Simon het kruis
nu op de schouder. Na twee vroege voorKatzenellenbogen 1959; Shorr 1946.
beelden, een op een Romeins ivoor ca. 420/
3o en een ander op een van de mozaïeken
520 -26 in het schip van de Sant' Apollinare
Nuovo te Ravenna, draagt Jezus op middel-
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eeuwse afbeeldingen vaak zelf het kruis en
ontbreekt Simon: onder meer op een miniatuur ca. 98o in de Egberti-codex en op een
paneel ca. 1090/1100 van de bronzen deuren
van de San Zeno te Verona.
Pas in de ie eeuw — buiten een vroege
poging op een miniatuur ca. 1025 in de Gouden Codex van Echternach met een levendige stoet mannen die Jezus kronen, gevolgd
door Simon met het kruis — nemen, vooral
vanaf Giotto's fresco uit ca. 1315 in de Arenakapel te Padua, het aantal mensen en de levendigheid van hun bewegingen rondom Jezus op diens kruisweg toe. Dit groeide bij
Jaquerio op zijn fresco ca. 1 43 5 in de abdij
van San Antonio te Ranverso voor het eerst
uit tot het volledige schema, dat eeuwenlang
met veel variaties nagevolgd zou worden. Als
op een `tableau vivant' vervult ieder rondom
de bezwijkende Jezus medelijdend of sarrend
en martelend zijn rol: Simon, »Veronica, de
`wenende vrouwen' (Luc. 23,27-3 I), »Dismas
en Gestas, het volk en de beulen. Aldus wordt
het tafereel ook weergegeven op `Andachtsbilder': kleine afbeeldingen die gebruikt werden om tijdens contemplatie compassie op te
wekken; voorts op panelen van gesneden of
geschilderde altaarretabels. Men denke aan de
voorstellingen op een miniatuur ca. 1470 in
een Getijdenboek van de Meester van `the
Boston City of God' (Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage), op de panelen van
het altaar van Wurzach van de hand van
Multscher uit 1437 en van het SiebenSchmerzen-Altar uit 1518-22 van Douvermann in de Nikolaikirche te Kalkar, maar
ook aan de grote werken van Hieronymus
Bosch (kruisdraging ca. i Sos-lo) en van Pieter Bruegel de Oudere uit 1564. Een scène op
dit laatste paneel links van de vallende Jezus,
waar een boertje door soldaten geronseld
maar door een vrouw vastgehouden wordt,
heeft men geïnterpreteerd als ging het om
Simon die verzet ondervindt van zijn echtgenote; mogelijk, maar traditioneel en iconografisch een onbekend gegeven. Veel aandacht voor de zwoegende boer Simon met

een mand eieren aan zijn riem wordt ingeruimd in het paneel ca. 1485 van een Delftse
anonymus in de Kon. Musea voor Schone
Kunsten te Brussel. Soms verschijnt Simon
nog slechts op de achtergrond van het tafereel
(met een knapzak op de schouder op het
Antwerpse altaar ca. 1 Soo uit Sint-Anthonis
in de Sint Jan te 's-Hertogenbosch), soms
helpt Maria reeds Jezus het kruis dragen
(ivoor ca. 1365 uit Ile de France in Huis
Bergh te 's-Heerenberg of een 1 Se-eeuws albasten fragment in de kerk van Blunham,
Bedfordshire) . Simon ontbreekt zelden aan
de Bretonse `Calvaire' (ca. 16 i o te Le Thegonnec) .
Als op een voorstelling alleen Jezus het
kruis draagt, kan men ervan uitgaan dat de
kunstenaar ofwel een moment van de kruis
wil uitbeelden voordat er van hulp-dragin
sprake is (Ghiberti, reliëf 1403-24 aan de
bronzen deur van het Baptisterium te Florence), ofwel alle aandacht geconcentreerd wenste te zien op de kruisdragende Jezus zelf (met
name op enkele van de genoemde `Andachtsbilder' uit de 14e eeuw: bijvoorbeeld Bening,
Stein- triptiek ca. 1515, waar drie van de 64
scènes aan de kruisdraging worden gewijd,
echter zonder Simon) . Menigmaal is de hulp
van Simon aan Jezus slechts een onderdeel.
van een groot, meestal rond Golgota gegroepeerd tafereel van de hele geschiedenis van
het lijden, zoals op een paneel 1430/40 van de
Meester van de heilige Veronica in het Wallraf-Richartz Museum te Keulen of dat van
een navolger van Baegert uit 1490 -1 Soo
('kruisdraging', `ontkleding' en `Golgota'
zelf als randscènes rond een Jezus als `man van
smarten'). Op de albasten fries van Colijn de
Nole ca. 1 S So (Catharijneconvent te Utrecht)
is Simons hulp onderdeel van een bonte stoet
die uit Jeruzalem vertrekt.
Uit de vele, op het middeleeuwse schema
voortbouwende, vaak in toenemende mate
door activiteiten gevulde afbeeldingen van de
kruisdraging (onder meer schilderijen van
Rafaël 1505 en 1517, Titiaan ca. 1525, Ribalta 1612 en Rubens ca. 1620) zou men kunnen
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wijzen op het originele fresco 173 8-40 van
Tiepolo in de Scuola di San Rocco te Venetië: op een bochtig bergpad wordt Jezus niet
alleen geholpen door Simon maar ook door
Dismas en Gestas, de beide moordenaars.
Rembrandt tekende ca. 1635/36 bij een val
van Jezus onder het kruis de passerende en
omziende landman Simon en ca. 165-6o het
moment waarop Simon tot hulp wordt gedwongen (Teylers Museum te Haarlem) .
Toen men, gestimuleerd door de opbloei
van de devotie rond Jezus' lijden, vanaf ca.
1500 in of rond steeds meer kerken de door
Jeruzalem - pelgrims bezochte plaatsen (stationes) op Jezus' lijdensweg ging imiteren met
een `kruisweg' (14 staties vanaf Antonius Daza's Exercicios espirituales 15 84), ging ook Simon van Cyrene zijn plaats innemen in de
reeks afbeeldingen van de verschillende `staties' in schilder- en beeldhouwkunst. Sinds de
ordening van Leonardo de Porto Maurizio
(ca. 173 5) kreeg Simons dienst zijn vaste positie in de vijfde statie. Zo is hij te zien in de
talloze sindsdien vervaardigde kruiswegen:
van Tiepolo 1749 in de Frari -kerk te Venetië
en Oberbeck 1850-57 in het Vaticaan tot
de vele, dikwijls slechts matige reeksen uit
de i ge- en begin-2oe-eeuwse neogotiek; de
kruisweg 1869-72 van de hand van Gerard
van Genk in de kapel van het franciscanes
te Etten moge dienen als een re--senklotr
presentatief voorbeeld van een geslaagde
reeks. Iconografische vernieuwingen in de
uitbeelding van de kruisweg zoals van Ser vaes 1919 (in de abdij Koningshoeven bij Tilburg), Matisse 1949-5 I (in de kapel te Vence
bij Nice) en De Haas 1947 (in de door de
kunstenaar in haar geheel geornamenteerde
Sint-Cunibertuskerk te Wahlwiller) werden
de kunstenaars door de kerkelijke autoriteiten
veelal niet in dank afgenomen.
Marrow 1979; Ringbom 1983; Ulbert-Schede
1968; Wilk 1989.

SIMON DE TOVENAAR was een magiër in
de stad Samaria die zich voor zeer bijzonder
uitgaf. Hij werd door zijn vele aanhangers
vanwege zijn toverkunsten `de Kracht Gods,
de Grote' genoemd. Onder de indruk van de
prediking en wonderen van de diaken »Filip pus liet hij zich met veel andere Samaritanen
dopen. Toen hij van Petrus de (wonder)
macht om de Heilige Geest door handoplegging te schenken wilde kopen, werd hij door
deze scherp terechtgewezen en vervloekt
(Hand. 8). Latijnse auteurs, onder wie Juvenalis en Suetonius, berichten over een oosterse tovenaar die onder Nero (54-68) in het
theater een vliegpoging ondernam. Zeer
waarschijnlijk was dat de onderneming van
deze Samaritaanse Simon waarover apocriefe

bronnen berichten.
De Acta Petri et Pauli, een apocriefe roman uit
de 2e eeuw (Klein- Azië), vertellen hoe Simon
de christengemeente te Rome bij afwezigheid van Petrus misleidde. Toen deze apostel
daarom door Jezus teruggeroepen was, maten hij en Paulus ten overstaan van Nero hun
krachten met de tovenaar, die hen in won-

derkracht wilde overtroeven: tegen Petrus
opgehitste honden schrokken terug voor gewijd brood; Simon toverde een onthoofding
en opstanding voor; Petrus wekte een dode
ten leven. Simons laatste poging om met behulp van demonen van een op de Campus
Martius opgestelde hoge toren te vliegen,
mislukte rampzalig toen op Petrus' gebed
zijn duivelse helpers op de vlucht sloegen en
de man te pletter viel.
Men wees terecht sporen van gnosticisme
bij Simon aan. Hem echter de grondlegger
van het gecompliceerde systeem van het
gnosticisme te noemen, zoals vroege auteurs
deden, is een simplisme en berust op misverstanden van hun kant (Justinus Martelaar ca.
ISO en Irenaeus van Lyon tweede helft 2e
eeuw) . Het funeste misbruik vanaf de vroege
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middeleeuwen van het verhandelen van kerkelijke ambten en sacramenten wordt naar
deze `simonie' genoemd — niet helemaal terecht: hij wilde niet het ambt maar de wondermacht. Het is niet onmogelijk dat 16e- en
17e-eeuwse uitbeeldingen van de `val van Simon' de christelijke evenknie vormden van
de graag afgebeelde `val van Ikaros', illustratie van `hoogmoed komt voor de val'.
In de middeleeuwen beeldde men — in cycli meestal juist voor de dood van Petrus en
Paulus — scènes uit de Acta Petri et Pauli af: het
dispuut, de vlucht en val van de tovenaar op
een mozaïek 705-07 in de kapel van Johannes
VII in de oude Sint-Pieter te Rome, bewaard
op een 17e-eeuwse tekening, en op een fresco
eind ge eeuw in de abdijkerk te Müstair (Engadin) . Het Paulusraam uit de ie eeuw te
Chartres heeft de scène met de honden en de
dodenopwekking.
Een miniatuur in het Getijdenboek van
Catharina van Kleef ca. 144o betreft het zelden verbeelde moment waarop de tovenaar
Petrus probeert om te kopen. De geldbuidel
om de hals fungeert als Simons attribuut op
de sokkel van Petrus (na 1224) aan het zuiderportaal te Chartres. Geïsoleerde afbeeldingen
van Simons val vindt men reeds in de I2e
eeuw: op een reliëf aan de gevel van de kloosterkerk te Ripoll (Catalonië), op kapitelen te
Autun en aan de Saint-Sernin te Toulouse,
waar demonen de magiër aan Petrus' voeten
werpen. Vanaf de ie eeuw overheerste deze
scène: op een paneel ca. 1425 aan het Petrusaltaar in de kerk te Hj er (Denemarken), op een
marmeren reliëf uit de i Se eeuw in de Grotten onder de Sint-Pieter te Rome en op een
schilderij ca. 1623 van Bramer (boven een
tronende Nero te midden van exact nageschilderde antieke Romeinse monumenten) .
Ten dienste van de pauselijke propaganda
werd het thema dikwijls gebruikt voor de
benadrukking van de Petrinische macht:
steeds valt op Petrus het volle licht. Men denke aan een schilderij 1603 van Vanni en een
altaarstuk 1761 van Battoni (oorspronkelijk
in de Sint-Pieter, nu in de Santa Maria degli
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Pompeo Battoni, Val van Simon
de Tovenaar, altaarstuk ca. 1 755
in de Santa Maria degli Angeli
te Rome.
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Angeli te Rome) en aan fresco's 1570 van
Lomazzo in de San Marco te Milaan, van
Federico Zuccaro ca. I 8o in de Capella Paolina in het Vaticaan, van Carloni ca. 165o in
de San Siro te Genua, van Solimena 1690 in
de San Paolo Maggiore te Napels (met een
God /Christus als `deus ex machina' die Simon doet neerstorten) en van Stuber uit 1730
in de Sankt Peter te München.
In Stansby Williams roman All Hallows'
Eve 1945 stond Simon de Tovenaar model
voor de hoofdpersoon Simon Leclerc, een
personificatie van het Boze.

Grant 1959; Horne 1905; Stuhlfauth 1925.

4
(of Zeloot) was,
voordat hij apostel van Jezus werd, lid van de
joodse, nationalistische en anti- Romeinse beweging van de Zeloten (vgl. 2 Makk. 4,2),
die in 66 n.C. een opstand tegen de bezettende macht zouden ontketenen; vandaar zijn
bijnaam (Mar. 3, 18). Een foutieve lezing
daarvan: 'kananaios' als `kananitès' (man uit
Kana) was aanleiding om hem als de bruidegom van de bruiloft van Kana te identificeren
(Joh. 2,1-I i). Men heeft hem ook verwisseld
met Simon en met »Judas Taddeüs, een van
de broers van Jezus (Mat. 13,55). Wellicht
missioneerde hij in de joodse diaspora; volgens legenden echter in Babylonië. Het laatste berust op een verwisseling met berichten
over »Petrus /Simon uit de apocriefe Acta Simonis et Judae. Alle verhalen over zijn marteldood in de Passio Simonis et Judae en in de
Legenda Aurea zijn ontleend of legendarisch.
Als doodsoorzaak worden kruisiging of
doormidden zagen (Legenda Aurea) vermeld.

afgebeeld met zaag op een raam ca. 1300 in de
Sankt Dionys te Esslingen, op een doek 1661
van Rembrandt en in een sculptuur aan het
altaar 1 709 van Krimmer in de kerk te Krems
(met een immense zaag) . Zijn beeld 1 210-15
aan het zuidelijk middenportaal te Chartres
draagt een lans. Verhalende voorstellingen
uit zijn leven komen vrijwel steeds voor in
samenhang met afbeeldingen uit het leven
van (zijn vermeende broer) Judas Taddeüs:
glasraam 13 e eeuw in Chartres met een i 6 -tal
scènes waarvan de meeste uit de legende van
Judas, Luis Borrassà's retabel 1414 met zijn
martyrium door de zaag, en een schilderij
1796 van Kremser Schmidt met een afschuwelijke martelscène. Een echte Simon- cyclus
ontbreekt.

Blinzler 1953; Douny 1947; Hoyland 1931.
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Simons meest voorkomende attribuut is vanaf de 14e eeuw een trekzaag, reden voor zijn
patronage over de houthakkers, soms een
lans. Zijn feest valt op 28 oktober. Hij werd

4
S T E F A N U S was een van de zeven mannen
die volgens Hand. 6,i-6 door de apostelen,
toen zij in de oergemeente van Jeruzalem te
zwaar belast waren met charitatieve taken,
werden aangesteld voor het verlenen van diaconale diensten. Stefanus behoorde tot de
`hellenistische' joden-christenen die slechts
Grieks spraken en zich niet goed verstonden
met de `Hebreeuwse' gemeenteleden. Zijn
optreden en prediking onder het volk bleven
niet onopgemerkt. Na een dispuut van zeer
wetsgetrouwe leden van verschillende synagogen met Stefanus over de geldigheid van
de mozaïsche overlevering en — toen bleek
dat zij niet tegen hem opgewassen waren — na
een door hen in scène gezette volksopstand,
werd Stefanus voor het Sanhedrin gebracht
en verhoord. Ook daar moest men het, na
zijn goed onderbouwde redevoering, woedend tegen zijn vernuft afleggen. Zijn stellingen — de geringe betekenis van de tempel
en de joodse ontrouw aan de Wet — schokten
zijn toehoorders. Maar het was vooral zijn
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bewering dat hij `de hemel open zag en de
Mensenzoon staande aan Gods rechterhand'
(Hand. 7,47-56), die tot veroordeling en steniging leidde. Een jonge man, Saulus, die later »Paulus zou heten, was daar getuige van
en stemde er mee in.

de Stephansdom in Wenen) gepropageerd.
Deze bereikte ook Bourgondië, vanwaaruit
heel Frankrijk aan Saint Etienne verplicht
raakte. Vaak werden de drie diakens Stefanus, Laurentius van Rome en Vincentius van
Zaragoza samen vereerd en afgebeeld.
Stefanus werd altijd zeer jeugdig voorge-

De grote verering van Stefanus begon toen
zijn gebeente op wonderbaarlijke wijze teruggevonden was op aanwijzing van de
joodse leraar Gamaliël aan de priester Lucianus in 415 (»Nikodemus) . Het werd overgebracht naar Rome, waar men het bijzette
in het graf van de Romeinse diaken- martelaar Laurentius, die, naar men vertelt, wat
opschoof om plaats te maken. De kerkvaders

steld: ovaal gezicht, heldere ogen, nooit een
baard; zijn attributen zijn doorgaans stenen,
ook wel palmtak of codex, soms een wierookvat (diaken); hij draagt amikt, tunica,
dalmatiek en afhangende stool, de liturgische
diakenkleding. Allerlei ambachtslieden rekenden op zijn bescherming zoals koetsiers
(vanwege het vermeld gebruik op zijn feestdag) en metselaars en steenhouwers (vanwege
de steniging) .
Stefanus draagt op de oudste ikoon die aan
hem gewijd is, ca. Boo, een boekrol in beide
handen; op een 14e-eeuws Byzantijns ikoon
het wierookvat en op een schaal een aalmoe zendoos. Op een fresco uit dezelfde eeuw in
de kerk van Detsjani (Joegoslavië) draagt hij
weer de boekrol en maakt hij met zijn rechterhand het gebaar van de leraar: duim op de
gebogen ringvinger. Er zijn vele geïdealiseerde Stefanus- afbeeldingen, te beginnen met de
orant (een biddende figuur met de armen uitgestrekt) op een fresco uit de 9e eeuw in het
Tempietto te Cividale (Friuli) . Uit later tijd
stammen een miniatuur met een diakentje op
de dedicatie -bladzijde van het Fraterniteitsboek van de Abdij van Corvey (na 115 8), een
gepolychromeerd beeldje tweede helft 12e
eeuw in het Louvre, een glasraam ca. 1300 in
de kapel van het Merton College te Oxford,
twee luikjes (met Christoffel) van Memling
waarschijnlijk ca. 148o, en een 16e-eeuws
Grieks ikoon, waarop Stefanus is afgebeeld
met wierookvat (diakenfunctie) en kleine aal
(aalmoezenier). Indrukwek--moeznds
kend vanwege zijn waardige eenvoud is het
beeld 121 5 -2o aan de middenstijl van het portaal van de kathedraal te Sens. Met de twee
andere grote diakens uit de oudheid prijkt hij
onder meer op drie ramen uit begin 13 e eeuw
te Bourges (met kleine cycli).

toonden een grote belangstelling voor deze
`protomartyr' (eerste martelaar).
Een Scandinavische legende, ongetwijfeld
steunend op het feit dat Stefanus' feest op de
tweede kerstdag (26 december) gevierd
wordt, weet te melden dat de heilige als stalknecht van »Herodes deze koning tijdens de
maaltijd het bericht van de geboorte van een
grotere koning bracht. Herodes beloofde de
Betlehemse kinderen niet te zullen doden als
Stefanus de gebraden haan op tafel zou laten
kraaien (vgl. »Jakobus de Meerdere) . Toen
dat gebeurd was — de haan kraaide `Christus
natus est' — hield de koning echter zijn woord
niet. Ander legendarisch materiaal over Stefanus'jeugd (ontvoering door de duivel, voeding door een hinde en terugkeer naar zijn
ouders) en het terugvinden van de relieken
vindt men met licht afwijkende lezingen in

de Vita fabulosa Sancti Stephani Protomartyris
ca. i 000 en de Legenda Aurea.
In de middeleeuwen werden vooral in
Duitsland rond Stefanus' feestdag voedsel en
drinken voor de paarden gewijd en paardenrennen gehouden: christelijke voortzetting
van oudere gebruiken. In het Noorden is zijn
verering vanaf de oudheid wijdverbreid.
Vanaf koning Stefanus i (ca. i000), onder wie
de Hongaren het christendom gingen aanvaarden, werd Stefanus' cultus door toedoen
van Hongaarse en Duitse vorsten (denk aan
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Talloze grotere en kleinere cycli bevatten
zowel scènes uit de Handelingen als uit de
legenden: van de fresco's ca. 85o in de crypte
van de Saint-Germain te Auxerre, een 1 3eeeuws boogveld aan de Notre-Dame te Parijs, de fresco's I 149-5 I van Fra Angelico in
het Vaticaan (met Laurentius), tot de grote
serie wandtapijten 1502 uit de kathedraal te
Auxerre (nu in het Musée de Cluny te Parijs)
en de deels verloren gegane fresco's uit 183868 van Mei en Mariani in de San-Lorenzobuiten-de -Muren te Rome. Vooral op glasramen zag men graag een Stefanus- cyclus:
onder meer in de Saint-Etienne te Sens twee
ramen ca. I165, in de Saint-Ouen te Rouen
ca. 13 5o en weer te Sens zeer uitgebreid in het
zuidelijke rozetraam I So I . De Scandinavische legende werd ca. 1290 uitgebeeld op drie
gewelfmedaillons in de kerk te Dädesjö
(Zweden) en — met de bijbelse scènes vermengd — op schilderingen ca. 1495 in de Saint
George Chapel te Windsor. Als onderdeel
van de uitbeelding van de kindermoord te
Betlehem in een jeugd -van-Jezus-cyclus
komt de legende voor op een houten altaarvoorkant met scènes in koperbeslag ca. i 12
uit Broddetorp (Västergötland, Zweden).
Onder de afzonderlijke scènes overheerste
de steniging, waarbij Saulus nooit ontbreekt.
De oudste bevindt zich op een miniatuur eind
ioe eeuw in het Menologium (gebedenboek)
van B asilius ii . Een fresco eind i ie eeuw uit
de San Juan te Bohí (nu in het Museum van
Catalaanse kunst te Barcelona) vormt de eerste monumentale afbeelding van het tafereel
in het Westen: Stefanus ziet op naar de `hand
Gods' uit de hemel. Kapitelen in Autun,
Beaune en Uppsala uit de eerste helft van de
12 eeuw tonen reeds het klassieke schema
(een geknield biddende martelaar, beulen
met stenen, Saulus terzijde en een geopende
hemel) zoals ook Rembrandt ca. 1625 hanteerde in een werk waarin hij door middel
van licht en schaduw hoofd- en bijzaken van
elkaar scheidde en de geopende hemel wegliet. De steniging is voorts geschilderd door
onder meer Dosso en Battista Dossi ca. 1525

(de steniging in een vredig landschap), Churriguera ca. 1700 en Sagstätter I8So (in de kerk
te Oberhaching). In de tijd van de Contrareformatie verscheen in de plaats van de `hand
Gods' wel een geopende hemel met Jezus
naast een God de Vader en daaronder engelen
die de martelaar kronen: Elsheimer schilderij
1602 /05. El Greco schilderde in 15 86 de complete scène als broderie op de rand van de
dalmatiek van de assisterende diaken bij de
Begrafenis van de Graaf van Orgaz in de San
Tomé te Toledo. Soms kwamen andere scènes voor, zoals Stefanus' wijding tot diaken,
zijn prediking en zijn begrafenis: bijvoorbeeld bij Carpaccio I S I I (Petrus met twee
grote sleutels legt op een tempelbordes Stefanus de hand op) en Delacroix 1853 en 1 862.
Stefanus' installatie als patroon van Hongarije
werd geschilderd door Maulpertsch ca. 1 754:
door engelen wordt hem de Hongaarse
kroon op het hoofd gezet.
William Jones werd bekend om de `Saint
Stephens Hymn' in zijn Church Pieces for the
Organ with four Anthems 1789. De Hongaar
Pongrácz schreef in 193 8 een Stefanus-oratorium.
Bihler 1963; Legasse 1992; Munoz 1 944-

4
S T E F A T O N is de legendarische naam van
een van de omstanders bij Jezus' kruisdood.
Even voor diens dood, rond het negende uur,
toen Jezus in uiterste verlatenheid met de
woorden van Ps. 22,2 Eli (God) had aangeroepen en over dorst had geklaagd, doopte
deze man een spons in zure wijn, stak die op
een rietstok en bood hem ervan te drinken.
De anderen wilden hem tegenhouden, terwijl
zij Jezus bespotten en zijn aanspraken op het
messiasschap in twijfel trokken door sarcastisch Jezus' uitroep om hulp als gericht tot
Elia, de profeet, te verstaan: die zou toch wel
niet ingrijpen! Daarna stierf Jezus (Mat.
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2 7,45 - 5o en Joh. 19,28-30; bij Mar. 15,36
maakt de man zelf de sarcastische opmerking;
bij Luc. 23,36 en Joh. 19,24 geven de Romeinse soldaten de lafenis) .

De kleine dienst van Stefaton om Jezus' dorst
te lessen sloot aan bij de psalmen 22,1 en 9 en
69,22, waarmee gebeurtenissen op Golgota
corresponderen. Mogelijk heeft Jezus deze
teksten gereciteerd. De traditie die in de lansdrager (Longinus) al vanaf de vroegchristelijke periode het prototype heeft gezien van het
door Jezus' bloed van zijn blindheid (ongeloof) genezen volk der `heidenen' (niet-joden), zag in Stefaton — niet zonder een vorm
van belastend, historisch anti judaïsme (geen
anti-semitisme!) — het model van het joodse
volk dat in ongeloof zijn messias slechts bitterheid bood en hem verwierp. Overigens
werd vanouds in de westerse Goede-Vrij dagliturgie (in de antifonen van het Popule meus)
zowel de lanssteek van Longinus als de bittere
azijn van Stefaton geïnterpreteerd als de ondank van de Jezusgelovigen zelf. Over de
herkomst van de naam Stefaton is niets bekend. Vanaf de Toe eeuw komt hij als inscriptie voor op afbeeldingen.
Stefaton verschijnt op vele afbeeldingen
van Jezus' kruisiging: vanaf het encolpion
(broche) van Monza uit de 6e eeuw tot aan de
moderne kruiswegen (12e statie; »Simon van
Cyrene) . Bijna altijd staat hij aan Jezus' linkerzijde, de spons op een stok omhoog geheven, vaak met een emmer in de hand of een
mengvat naast zich en op het punt zich van
Jezus af te wenden (9e-eeuws ivoor voor
boekband uit Metz in de Bibliothèque Nationale te Parijs; ivoor ca. 990 boekband Gouden Codex van Echternach) . Op de belangrijke, met theologisch geladen randscènes
gevulde, Karolingische ivoren staat Stefaton
naast het kruis aan de zijde van de verworpen
Synagoge met haar gebroken banier (ivoor
begin 9e eeuw voor boekband uit de hofschool van Karel de Grote in de kathedraal te
Narbonne; idem ca. i000 van Albero uit
Metz of Luik) . Op het 12e-eeuwse glasraam
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in het koor van de Saint-Pierre te Poitiers en
op een ivoortje met de lijdensscène ca. 1335 in
Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam staat hij naast de treurende Johannes
aan Jezus' linkerzijde, terwijl Longinus daar
naast de gelovende Maria aan de rechterzijde
staat of knielt. Op een Maas- of Rijnlands
ivoren diptiek ca. 13 50-70 (Louvre) duwt hij,
heel realistisch uitgebeeld, zijn spons op Jezus'
lippen. Op een ivoor ca. 1415 wellicht uit
Mainz neemt hij met Longinus een vooraanstaande plaats in: dat de laatste hier op zijn
genezen ogen wijst, duidt op de typologie.
Op een groot miniatuur 975 in het Apocalyps- commentaar van Beatus van Liébana in
de kathedraal van Gerona is Stefaton van een
inscriptie met zijn naam voorzien. Op ikonen
komt Stefaton niet voor.

4
was een leerlinge
en gezellin van »Paulus. De Acta Pauli et Theclae eind 2e eeuw vertellen in het genre van de
antieke roman haar leven. In haar geboortestad Ikonium, waar zij na een ontmoeting
met Paulus christin werd en op zijn instigatie
haar verloving verbrak, werd Thecla na een
nachtelijk bezoek aan de apostel gevangen
genomen en tot de brandstapel veroordeeld.
Regen en hagel doofden echter het vuur.
Na haar vrijlating voegde Thecla zich bij
de uit de stad verdreven apostel en volgde
hem naar Antiochië. Een tweede afgewezen
minnaar, de Syriër Alexander, bewerkstelligde dat zij werd veroordeeld tot een gevecht
met wilde dieren. Tijdens het gevecht sprong
de martelares in een gracht met gruwelijke
zeedieren om zich daarin zelf te dopen. Omdat de dieren haar met rust hadden gelaten,
kwam zij op vrije voeten en werd zij verzorgd door Tryphaina, waarschijnlijk een
dochter van Polemon ii van Pontus (38-63),
een familielid van Marcus Antonius. Nadien
THECLA VAN IKONIUM
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was Thecla weer een tijd bij Paulus, o.m. te
Myra, en wijdde zij zich aan de prediking.
Zij ging naar Ikonium terug om haar moeder te
bekeren. Gerespecteerd stierf zij in Seleucië.
Vast staat dat Thecla vanaf het begin niet alleen als vrouwelijke apostel en maagd, maar
vooral als martelares vereerd werd. De Carthaagse advocaat Tertullianus (ca. 200) beweerde dat een Aziatische priester de schrijver was van de Acta Theclae ca. 170 -80, die
pas later in de boven vermelde akten werden
ingevoegd. Vanuit het Grieks zijn ze later in
vele talen vertaald. In het midden van de
4e eeuw wees men Thecla's graf aan in de
omgeving van Seleucië. Vanuit het nabij aangelegde, grootse, aan haar gewijde pelgrimscomplex verbreidde haar verering, bevorderd door de vele wonderbaarlijke genezingen ter plaatse — in de nabijheid van haar graf
was een antiek heiligdom van de heros Sarpedon, van oudsher door zieken bezocht — zich
over Oost en West: naar Cyprus en Egypte
(met een Thecla-heiligdom naast het Menascomplex in de Maraotiswoestijn en een in
Bawit); naar Rome, Milaan en Tarragona
(waar men Paulus bijzonder vereerde en in
1319 haar arm als reliek ontving); naar Donatyre (verbastering van Domna Thekla) in
Zwitserland, naar Augsburg en Welden.
Hieronymus, die overigens aan de echtheid van de de Acta twijfelde, stelde zijn ascetische vriendinnen Eustochium en Melania
de Oudere aan Thecla gelijk. Sulpicius Severus vertelt in zijn Vita Martini (kort voor 397)
dat Thecla met de maagd en martelares Agnes, met Maria, Petrus en Paulus aan Martinus van Tours verscheen. In de middeleeuwen werd zij aangeroepen in doodsnood en
beschermde zij tegen pest en brandgevaar.
Haar feestdag valt in het Oosten op 24 september, in het Westen een dag eerder, maar
is na Vaticanum i i van de heiligenkalender
geschrapt. Haar attributen zijn wilde dieren,
een palm en een boek, maar soms ook, als zij
afgebeeld wordt als pestheilige, een T - kruis.
Afbeeldingen van Thecla zijn er al uit de

4e en Se eeuw: op Menas-souvenirs, waarop
zij, soms halfnaakt, aan een paal gebonden
tussen wilde dieren staat, als een orante met
een stier op een Keulse glazen schaal (British
Museum te Londen) en op een ivoren kam
uit Achmin-Panopolis, waarop leeuwen haar
vergezellen. Op een stenen reliëf uit de 4e
eeuw staat Paulus als stuurman op een boot
die de naam Thecla draagt. Een albasten reliëf uit de Toe eeuw aan het baldakijn van het
ciborium in de dom te Milaan toont Thecla
met een duif (onschuld) en twee acclamerende vrouwen, die wellicht een weergave zijn
van de overtuiging dat zij in Seleukia een
ascetische gemeenschap voor vrouwen had
gesticht. In dezelfde kerk bevindt zich een
stenen beeld uit de ie eeuw van Niccoló da
Venezia, met als Thecla's attributen leeuw,
palm en boek (martelaar- en leraarschap).
Tiepolo schilderde ca. 1750 haar als pesthei
een als votief geschonken schilderij in-ligeop
de kerk van Este, die aan haar gewijd is.
Zij werd met andere heiligen afgebeeld
aan het `Gouden Altaar' ca. i 1 So van Lisbjerg
bij Aarhus in Denemarken (samen met Birgida van Kildare, een martelares uit 523); uiteraard ook met Paulus, zoals in het wellicht in
de Se eeuw geschilderde koepelfresco te Bawit (Egypte) : beiden zitten en Paulus geeft
onderricht. Op een paneel van de reliekkast
ca. 1330 in de kathedraal te Tarragona wijst
Thecla (met palm en kroon) de beschouwer
op Paulus. Met Martinus van Tours is zij afgebeeld op een Catalaans retabel uit de tweede helft van de 1 S e eeuw; met de martelaar
Sebastianus als pestheilige op een retabel eind
ie eeuw van Pedro Alemany uit dezelfde
streek. Op deze retabel draagt Thecla naast
een palm een arm- reliquiarium. Met een
reeks heilige vrouwen (Maria Magdalena,
Catharina van Alexandrië en Hedwig van Silesië) komt zij voor in een illustrerende
houtsnede 1 Soo van Baumgarten bij het stervensgebed Libera. Op een schilderij met de
`Virgo inter virgines' (»Maria) van De Borja
uit de 1 S e eeuw heeft Thecla haar plaats tussen de heilige maagden rond Maria's troon.
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Wellicht heeft een ivoren kistje ca. 340,
waarvan slechts delen bewaard gebleven zijn,
een Paulus-Thecla-reeks gedragen; nog rest
een paneeltje met daarop het onderricht van
Paulus terwijl Thecla luistert, en zijn steniging te Ikonium. Een fraaie cyclus met acht
scènes rond een zittende Paulus, met aan zijn
voeten een knielende Thecla, is afgebeeld op
het marmeren altaarantependium ca. 1200 in
de kathedraal van Tarragona; uitgebeeld
worden de aankomst van Paulus in Ikonium,
Thecla hoort hem preken, Thecla aangeklaagd, marteling in het vuur, twee scènes
met de marteling door wilde dieren, terugkeer naar Ikonium en haar dood. Een cyclus
met zes taferelen siert de predella van het in
albast gebeeldhouwde hoofdaltaar 1426-33
aldaar met vrijstaande beelden van Maria,
Paulus en een gekroonde Thecla met palm en
boek. Het geheel is uit het atelier van Johan

de Vallfogona; de predella is van de hand van
de meester zelf. Uitgebeeld worden het onderricht van Paulus, de brandstapel, twee scènes met wilde dieren, Thecla tussen twee stieren gespannen en het overreiken van de
arm- reliek.
Als losse scène werd `Thecla luisterend
naar Paulus' door Holbein de Oudere geschilderd op het centrale paneel van zijn triptiek 1503/4 voor het klooster der dominicanessen te Augsburg, waarbij de beschouwer
Thecla op de rug ziet. Afbeeldingen uit de
i 8e eeuw bevinden zich in haar kerk te Welden: Thecla met palmtak op een houten reliëf; haar apotheose op een altaarschilderij
1758 van Riepp en Thecla als beschermster
tegen brand op een fresco 1859 van Enderle.
Haar verschijning met andere heiligen aan
Martinus van Tours werd uitgebeeld door Le
Sueur op een altaarstuk ca. 165o.
Methodius (waarschijnlijk bisschop van
Olympus rond 300), die als een christelijke
herhaling van Plato's Symposion het Symposlum over de maagdelijkheid schreef, laat daarin

het boeiende gesprek van tien meisjes eindigen met een enthousiaste hymne van Thecla
op de bruidegom Christus en zijn bruid, de

Giambattista Tiepolo, Thecla
bevrijdt Este van de pest, doek,
1 75 8- 59. Metropolitan Museum
of Art, New York. Het doek is
een ontwerp voor het altaarstuk
1 759 in de dom te Este, besteld
omdat Este van de pest zou zijn
bevrijd op voorspraak van
Thecla.
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Kerk. Vondel laat haar in zijn Brieven der Heilige Maeghden, Martelaressen 1642 onder elf
andere nieuw -testamentische of vroeg- christelijke vrouwen haar geschiedenis vertellen in
een brief aan `hare Halsvriendin Tryphene'.
Canals 1952; Guyer 1930; Till 1 93 5

was Paulus' trouwste en meest
gewaardeerde medewerker (Fil. 2,19-24) . Afkomstig uit Lystra, is hij waarschijnlijk in die
stad onder invloed van Paulus zelf kort voor
48 christen geworden (Hand. 14,6 -7; 1 Kor.
4,17) . Hij was de zoon van een niet-joodse,
Griekse vader en een joodse moeder. Uit
praktische overwegingen — het verwerven
van de gunst van de joden in Timoteüs' geboortestreek — liet Paulus hem besnijden
(Hand. 16,1 -3) . Vanaf dat moment was hij
steeds in Paulus' gezelschap of voerde hij
voor hem tot 8 5 belangrijke opdrachten uit.
Aan Timoteüs zijn twee van de drie pastoraal- brieven van Paulus gericht. Eusebius van
Caesarea meldt in zijn Kerkgeschiedenis ca.
400, dat Timoteüs na Paulus' dood bisschop
TIMOTEUS

van Efeze was.
Legendarische, Griekse Akten van Timoteüs,
in de 4e eeuw te Efeze vervaardigd, beschrijven zijn optreden aldaar in woord en daad
(wonderen) en zijn gewelddadige dood onder keizer Domitianus (81 -96). In 356 is zijn
gebeente uit Efeze naar de Apostelkerk in
Constantinopel overgebracht. Johannes van
Damascus (eerste helft 8e eeuw) zegt dat hij
met onder meer Dionysios de Areopagiet
(Hand. '7,34) bij de dood van Maria aanwezig zou zijn geweest. De twee aan hem
geadresseerde pastoraal-brieven zijn ca. Too
door iemand die de Paulinische traditie zeer
nabij stond, in naam aan Timoteüs geschreven als aan een algemeen erkende leerling en

Goudglas, 4e eeuw. Vaticaans

Museum, Rome. De baardeloze , jeugdige (d.w.z. de
eeuwige Logos) Jezus bekranst
Timoteüs en Sixtus, van 43 2 tot
44o bisschop van Rome.

TITUS

medewerker van Paulus (i Tim. 1,2), in
werkelijkheid echter aan een of andere gemeente. In voor die traditie bekende taal
dringt de schrijver in de eerste brief aan op
het bewaren van de juiste leer en het handhaven van de vertrouwde orde in de gemeente.
De tweede brief zou men kunnen zien als een
gefingeerd testament (2 Tim. 4,6-8) van Paulus, die problemen ziet naderen zoals afwijkingen in de leer en verval van zedelijk goed
gedrag. Timoteüs' feest wisselde in de loop
der tijd, nu op 26 januari.
De vroegst bewaarde afbeelding van Timoteüs komt voor op een Se-eeuws goudglas
(een glazen bekerbodem, waarin een afbeelding in bladgoud is gegoten) uit de catacombe aan de Via Ostia: een hemelse Jezus kroont
de Romeinse bisschop Sixtus (Calixtus) i i ,
die op de leraar Timoteüs (met spreekgebaar)
wijst. Beiden zijn gezeten en dragen tuniek
en toga. Enkele malen werd Timoteüs in het
Oosten als bisschop op monumentale werken
afgebeeld, zoals op het fresco ca. ioo in de
Hosios Nikolaos van het Athos- klooster of
als apostel op een mozaïek in de Hosios Lukas. In het Westen is hij sporadisch afgebeeld:
als martelaar met overwinningspalm (glasraam ca. 1150 uit de abdij van Neuweiler in
de Elzas) of als ontvanger van de brieven van
Paulus (miniatuur in een i 5 e-eeuws Frans
handschrift in de Bibliothèque Nationale te
Parijs, waarop hij als jongeman staande een
brief leest, terwijl Paulus, gezeten, op hem
wijst) . Op enkele ikonen (ikoon ca. 1225 uit
Novgorod, nu in de Tretjakov- galerij te
Moskou) of fresco's (fresco ca. 1295 in de
Klemenskerk te Ochrid) bevindt Timoteüs
sterfbed en begrafenis van Maria. Ook afbeeldingen van zijn marteldood door doodslag zijn schaars. In het Oosten zijn er voorstellingen in de rijk geïllustreerde menologia
(gebedenboeken) van de Byzantijnse keizers,
zoals dat van Basilius ii ca. 990; voor het
Westen is melding te maken van een miniatuur ca. 1130 in het Passionale van Stuttgart
en een schilderij van Baumgartner uit 1754.
Brox 1969.
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TITUS was een medewerker van de apostel
Paulus. Er is weinig over hem bekend. Hij
was geen jood. Waarschijnlijk is hij door
Paulus zelf tot het christendom gebracht. Hij
vergezelde deze naar Jeruzalem, waar in 49
het probleem van de opname van niet-joden
in de gemeenten werd besproken (»Barnabas). In 57 werd hij door Paulus met een
brief, waarvan de tekst niet bewaard bleef,
naar de gemeente van Korinte gestuurd. Daar
werden Paulus heftige verwijten gemaakt en
twijfelde men aan de oprechtheid van zijn
bedoelingen. Korte tijd later kon de afgezant
aan Paulus in Macedonië melden dat de crisis
voor een goed deel bezworen was en de
meeste Korintiërs hem trouw waren. Met de
bewaard gebleven tweede brief aan de Korintiërs reisde hij daarop weer naar hun stad.
Titus geldt als de geadresseerde van de derde
pastoraal -brief van Paulus (»Timoteus). Volgens deze brief zou hij ca. 64 op Kreta door
Paulus achtergelaten zijn om de gemeente te
organiseren (Tit. 1,5) en volgens 2 Tim. 4,10
is hij daarna (vanuit Rome?) naar Dalmatië

getrokken. Oude overleveringen, opgetekend door Eusebius van Caesarea in zijn
Kerkgeschiedenis ca. 400, weten dat hij naar
Kreta is teruggekeerd en daar als bisschop van
Gortyna op de leeftijd van 94 jaar gestorven.

De brief aan Titus, onder Paulus' naam gepubliceerd, is ca. ioo door een Paulus- leerling
geschreven. In de brief worden instructies gegeven voor de aanstelling van een bestuurscollege in de op Kreta gevestigde gemeente,
over de vereiste kwaliteiten van de leiders en
over de wijze waarop zij corrigerend en behoedend leiding moeten geven. De woorden
van Tit. 3,4 — motivering voor het goed gedrag van christenen — over het verschijnen
van Gods goedheid en mensenliefde in de
Verlosser vonden al vroeg hun plaats in de
kerstliturgie (eerste lezing van de Nachtmis) .
De Legenda Aurea vermeldt Titus eenmaal in
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de Paulus- legenden. Of het hierbij om dezelfde Titus gaat — hij is in het bezit van een door
»Nikodemus gemaakt Jezusportret, hem geschonken door Gamaliël — is niet duidelijk.
Afbeeldingen van de apostelleerling, jeugdig en zonder baard, komen voor op enkele
ikonen; als bisschop is hij afgebeeld in een
marmeren beeld van Fiedler 16e eeuw in de
kathedraal van Sao Paulo in Brazilië. Of de
jeugdige beleider met boek, spreekgebaar en
donker sluikhaar naast Paulus op een fresco
uit de 13e eeuw in de kerk van Saint-Lizier
(Ariège) Titus ofTimoteus is, is niet zeker.
-

Brox 1969.

van de twaalf apostelen, lijkt
een sceptische, enigszins fatalistisch ingestelde , maar ook spontane man geweest te zijn.
Toen Jezus volgens Joh. i i,16 besloot naar
Jeruzalem te gaan, waar gevaar dreigde, was
Tomas' reactie: `Laten ook wij gaan om met
hem te sterven.' En bij de afscheidsrede onderbrak hij Jezus tijdens zijn geruststellende
uitleg over zijn teruggaan naar de Vader en
de weg — ook voor zijn leerlingen — daarheen,
met de opmerking dat `ergens heen gaan' niet
te begrijpen was, en dus de weg niet gekend
kon worden (I 49 S)
Tomas was er niet bij toen Jezus drie dagen
na zijn dood op de avond van de verrijzenis dag aan de apostelen verscheen. Toen men
het hem vertelde reageerde hij weer sceptisch
en zei het niet te zullen geloven voor hij de
tekenen van Jezus' wonden betast zou hebben. Acht dagen later bezocht Jezus allen te
zamen en gebood Tomas zich te overtuigen
van de realiteit van de verrijzenis door de
wonden te betasten (»Maria Magdalena) .
Zonder enige reserve beleed hij toen zijn geloof, waarna Jezus allen prees `die niet zien en
toch geloven' (Joh. 20,24-29).
T O M A S , een

Op Tomas' prediking hebben zich veel
groepen christenen beroepen. Volgens een
traditie zou hij de stichter geweest zijn van
zeer vroege gemeenten in Osrhoëne (»Judas
Taddeüs), volgens een andere zou hij in Perzië onder de Parthen hebben gewerkt en volgens weer een andere in Indië, waar hij zich
bij de te bekeren koning Gundaphar als architect presenteerde om voor hem een hemels
paleis te bouwen. Over zijn belevenissen daar
vertelt de avonturenroman Tomas- akten, die
teruggaat op een Syrisch origineel uit de eerste helft van de 3e eeuw. In verschillende latere bewerkingen, waaronder De miraculis beatae Thomae apostoli (Tomas' wonderen;
bekend bij Jacobus de Voragine in zijn Legenda Aurea 1255-66 en misschien van de hand
van Gregorius van Tours uit de tweede helft
van de 6e eeuw), werd het zeer oude materiaal soms in gnosticistische, soms in zeer
streng ascetische, wereld en lichaam verachtende zin bewerkt. Vondsten onder meer van
munten van een echte koning Gundaphar uit
de ie eeuw en een aanwijsbaar graf in Mailapur aan de Golf van Bengalen pleiten voor
een historische kern in de laatste traditie. Uitvoerig "wordt in deze akten verteld hoe na het
huwelijksfeest van de prinses de j onggehuwden naar bed gaan en hoe Tomas dan verschijnt in de gedaante van Jezus zelf en hen
overhaalt om van seksueel verkeer af te zien.
Een apocrief Evangelie van Tomas uit de4e
eeuw dat in 1946 als deel van een oude kloosterbibliotheek te Nag Hammadi in Egypte
teruggevonden werd en uit 113 gnosticistische spreuken (logoi) van Jezus bestaat, gaat
wellicht terug op een editie uit de 2e eeuw.
Een apocriefe Apocalyps van Tomas stamt uit
kringen van de 4e/Se-eeuwse, waarschijnlijk
Griekse gnostici en behelst openbaringen van
Jezus aan Tomas over het wereldeinde; de
Psalmen van Tomas van eind 4e eeuw horen
bij de Koptische traditie van de gnosis. Een
Koptisch Boek van Tomas uit de 3 e eeuw (?)
met geheime woorden van Jezus, noemt hem
`Tomas de atleet' (versta: asceet; vgl. i Kor.
9,23 -27). Volgens een legende verteld door
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Johannes Chrysostomus (tweede helft 4e
eeuw) zou Tomas de `drie koningen' (» Wijzen uit het Oosten) tot bisschop hebben gewijd. Tomas zou ca. 67 gedood zijn door een
lans of een zwaard in Calamina, maar er zijn
ook berichten over een vreedzaam sterven
(Clemens van Alexandrië ca. 200) .
Tomas' Aramese naam Tom of Toma, in het
Grieks Didymos, betekent tweeling. Op
grond daarvan wordt hij in de vermelde Tomas -akten een tweelingbroer van Jezus genoemd. Elders — in de apocriefe briefwisseling tussen Jezus en koning Abgar ( »Jezus;
Judas Taddeüs; Veronica) — heet hij `Judas,
die ook Tomas genoemd wordt', of — in het
Evangelie van Tomas (Syrië voor 200) — `Didymos Tomas Judas'. Tomas' sceptische houding tegenover het bericht van de opstanding
bezorgde hem, ondanks zijn gelovig getuigenis daarna, een bijnaam die spreekwoordelijk
werd `de ongelovige Tomas'. In de legende
van »Maria's ontslapen wordt het verhaal van
zijn `ongelovigheid' herhaald. Toen Maria in
het bijzijn van alle apostelen behalve Tomas
gestorven en begraven was en haar graf leeg
bleek, kwam de `ongelovige' en hield de berichten niet voor waar. Daarop wierp Maria
hem uit de hemel haar gordel toe en Tomas
geloofde.
Een groot deel van de relieken van de
apostel zijn in de 3e eeuw naar Edessa overgebracht, waar ze door de pelgrimerende
Spaanse non Egeria ca. 400 vereerd werden.
De gordel van Tomas meent men in de dom
te Prato te bewaren. Syrische gelovigen aan
de Malabarenkust noemen zich `christenen
van de heilige Tomas'. In de in 1574 aldaar
gebouwde kerk op de Tomasberg bij Mailapur wordt een Tomaskruis vereerd met een
inscriptie in de Pehlewi -taal uit de 6e/8e
eeuw. Portugese zeelieden zouden daar in
1523 relieken van Tomas ontdekt en vandaar
meegenomen hebben naar Portugal. Als attribuut voert hij naast boekrol of codex
meestal een zwaard; ook een lans of een winkelhaak. Hij is de patroon van architecten,
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landmeters, metselaars, steenhouwers en
theologen (vanwege zijn twijfel). Zijn feest
wordt gevierd op 21 december.
Tomas werd lang jeugdig en baardeloos
afgebeeld: mozaïek 530-40 in de San Vitale te
Ravenna, email ca. 915 aan de staurotheek
(kruis - reliekhouder) uit Hohenfurt en 15 eeeuws ikoon uit Novgorod in het Russisch
Museum te Leningrad. Dè interpretatie van
`Didymos' als tweelingbroer van Jezus (vgl.
Dakobus de Mindere) leidde ertoe dat men
hem vanaf de 12e/13e eeuw — om gelijkenis te
suggereren — van een baard en wat oudere
trekken voorzag: beeld 1210-15 aan het
zuiderportaal te Chartres (met zwaard en op
de console de overwonnen koning) en een
antependium ca. 1481 in de dom te Aken
(met de winkelhaak als attribuut) .
Uit Tomas' leven werd het vaakst de ontmoeting met de verrezen Jezus afgebeeld. Als
verplicht tafereel in alle verluchte evangeliehandschriften (Gouden Codex van Echternach ca. 1025), missaals (Missaal van Admont
uit Padua ca. 1260) en Jezus-cycli (reliëf ca.
io85 -I ioo in het kloosterpand te Santo Domingo de Silos), maar ook op ikonen (ikoon
uit Ochrid begin 4e eeuw in het Archeologisch Museum te Skopje), in getijdenboeken
(onder meer van Catharina van Kleef ca.
1 440), op koorhekken (houten plastiek i e
eeuw in de Notre-Dame te Parijs) en op glasramen (in All Saints in North Street in York)
of op muurschilderingen (kerk te Rotherfield
in Sussex). Bijna altijd tilt Jezus zijn rechterarm hoog op, waardoor zijn kleed opzij
schuift en de zijdewond zichtbaar wordt. Tomas wijst er knielend of buigend met de wijsvinger naar; aldus nog bij Andres Marzal de
Sax op het 14e-eeuws paneel in de kathedraal
te Valencia of bij Verrocchio met zijn bronzen, levensgrote scène uit 1483 aan de Or San
Michele te Florence. Er zijn slechts enkele uitzonderingen op dit schema. Soms legt Jezus
zijn hand op Tomas' schouder (paneel van de
Meester iv M ca. 1470-75) of wijst de ongelovige apostel op de zijdewond (ikoon ca. 1 575
uit de kerk van de heilige Nicolaas te Nishni-
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Novgorod in het Museum te Gorki), terwijl
op Bertucci's schilderij ca. 1495 de geheel gek l ede Jezus slechts de spijkerwonde van zijn
rechterhand laat zien. De nieuwe tijd vond
nieuwe oplossingen. Honthorst liet Tomas
op zijn doek ca. 1625 fysiek de wijs- en
middelvinger in de lanswond van de rechterzijde steken, terwijl Rembrandt op zijn
paneel 1634 Tomas met woelige haardos verschrikt laat terugwijken voor het uitnodigen
gebaar om de wonde te betasten. Op-de
Rembrandts pentekening ca. 165 S en een ets
1656 maakt de apostel, nu geknield, hetzelfde
gebaar. Vele werken, onder meer van Terbrugghen ca. 1621 (Rijksmuseum te Amsterdam), Van der Cooghen 1654 (Mauritshuis),
Cima da Conegliano ca. 1 Soo en Guercino ca.
1621, tonen de populariteit van het thema in
Noord- en Zuid -Europa. Nolde (schilderij
1912) en Barlach (sculptuur 1926: `Das Wie
tonen hoezeer de confrontatie ge--dershn')
ongeloof
ook moderne kunstenaars wist
loofaan te spreken. Een i 8e-eeuws Bulgaars
ikoon, waarschijnlijk uit het kloosteratelier te
Prisovo (prov. Veliko Tarnovo), heeft als bijschrift `hè psèlaphèsis to Thooma' (de betasting door Tomas).
De legende van de gordel van Maria werd
voor het eerst ca. 11 So uitgebeeld door de
Meester van Cabestany voor een boogveld
van de kloosterkerk van San Pedro de Roda
(nu in Museo Marés te Barcelona): Jezus —
naast Maria — wijst Tomas terecht die de versierde gordel vasthoudt. Vooral in Italië was
dit onderwerp vanwege de als reliek bewaarde gordel te Prato geliefd: fresco's van Agnolo Gaddi ca. 1393 in de Pieve te Prato en uit
de school van Giotto 1305-07 in de Arenakapel te Padua (Tomas gescheiden van de andere apostelen), reliëf van Nanni di Bianco
1414-1422 in de Porta della Mandorla van de
dom te Florence, een fresco ca. 1480 van
Ghirlandaio in de Capella Baroncelli van de
Santa Croce aldaar of panelen van Matteo di
Giovanni ca. 1475 en de Spaanse Meester van
Palanquinos ca. 16io (Tomas vangt de gordel
op) .

De ongelovige Tomas, en Mozes
die de stenen tafelen ontvangt.
Ivoren tweeluik, tweede kwart
i ie eeuw. Staatliche Museen
Preussischer Kulturbesitz,
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Ook Tomas' marteldood was aanleiding
tot uitbeelding. De dood door het- zwaard
wordt getoond in een miniatuur ca. 112 5 in
het Martyrologium van Zwiefalten, de dood
door een lanssteek op een zijluik van Barend
van Orley ca. i S 1 S van het Mattias- altaar van
het gilde der timmerlieden. De laatste versie
vond de meeste navolging (tot Rubens' schilderij ca. 1620 en Götz' reliëf 1735 aan de
koorbanken in de Sankt-Veitskirche te
Krems) .
Onder de vele cycli met de verrij zenis-ontmoeting en de legendarische feiten is die op
een wandtapijt ca. 1380 uit Wienhausen een
van de meest uitgebreide met een vijftiental
scènes, waaronder gedetailleerd de Indische
belevenissen uit de Legenda Aurea. Daarnaast
kan gewezen worden op min of meer uitvoerige cycli op een doopschaal ca. i i So in
het Louvre, het boogveld ca. 1240-5o aan de
Notre-Dame te Semur-en-Auxois, glasramen uit de 13 e eeuw van het gilde der steenhouwers te Bourges en Chartres (24 scènes),
fresco's ca. 1375 in de Santa Croce te Sassoferrato en miniaturen in Livre des Merveilles
ca. 1410. De 1 Se-eeuwse cycli zijn beknopter,
zoals die aan het Thomas-van-Aquino- altaar
in de Sankt Jurgen te Wismar met vier scènes,
waaronder de wijding van de drie koningen.
Een uniek, 13e-eeuws glasraam in de kathedraal van Sens toont de belevenissen van Tomas in het rijk van koning Gundaphar.
De Griek Terzakis schreef in 1962 het drama Thomas met de twee zielen, waarin een rationele Tomas staat tegenover een praktische
Petrus: theoretische of leefbare waarheid.
Klijn 1962; Osten 1 959•

Berlijn. De voorstelling van
Tomas' ongeloof (rechts) heeft
hier een typologische parallel in
de voorstelling van de Sinaïwetgeving aan Mozes (links).

Zoals Jahwe de oude wet met de de zwikken van de Tomas -scène
geboden aan Mozes uit de hemel luidt: INFER D I G I T U M T U U M
aanreikte, zo geeft Jezus de wet
H U C E T N O L I .... (Steekje
van de genade uit zijn geopende
vinger hierin en wees niet
zijde aan Tomas. De inscriptie in
[ongelovig, maar gelovig]).
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4
U R I E L is een aartsengel uit de joods-christelijke traditie wiens naam niet in de bijbel genoemd wordt. Volgens de joodse overlevering is deze engel — zijn naam betekent
`licht/vuur Gods' — aanvoerder van de hemellichten en heer van de kosmos en de onderwereld, waar hij de gevallen »engelen bewaakt (Henók- boeken). Het boek Zohar
('Glans': het belangrijkste werk uit de kabbalistiek) noemt hem de bewaker van alle aan
God gebrachte offers. Volgens de christelijke
apocriefe literatuur zal hij bij het Laatste
Oordeel de gestorvenen voor de rechter
brengen en aansporen tot boete (»Sibyll(nse
boeken) . Een traditie in de exegese van het
Proto-evangelie vanjakobus (»Anna &Joachim)
zegt dat de engel die »Johannes de Doper als
kind in de woestijn beschermde, Uriël was.
In de christelijke traditie werd zijn verering
vanwege zijn niet - bijbelse achtergrond verboden, onder meer op de Lateraanse Synode
van 745 . De Koptische liturgie viert hem op
15 juli als engel Suriël.

Uriël is meestal te zamen met de andere aartsengelen (»Gabriël, Michaël en Rafaël) afgebeeld: koepelmozaïeken S So in de Sant' Andrea te Ravenna en ca. 820 in de San Zeno te
Ravenna. Ook is Uriël, hoewel niet genoemd, altijd aanwezig wanneer rond een afbeelding van de `heerlijkheid Gods' of een
Majestas Domini vier engelen aanwezig zijn
(timpaan, waarschijnlijk uit de 12e eeuw te
Saint-Amour-Bellevue en ca. i 120-30 in het
Laatste Oordeel in het portaal te Autun). Van
de vier engelen die vanouds de vier hoeken
van het Dogenpaleis te Venetië bezetten, is
Uriël rond 1440 verplaatst naar de spits van
de campanile, dit vanwege de bouw van de
Porta della Carta. Egid Asam hing deze aartsengel in stucreliëf in 1 721 aan het gewelf in de
kloosterkerk te Weltenburg. Als beschermer
van Johannes de Doper ziet men de engel op
het Johannes- altaar ca. 1260-70 in de Pinaco-

teca te Siena en op een fresco ca. 1250-70 in
het baptisterium te Parma.
In de middeleeuwse drama's treedt Uriël
op in stukken die zich met engelen occuperen.
Rosenberg 1986.

^e
is de in latere legenden toegevoegde naam van een in de Acta Pilati nog
naamloos ten tonele gevoerde vrouw, die Jezus op zijn kruisweg naar Calvarië ter verfrissing een doek bood, waarin zich na gebruik
het gelaat van de lijdende aftekende. Stellig
heeft het bericht uit Luc. 23,27-31 over vrouwen uit Jeruzalem die Jezus volgden en medelijden toonden en die door hem toegesproken werden, bijgedragen aan het ontstaan
van de legende. Ten onrechte heeft men Veronica wel geïdentificeerd met de bloed vloeiende vrouw die door Jezus genezen
werd (Mat. 9,20), met »Maria of Marta van
Betanië of met de vrouw van bijbelse of legendarische mannen (»Anna &Joachim).
De gecompliceerde geschiedenis van Veronica begint bij de legende van de zieke koning Abgar van Edessa (»Judas Taddeüs, »Jezus), die van zijn ziekte genezen zou zijn door
het aanschouwen van Jezus' portret dat door
zijn hofschilder Hannan gemaakt was en
door Jezus zelf aan hem toegezonden werd.
Voor de geschiedenis van de naam Veronica
is het van belang, dat in een latere versie de
afbeelding van Jezus niet naar koning Abgar,
maar naar zijn dochter Beroniké (later verstaan als 'vera eikoon', ware afbeelding) werd
gebracht. Dit portret is in 944 door de keizer
van Byzantium als krijgstrofee uit Edessa
naar Constantinopel gebracht en vereenzelvigd met de door Veronica aan Jezus aangeboden doek (sudarium, verniculum, zweetdoek) uit de »Pilatus - legenden.
V E R 0 NI C A

.
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In andere legenden wordt het Abgar-motief herhaald, maar toegepast op keizer Tiberius. De zieke keizer zond, met de bedoeling
de wonderdoener Jezus naar Rome te laten
overbrengen, zijn gezant Volusianus naar Pilatus, die beschaámd moest bekennen dat hij
Jezus had laten doden. Volusianus vond echter de betrokken vrouw — in deze versie gaat
het om de `bloedvloeiende vrouw' — met haar
doek. Samen brachten zij die naar Rome. Tiberius genas en de doek bleef in Rome bewaard. Een andere traditie, ingelast — meent
men — in het apocriefe Evangelie van Nikodemus en in feite een polemiek van de Romeinse clerus tegen andere steden met een `zweetdoek', houdt het erop dat Veronica christin
geworden en in Rome gemarteld is, dit om
de aanwezigheid van het doek in Rome te
verklaren.
Franse legenden noemen Veronica de
echtgenote van Amator (Amadour; »Zacheüs), en vertellen dat zij in de Médoc het
christendom verkondigde en begraven werd
te Soulac (Gironde) .
-

De Abgar-legende en later ook de Veronicadoek gaan terug op verdichtsels rond 6eeeuwse Jezus-afbeeldingen, die men 'eikonoi
acheiropoiètai' (niet door mensenhanden gemaakte beelden) noemt, waarvan Von Dobschiitz 1899 tientallen voorbeelden uit de
oudheid en de vroegchristelijke periode opsomde en beschreef. De Tiberius-versie van
de Veronica-legende kwam terecht in de Legenda Aurea en is sindsdien in het Westen
alom bekend. In de middeleeuwse literatuur
worden zowel de vrouw als haar doek Veronica genoemd: nog bij de belezen en erudiete Gervasius van Tilbury in zijn Otia imperialia 1210, waarin hij spreekt over `een
afbeelding van de Heer die men Veronica
noemt'.
Bij de Kruisweg (»Simon van Cyrene) bezocht en overdacht men Veronica's piëteit bij
de zesde statie. Men riep haar aan in doodsnood en bij verwondingen. Naaisters en wasvrouwen, wevers en textielhandelaren be-

Veronica reiktJezus haar doek.
Detail van het Antwerpse
Lijdensaltaar ca. i Soo in de
Sint Danskathedraal te
's-Hertogenbosch.
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schouwden haar als patrones. Haar feestdag,
vroeger op 4 februari, is sinds 1970 uit de
Romeinse kalender verdwenen. Zelden ontbreekt Veronica's zweetdoek (sudarium) op
de afbeeldingen van de `arma Christi' (lijdenswerktuigen, zoals de geselkolom, de
doornenkroon e.d.; Goos van der Weyden,
triptiekje 1507 in het Kon. Museum voor
Schone Kunsten te Antwerpen) .
Naast de Veronica -doek die Bonifatius vii
rond 1300 naar de Sint-Pieter in Rome liet
brengen (in werkelijkheid waarschijnlijk een
Servisch Jezus -ikoon), zijn er in de stad nog
twee andere, een in de Santa Maria Maggiore
en een in de San Bartolomeo degli Armeni.
Replica's van de Sint-Pieter- versie werden
verspreid over Europa (Laon, Jaén in Andalusië, Montreux- les -Dames). De kopieën waren dermate gewild dat `pictores Veronicarum' te Rome in serie kleine afbeeldingen
maakten van de doek met het Jezusgelaat. De
ikonen dragen oorspronkelijk geen lijdenstekenen; wel de Veronica- afbeeldingen vanaf
de 14e eeuw. Een staande vrouw in deftige
kledij toont een wijd uitgespreide doek met
Jezus' bebloede, lijdende hoofd, vaak met de
doornenkroon: op een fresco ca. 1340 in de
kerk te Velesí bij Lusz (Tsjechoslowakije),
een houten beeld 14e eeuw in de Notre-Dame te Ecouis (Eure) of een schilderij ca. 1 S 8o

van El Greco.
Ook zonder Veronica komt de zweetdoek
voor, dan vaak gedragen of getoond door
kleine engelen, aldus op een fresco uit de 14e
eeuw in de kerk van Hosín (Tsjechoslowakije) en boven een Genadestoel (»Drieëenheid) op een gravure in Annus dierum sanctorum ca. 1770 van Glitz en Klauber te
Augsburg. Het doek alleen werd geschilderd
door onder meer Barthélemy Vignon ca.
i6So en in dezelfde tijd door iemand uit de
kring van Maerten de Vos (Mauritshuis te
's-Gravenhage). In Spanje kwamen gesneden
Veronicabeelden voor, bedoeld om van een
echte, beschilderde doek te voorzien: Grego-

rio Fernandez 1614.
Regelmatig komt Veronica's doek —

meestal te midden van andere `arma Christi'
— voor op of boven het altaar van de zgn.
Gregoriusmis (iconografisch thema dat teruggaat op een legende rond Gregorius de
Grote, ca. 600): als een klein 'Andachtsbild'
op het altaar bij de Meester van de Heilige
Maagschap (paneel ca. i Soo, Wallraf-Richartz Museum te Keulen) en als reëel en
dominerend doek midden boven het altaar
op een miniatuur in het Hoya- missaal van
de Meesters van Zweder van Culemborg
ca. 1420-30 in de universiteitsbibliotheek te
Munster.
Verwisseling in het Westen met het Ab
portret (zonder tekenen van lijden, het-gar
`Mandilion' : ikonen ca. 1300 te Moskou en
tweede helft ie eeuw te Novgorod) leidde
tot de aan het Veronica- gelaat verwante afbeelding van (en de devotie tot) het `Gelaat
van Christus' (Boheemse Meester Veraikon
ca. 1400 Praag; Rouault 1933 en 1953). Het
gelaat werd nu eens lijdend weergegeven (tot
op 18e-eeuwse devotieprentjes onder andere
van Michael Cabbaey ca. 1 722 met de aansporing: `Beschouw het gelaat van uw Christus'), dan weer zonder lijdende trekken (15 eeeuwse panelen van de Meester van de Ursula- legende en van de Meester van Flémalle en
de predella van het Sint-Anna- altaar 1521
van Hans Huber in de kerk te Feldkirch,
waarop engelen de zweetdoek tonen bij Jezus' kruisiging) . Bij de Meester van Flémalle
is Veronica een oude vrouw die met een precieus gebaar een ragdunne, afhangende
zweetdoek met vier horizontale en drie verticale vouwplooien toont.
Op uitvoerige laat - middeleeuwse afbeeldingen van Jezus' kruisdraging en kruisiging,
en nog lang daarna, ontbreekt Veronica
nooit. Soms is zij bescheiden afgebeeld, zoals
op een Zuidnederlands houten altaarreliëf ca.
1 500-20 in de Saint-Dénis te Luik; soms prominent, zoals op Baegerts fragment ca. 1480
van een kruisiging, het zijluik van een Antwerps lijdensaltaar ca. 1 Soo in de Sint-Jan te
's-Hertogenbosch en voorts schilderijen van
Jacob van Oostsanen ca. 1 Soo (Rijksmuseum
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te Amsterdam), Frans Francken ii ca. 161 o en
Honthorst ca. 1640 in het Catharjneconvent
te Utrecht. Een Brussels gobelin ca. I Io
draagt de zelden afgebeelde legende van keizer Tiberius. Twee unieke, 12e-eeuwse kapitelen aan de ingang van haar grafkapel in de
Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres te Soulac
(aan de monding van de Gironde) tonen haar
graf en reliekschrijn tussen haar legendarische
metgezellen, Martialis en Saint Amadour en
vereerd door pelgrims. De scène waarin Jezus
zijn beeltenis overreikt aan de boden van koning Abgar, werd geschilderd door Giovanni
Paggi ca. 1600 en Alessandro Tiarini ca. 1630.
Niet zonder invloed op de middeleeuwse
Veronica- afbeeldingen was haar opvallende
verschijning (kleding, houding, handelwijze
en uiting van haar gevoelens) in de vele
middeleeuwse mysterie- en passiespelen en in
de vloed van laat - middeleeuwse, meestal
anonieme, berijmde varianten van het Leven
van Jezus, alle met uitvoerige, zeer gedetailleerde lijdensverhalen (grote verzameling in
de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage). In de novelle Achituv we-Zalmon 141453, waarin men al iets proeft van Lessings
Nathan der Weise 1779, laat een Spaanse joodse auteur onder het pseudoniem Matitja Ben
Noschè een van de drie door een oosterse
koningin uitgezonden boden christen worden bij het zien van Veronica's doek in Rome. In de mondiale catastrofe die in Becketts
Fin de Partie 1957 de op elkaar aangewezen
rijke Hamm en de dienaar Cloy doorleven,
blijkt, als `alles kapot is', Hamms enig overgebleven bezit een bebloede zakdoek, parodie op Veronica's doek en teken voor de
absurditeit van verlossing. En in Das Schweissíuch der Veronika, roman uit 1928 van Gertrud
von Lefort, beleeft een meisje Veronica haar
religieuze crisis tussen heidendom en christendom in de concrete politieke situatie van
de eerste helft van de ie eeuw.
Blost 1957; Darley 1907; Dobschiitz 1899; Perdrizet 1932; Rey 1 949•
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WIJZEN UIT HET OOSTEN kwamen, ge
leid door een ster, naar Betlehem om het kind

Jezus hun hulde te brengen. Zij kwamen eerst
aan in Jeruzalem en meldden daar hun voornemen. Een verontruste »Herodes raadpleegde priesters en schriftgeleerden, die op grond
van een tekst uit het boek Micha (5,1-3) Betlehem als mogelijke geboorteplaats aanwezen. Hij ontbood de wijzen en vroeg hun in
Betlehem op zoek te gaan: mochten zij het
kind vinden, dan zou hij het op hun aanwijzingen zelf gaan huldigen. Toen de ster stil
bleef staan boven de plaats waar het kind verbleef, vereerden zij het daar met geschenken:
goud, wierook en mirre. Door een engel in
een droom op de hoogte gesteld van Herodes' boze bedoeling om het kind te doden,
vertrokken zij langs een andere weg naar hun
land. Herodes, om de tuin geleid, nam op
gruwelijke wijze wraak op de gezinnen in
Betlehem. Maria en »Jozef wisten met het
kind te ontkomen (Mat. 2,13 -22).
In Mat. 2,1-12, de plaats waar het verhaal
verteld wordt, worden de oosterlingen `magoi' genoemd, magiërs, astrologen. Hun geschenken wijzen op Arabië of Mesopotamië
als hun land van herkomst. Het sobere verhaal werkte op de verbeelding, zodat er in de
loop van de eeuwen talloze details aan toegevoegd werden. Een bijzondere ster, waargenomen door vele astrologen op de berg Vaus
zou de wijzen geleid hebben, maar wonderen
— preekte onder meer Leo de Grote (ca. 450) —
hadden hen pas op reis doen gaan. Want de
eerste Wijze bezat een struisvogel, uit wier
eieren een leeuw en een lam voortkwamen,
tekens voor Jezus' God- en mens-zijn; de
tweede had in de tuin een boom, waaraan uit
een vrucht een duif (Heilige Geest) kwam die
de geboorte van het kind voorspelde, en de
derde kreeg een zoon die meteen kon lopen
en de geboorte van een verlosser en zijn
kruisdood aankondigde. De heenreis had
kort geduurd (13 dagen) vanwege de snelle
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dromedarissen, driemaal sneller dan paarden.
Honger of dorst had men niet gevoeld. De
meningen over de grootte van het gevolg
van de mannen liepen uiteen: van negen tot
achtduizend personen. Toen voor Jeruzalem
de ster verdween, was dat het werk van de
duivel. De terugreis, bemoeilijkt door naspeuringen en achtervolging van Herodes,
die bovendien hun schepen in Tarsis in brand
stak, duurde een jaar en was vol ontberingen
en avonturen. De legende vertelt dat de (drie)
Wijzen thuis door de apostel »Tomas tot bisschop zouden zijn gewijd om de landen in het
Oosten te kerstenen.
Naast narratieve toevoegingen aan het verhaal, werden er in oudheid en middeleeuwen
uitgebreide speculaties gewijd aan verschillende details ervan. De kerkvaders zagen in
de Wijzen unaniem de eerstgeroepenen uit de
`heidenen', naast de herders als de eersten uit
het volk van Israël (Luc. 2,8-18). Hun feest,
Epifanie, was vanouds de viering van het
zichtbaar worden, de manifestatie van Gods
Zoon, niet alleen bij deze gebeurtenis, maar
ook bij de doop door »Johannes in de Jordaan
en bij de bruiloft in Kana (Joh. 2,1-I I; »Jezus).
Er waren verschillende meningen over de
aard van de ster. Sommigen zeiden dat het
een buitengewone komeet was geweest met
in de kop een beeld van het kind; anderen
dachten aan een hemelverschijnsel in de vorm
van een Maria met haar kind; weer anderen
meenden dat het een engel was geweest.
Wellicht vanwege de drie genoemde gaven
werd het aantal Wijzen, voor het eerst bij
Origenes, vaak op drie gesteld. Eindeloos is
gespeculeerd en, vooral in preken, gemoraliseerd over de betekenis van de geschenken.
Zij representeerden de »Drieëenheid, de tijden (verleden, heden en toekomst) of menselijke deugden. Bernardus van Clairvaux (ca.
1 13 o) was nog het meest praktisch toen hij zei
dat het goud tegemoet kwam aan de armoede van de familie, de mirre diende tegen het
ongedierte en de wierook tegen de stank in de
stal. De mening dat de Wijzen koningen zou-

den zijn geweest, komt voort uit liturgische
teksten die op Epifanie gezongen werden: Jes.
6o, 1-12 (volken en koningen, kamelen, goud
en wierook uit het Oosten) en Ps. 72,10-11
(`vorsten van Tarsis ... en koningen van Sje
-ba
en Seba brengen hem geschenken') .
Vanaf de oudheid werden de drie Wijzen —
afkomstig uit het zuiden, westen en noorden,
zegt Augustinus, want heel de aarde erkent
de Verlosser — als vertegenwoordigers van de
drie werelddelen (Azië, Afrika en Europa)
beschouwd, typologisch voorafgebeeld door
de drie zonen van Noach. Vanaf de 6e eeuw
kwamen in Excerpta latina barbari, een bewerking van een Alexandrijnse kroniek uit de 5 e
eeuw, de namen Bithisarea, Melchior en Gathaspa (Baltasar, Melchior en Caspar of Jaspar) en hun raskenmerken voor (bruin, zwart
en blank) . Men wist zelfs de namen en de aard
van hun koninkrijken. De volgorde van de
namen wisselde. Hun verschil in leeftijd (40,
30 en 15 jaar — aldus voor het eerst bij Robert
van Torigny, abt van Mont-Saint-Michel, ca.
I16o) was aanleiding om hen te zien als representanten van de verschillende leeftijdsfasen van de mens.
Sinds Rainald van Dassel in I 164 hun relieken vanuit Milaan via Chur naar Keulen
bracht, waar zij rusten in de `Dreikönigenschrein' (I 181 - ca. 1230) in het koor van de
dom, steeg hun verering, onder meer aangemoedigd door Nicolaas van Cusa (ca. 1450),
tot in de 18e eeuw tot ongekende hoogte.
Uitgedost in oosterse kledij sinds de Turken oorlogen (14e en ie eeuw), verloren ze wel
geleidelijk hun `dogmatische' Epifanie-lading
en leefden ze voort in volksverhalen, kerststallen, kinderspelen en in de poppenkast
(Kasperl = Caspar, opgevat als een Moren koning).
Bij hun vroegste afbeeldingen is hun aantal
meestal drie, soms ook twee of vier (catacombe van Petrus en Marcellinus 250-70, paneel ca. 430 aan de houten deuren van de
Santa Sabina te Rome en ivoren diptiek
tweede helft Se eeuw in de dom van Milaan).
Hun houding en kleding vallen op. Het zijn
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haastige, met de voeten trappelende reizigers,
in een kostuum waarmee in de Romeinse
kunst buitenstaanders van het Romeinse Rijk
werden afgebeeld: lange broek, opgeschort
jak, een wapperend manteltje en een Frygische bontmuts met punt. Zij brengen hun
gaven, voor zich uit gestoken, naar het kind
dat troont op de schoot van Maria, die zelf
weer op een fraaie zetel zit. De profeet Bileam staat soms achter deze zetel (vgl. Num.
24,17) . Meestal lopen zij in profiel afgebeeld
toe op moeder en kind (sarcofaag eerste
kwart 4e eeuw in het Vaticaans Museum).
Soms troont Maria frontaal, met links en
rechts magi (ivoor 6e eeuw, in het British
Museum te Londen) .
Deze beide constellaties handhaafden zich
in wezen de eeuwen door, waarbij — al vanaf
de Se/6e eeuw tot aan de aanstonds te noemen
werken uit de i 8e eeuw — de eerste en oudste
Wijze knielt, de tweede jongere staat, naar de
ster wijst, afwacht of omkijkt naar de derde,
vrijwel altijd de jongste, die juist aankomt
(onder talloze voorbeelden een gewelfschildering ca. 1300 in de Sint-Salviuskerk te
Limbricht bij Sittard en een paneel ca. 1360
van Luca di Tommè). Vanaf de loe eeuw
veranderden de mutsen, in die tijd niet meer
begrepen, geleidelijk in kronen (Engels reliëf
in walvisbot ca. I loo in het Victoria and Albert Museum te Londen: met lange reisstokken en precieuze gebaren) . Een miniatuur in
de i i e-eeuwse Hitda-codex uit Keulen toont
hen zonder hoofdtooi, maar dat is een uitzondering. Soms is het kind Jezus zelfde ster:
compleet met tekstbanderol (miniatuur van
Friedrich Zollner in het Graduale van 1442),
dan weer toont een enorme (ster - )engel de
Wijzen het kind en zijn moeder (miniatuur
ca. 1420 in een handschrift uit het Gabriëlklooster te Tanasee) . De zwarte koning was
sinds de 1 Se eeuw een normale verschijning
op de afbeeldingen (Isenbrandt met verschillende werken, eerste helft 16e eeuw) . Kamelen, vaak ook paarden (miniatuur in de Gouden Codex van Echternach 962-1056) waren
in oudheid en middeleeuwen hun enige ge-

Aanbidding door de Wijzen,
Engels reliëf in walvisbeen,
I Ie -12e eeuw. Victoria and
Albert Museum, Londen.

289

290

WIJZEN UIT HET OOSTEN

zelschap (friesreliëf ie eeuw aan het portaal
van de kerk te Le Boulou). Een koning met
een struisvogel en een andere die met zijn
zoontje speelt, ziet men op de sculptuur ca.
1400 aan het zuiderportaal van de dom te
Ulm. Het Clarissen - altaar van een Keulse
meester uit dezelfde tijd in de dom te Keulen
heeft een paneel waarop boven de drie koningen engelen met bisschopsmijters zweven. In
de Sant' Apollinare Nuovo te Ravenna gaan
de drie Wijzen, in rijke kledij en met offerschalen in de hand, vooraf aan de lange rij van
maagden die zich op het mozaïek ca. 568 aan
de noordwand van het schip naar de troon
van Maria met het kind begeven. Op de
meeste genesis(geboorte)-ikonen komen de
Wijzen op paarden aangereden, druk wijzend
op de grote ster, in het berglandschap achter
de geboortegrot (1 Se-eeuws ikoon uit Novgorod); soms werd, onder westerse invloed,
ook hun huldiging toegevoegd (12e-eeuws
mozaïek in de Capella Palatina te Palermo).
Op de 14e-eeuwse `theologische' glasramen
te Canterbury vertrekken de koningen vanuit drie hoeken van de wereld. Hun conversatie met koning Herodes ziet men onder
meer op een reliëf ca. 1220-30 aan de facade te
Amiens en op een werk ca. 1390 van Bartolo
di Fredi, waarop de koningen Jeruzalem in en

uit reizen.
In de tijd van de renaissance en de barok
waren de `reis' en de `aanbidding van de koningen', ondanks alle nu eens voorgewende,
dan weer eerlijk gemeende ontroering, eerste
voorbeelden van geseculariseerde voorstellingen waarbij het religieuze onderwerp
vooral gekozen werd vanwege de mogelijkheden tot uitbeelding van pracht en praal of
het weidse landschap of tot weergave van
emoties of individuele fysionomie. Vooreerst
werd aan de drie koningen vanaf de 1 Se eeuw
een steeds groeiend, soms bizar uitgedost gevolg toegevoegd. Men denke onder meer aan
de prachtige gewaden van de blonde ridderkoningen en de gouden tomen van de paarden op het altaarstuk 1424 van Gentile da
Fabriano. En Gozzoli, in de kapel van het

Palazzo Medici-Riccardi 1459-60, greep de
grote, bonte stoet van de Wijzen met hun
gevolg aan voor het portretteren — in een
omvangrijk Toscaans landschap met bosschages, jagers en dieren — van de deelnemers aan
het algemene concilie dat in 1439 op verzoek
van de Medici van Ferrara naar Florence verplaatst was. Het landschap — soms in combinatie met een boodschap aan de herders
(vroeg voorbeeld op een paneel ca. 1335 van
een leerling van Giotto in het Metropolitan
Museum of Art te New York) — neemt vaak
een groot deel van de ruimte in beslag zoals
op het werk ca. 1480 van Vivarini. Een tondo
1485 van Ghirlandaio toont de koningen in
een berglandschap met ver achterin de herders. Een zelfde soort werk van Fra Filippo
Lippi ca. 1450 toont links en rechts de commotie in Jeruzalem, en tegen de achtergrond
van een antieke bouwval legde Botticelli op
een werk ca. 1 Soo weer alle nadruk op aanbiddende houdingen en reacties van de koningen en hun minstens twintig personen tellende gezelschap. De sterk geïndividualiseerde trekken van de drie koningen vindt men
op een paneel ca. 1460 van Calasso di Matteo
Piva (Museum Boymans-Van Beuningen te
Rotterdam) . In de Italiaanse schilderkunst
bleef de aanbidding tot in de 18e eeuw — onder meer Tiepolo 1753 — een uitermate geliefd thema.
In de schilderkunst van de Lage Landen is
dezelfde tendens talloze malen, zij het minder
uitbundig, aanwezig: ook hier, behoudens enkele uitzonderingen (bijvoorbeeld een sobere
uitbeelding van Gerard David ca. 1 Soo naar
een verloren gegaan werk van Van der Goes),
als voertuig voor rijke verbeeldingen. In de
15e, 16e en ie eeuw zijn er talloze werken,
onder meer van Rogier van der Weyden,
Dirk Bouts, Memling, de Meester van Hoogstraten (Museum Mayer van den Bergh te
Antwerpen) en Frans Floris i (Kon. Musea
voor Schone Kunsten te Brussel) . Alleen al
uit de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam zijn werken te noemen van Jan Mos
leden van de-taer,JcobvnOs(met

WIJZEN UIT HET OOSTEN

familie Heereman links en rechts op de triptiek), Geertgen tot Sint Jans (met een weids
landschap, waarin de koningen met hun gevolg naderen), Pieter Bruegel de Jongere (de
aanbidding in een gezicht op een besneeuwd
Vlaams dorp), Terbrugghen en Bloemaert.
In sommige stukken wordt de aanbidding
der Wijzen gecombineerd met de aanbidding
der herders, bijvoorbeeld in het altaarstuk
1564 van Van Heemskerck voor de Sint-Bavo te Haarlem, nu in het Frans Hals Museum
aldaar, en in de triptiek van de Meester van
1518 in de Koninklijke Musea te Brussel. De
helft van de ruimte op het drieluik uit ca.
1 49 0 95 van Hieronymus Bosch wordt in beslag genomen door een breed landschap met
een grote stad in het verschiet. De Meester
van de Heilige Maagschap ca. 1480 bestudeerde de gelaatsuitdrukkingen van de drie
mannen in zware gewaden. Van Pieter Bruegel de Oudere resten twee werken: een zeer
beschadigd doek ca. 1 S 56 in het Kon. Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen,
waarop landschap en de arriverende stoet
(met olifant) domineren, en een paneel uit
1564, waarop de uitbeelding van de aanbidding balanceert tussen ironie en religieuze expressie. Op Rubens' enorme doek ca. 1625
voor de Michielsabdij, nu in het Kon. Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen,
heeft de zwarte koning meer oog voor de
weelderige Hélène Fourment/Maria dan
voor de pasgeboren verlosser. In moderne afbeeldingen wordt dat alles achterwege gelaten en keert men terug tot de kern van de
zaak (Nolde in zijn `Das Leben Christi' ii i 12 en in een kleurenlitho 1913) .
Grote cycli met een reeks scènes kwamen
op na het ontstaan van hun uitgebreide reisverhalen. Zo is er een paneel 113 o aan het
plafond te Zillis in Graubunden, compleet
met droom, waarbij, zoals gebruikelijk in deze voorstelling, de koningen met de kroon op
het hoofd onder één deken sla
slapen
p en een arm
van een van hen erboven uitsteekt, waar een
engel aan peutert: vgl. de 12e-eeuwse miniatuur in het St. Alban- psalterium, kapitelen te
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Slaap van
de Wi 'zen en vlucht
p
naar Egypte, miniatuur eerste
helft 13e eeuw. Universiteitsbibliotheek, Freiburg i. Br.
De voorstelling van de slaap
waarin de Wijzen door een
engel gewaarschuwd worden, is
altijd identiek: drie onder een

-

deken, één ontwaakt doordat
een engel zijn boven de deken
uitstekende hand aanraakt. Het
spreekgebaar duidt op de
waarschuwing.
Bij de vlucht naar Egypte kijkt
Jozef altijd bezorgd om. Hij
draagt de bagage van de familie
op een stok over zijn schouder,
in dit geval een tonnetje met
lafenis voor onderweg en de
muiltjes van Maria.
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Autun, Arles en Tarragona en een fries uit de
13 e eeuw in het klooster te Elne. Op zes reliëfs 1220-36 aan het Maria- portaal van de
kathedraal te Amiens wordt het verhaal verteld , inclusief de verbranding van de schepen
in de haven van Tarsis. Aan verschillende cycli werd later vaak een zeereis toegevoegd
met bijbehorende avonturen: onder meer op
houtsneden in een Straatsburgs, in 1480 te
Keulen gedrukt incunabel van Johannes
Prüsz.
Sophronius, patriarch van Jeruzalem,
schreef ca. 63o een anacreontische hymne Eis
toon magoon proskunesin (Op de aanbidding,
letterlijk: knieval, van de magiërs) . Het Cata-

Ook in enkele muzikale vormen leefden
de Wijzen voort: in een oratorium Gesu adorato dai re magi 1737 van Feo, in een komische
opera — ongetwijfeld verwant aan Jan Steens
`Driekoningenavond' 1668 of Jordaens' `De
koning drinkt' ca. 1638 in de Kon. Musea
voor Schone Kunsten te Brussel — Het Driekoningenfeest van de Vlaamse auteur Miry ca.
1 876, een orkestwerk van Schoemakers 1934
en een radiodrama Ii dono dei re magi van Ghisi 1 959.
Egger 1978; Hildesheim 1963; Hofmann I975;
Mohrmann 1953; Ristow 1963.

laanse anonieme reisverhaal Libre dels tres
Reys d'Orient (Boek over de drie koningen
uit het Oosten) uit ca. 1200 werkte door in de
Spaanse `autos sacramentales' (religieuze spelen op Sacramentsdag) vanaf ca. 1300, onder
meer bij Gil Vincente 1503. In de Comedie de
l'Adoration des trois rois ca. 1525 van Marguérite de Navarre worden de koningen tot hun
reis aangespoord door de door God gezonden
personificaties Filosofie, Tribulatie en Inspiratie. De gedetailleerde Latijnse proza -bewerking van het Drie-Koningenverhaal 13 6 4 - 7 5
van Johannes van Hildesheim werd al in 13 89
in het Duits vertaald en had een ruime verspreiding. In een fantastische raamvertelling
in Zeno oder die Legende von den drei Könige uit
de 14e eeuw beschrijft een anonymus de
tocht van de relieken van Milaan naar Keulen. Het Driekoningenfeest dat valt op de
dertiende dag vanaf Kerstmis (6 januari) leende zijn naam aan Shakespeares Twelfth Night
1600-02. Tot in de moderne literatuur bleef
de legende de literaire fantasie prikkelen.
Timmermans schreef populaire werken met
De drie koningen triptiek ( 1923) en Waar de ster
bleef stille staan (1924). Diepzinniger is Rilke
in het gedicht `Die Heilige Drei Könige. Legende' (1899), waarin de ster Maria toespreekt, in Das Buch der Bilder 1902. Het gedicht van T.S. Eliot Journey of the Magi werd
vertaald door Martinus Nijhoff (De reis van de

(hoofdpachter van de belastingen, chef van
de tollenaars) in Jericho en een rijk man. Als
collaborateur met de Romeinse bezettende
macht moet hij in zijn woonplaats een veracht en gehaat persoon zijn geweest. Bij de
doortocht van Jezus door Jericho op diens
laatste reis naar Jeruzalem kon Zacheüs, klein
van gestalte en omringd door een enthousiaste menigte, hem niet zien. Hij liep snel vooruit en klom in een sycomore (wilde vijgeboom). Bij het passeren zag Jezus hem. Hij
riep hem naar beneden en deed een beroep op
zijn gastvrijheid. Toen Zacheüs daar verheugd op inging, was het gedaan met de
sympathie van de menigte voor Lezus, kwam
de haat tegen de tollenaars naar boven en
werd er algemeen geprotesteerd tegen het feit
dat hij bij een onrechtvaardige afperser zijn
intrek nam. Nadat Zacheüs de helft van zijn
vermogen aan de armen had geschonken en
had beloofd gedaan onrecht viervoudig te
restitueren en zich te beteren, zei Jezus zijn
huis heil aan. Zacheüs was immers ook een
`zoon van Abraham' en Jezus zelf was gekomen om te zoeken en te redden wat verloren

drie koningen).

was (Luc. 19,1-10).

4
Z A C H E U S was een joodse

'architeloonès'
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Detail van een sarcofaag uit een
Romeins atelier, 4e eeuw, aan
de gevel van de kathedraal te
Tarragona. De intocht in Jericho
met, in de boom, Zacheüs die
door Jezus wordt toegesproken.
Bij de intocht in Jeruzalem
daarna rijdt Jezus niet op een
ezel maar op een keizerlijk ros
de stad binnen. Men acclameert
en legt kleden op de weg.
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Legendarische literatuur uit een bepaalde Petrus-traditie, geschreven in de 4e eeuw, maar
opgebouwd uit ouder, anti- Paulinisch materiaal uit de 2e eeuw, zegt dat Zacheüs nadien
medewerker van Petrus was en bisschop van
Caesarea Philippi is geworden. Volgens de
met legenden gevulde heilsgeschiedenis Debborita (Boek der bijen) van Salomon van Bostra van begin i 3 e eeuw werd hij in Hauran
(ten oosten van het Meer van Gennesaret)
vermoord.
Waarschijnlijk al in de ie eeuw, zeker
vanaf 1427, werd een figuur uit de legenden
rond Martialis, apostel van de Berry, een
leerling van Jezus en medewerker van Petrus,
geïdentificeerd met Zacheüs. Dat was de al
even legendarische Amator (Saint Amadour), die met »Veronica Martialis zou hebben begeleid naar Aquitanië. Deze zou zich
daar als kluizenaar hebben gevestigd in de
bergachtige wildernis (vandaar zijn naam: rupis amator, minnaar van de rots) en zo de
stichter van het klooster Rocamadour zijn
geworden.
In de middeleeuwen genoot Zacheüs met
name belangstelling als degene wiens huis
door de heilwens die Jezus erover uitsprak
(Luc. 19,9), als prototype werd beschouwd
van elk christelijk godshuis. De perikoop met
zijn verhaal vormt dan ook de voornaamste
lezing in de liturgie van de kerkwijding. Als
een verwelkomende gastheer staat hij ook afgebeeld boven de 13 e-eeuwse hoofdingang
van het nonnenkoor in het klooster van
Wienhausen bij Celle (Nedersaksen).
Een probleem in de iconografie van Zacheüs-Saint Amadour is de verwisseling met
een andere Amator, uit een Catalaanse legende die hem een leerling maakte van de woestijnvader Paulus van Thebe (vriend van de
grootste onder de Egyptische ascetische kluizenaars, Antonius-abt) . Deze Paulus zou bij
de jongen, door zijn ouders via een duivelspact verwekt, de demon uitgedreven hebben.
Het verhaal wordt weergegeven op een 1 Ze eeuws reliekkastje uit Limoges en een polyptiek ca. 13 8o van Serra met exorcisme en graflegging.

Een tweede iconografische bijzonderheid

is, dat al op een vroegchristelijke sarcofaag plastiek uit de 4e eeuw (in de gevel van de
kathedraal te Tarragona) de scène van Jezus'
intocht in Jericho en die van de intocht in
Jeruzalem (Palmzondag) in elkaar geschoven
werden, zodat men daar Zacheüs in zijn sycomore aantreft. Hetzelfde doet zich voor op
een paneel ca. 400 van een ivoren diptiek in
Castello Sforza te Milaan. Tot in de middeleeuwen handhaafde zich het schema van de
intocht (Jezus op een ezel, begeleidende
apostelen, acclamerende en kleden uitspreidende omstaanders, en Zacheüs — of jongetjes
die takken naar beneden gooien — in de
boom), bijvoorbeeld op een miniatuur in het
Evangeliarium van Reichenau uit de i ie
eeuw, waarop Jezus — evenals op de sarcofaag
— vanaf zijn rijdier. Zacheüs in de boom toespreekt. Op de oosterse `intocht'-afbeeldingen ontbreekt Zacheüs in de scène; daar plukken jongetjes palmtakken uit de bomen (vgl.
de 'pueri Hebraeorum' in de gregoriaanse antifonen die men zong tijdens de processie op
Palmzondag onder invloed van Mat. 16,16;
17e-eeuws ikoon te Praag) . Folkloristische
gebruiken maakten Palmzondag geliefd en
lieten sporen na: de Palmezel-sculptuur voor
de processie (bijvoorbeeld Rijnland 16e
eeuw, Catharijneconvent te Utrecht) .
Het valt op dat juist in die streken waar de
legende van Saint Amadour bekend is of verondersteld mag worden, nog een aantal 12eeeuwse kapitelen met een geïsoleerde afbeelding van het vermelde gesprek tussen Jezus
en Zacheüs resten: in de kerkjes van Vigeois
en Arnac Pompadour (Corrèze) niet ver van
Rocamadour en in de kathedraal van SaintNectaire (Auvergne) . Maar ook elders was de
scène bekend, zoals een tekening in een iconografisch voorbeeldenboek ca. 1200 aantoont (fragmenten in het Augtlstinermuseum
te Freiburg i. Br.) of het reliëf 1499-1505 van
het Heilig - Bloed-altaar van Riemenschneider in de Sankt Jacobi te Rothenburg.
De scène met het feestmaal dat Zacheüs
voor Jezus aanrichtte, werd als verwijzing
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naar de kerkwijding afgebeeld samen met die
van de intocht in de stad. Aldus niet alleen bij
de evangelielezing van de kerkwijding in het
Perikopenboek uit Sankt Erentrud te Salzburg ca. I 140, maar ook in psalteria en codices met de evangelietekst (onder meer miniaturen ca. II00 in het Perikopenboek van
Hendrik i i uit Reichenau) . In monumentale
leven-van Jezus-cycli komen de beide taferelen slechts in het Oosten voor (fresco's eind 9e
eeuw in de Cappadocische holenkerk Kilislar
Kilisse te Göreme en mozaïeken 1309-20 in
de kerk van Karye Cami in Istanbul) en onder
invloed daarvan op muurschilderingen ca.
1075 in Sant' Angelo in Formis bij Capua.
In de I6e en Ile eeuw stond het gesprek
van Jezus met Zacheüs in de vijgeboom een
tijdlang in de belangstelling van schilders en

grafici in de Nederlanden (schilderij ca. 1600
van Van Veen in het Kon. Museum voor
Schone Kunsten te Antwerpen, en een kopergravure ca. 1625 van Swanenburgh naar een
ontwerp van Abraham Bloemaert) en in Italië (kopergravure 1534 van Reverdino en
schilderijen van Palma it Giovane ca. i 590 en
Tasca ca. 1710 in de San Francesco di Paola te

Padua) .
De niet onverdienstelijke Syrische dichter
Kyrillonas van Osrhoëne schreef tegen het
einde van de 4e eeuw een lofzang op de bekering van Zacheüs en de Engelse mysticus
Francis Quarles maakte ca. 164o een gedicht
On Zacchaeus.
Albe 19o9; Dinkier 1970; Goetz 1965; Rupin 1909.
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Bocklin, Arnold » Salome
Bohme, Jakob » Jezus
Bóll, Heinrich » Maria
Borlin, Jean » Jezus
Boeyermans, Theodorus » Jezus, Paulus
Boff, Leonardo » Drieëenheid
Bogli, Andrea » Longinus
Boito, Arrigo » Duivel
Bol, Ferdinand » Petrus
Boltz, Valentin » Paulus
Bonanus van Pisa » Elisabet & Zacharias, Jezus,
Judas Iskariot
Bonaventura » Simeon & Hanna
Bonfigliu, Benedetto » Maria
Bonno, Giuseppe » Paulus
Bor, Paulus » Jozef van Nazaret
Borchert, Wolfgang » Jezus, Maria
Bordone, Paris » Marcus
Borel, Paul » Paulus
Borgianni, Orazio » Jozef van Nazaret
Borja, S. M. de » Thecla
Borrassà, Luis » Judas Taddeus, Simon de IJveraar
Bosch, Hieronymus » Duivel, Jezus, Johannes de
Doper, Jozef van Nazaret, Pontius Pilatus,
Simon van Cyrene, Wijzen
Boschi, Francesco » Jezus
Bossuet, Jacques Bénigne » Maria
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Bost, Pierre » Judas Iskariot
Botticelli, Sandro » Barnabas, Engelen, Johannes
de Doper, Wijzen
Bouchardon, Jean-Baptiste » Jozef van Nazaret
Boulogne, Louis de » Petrus
Boulogne, Jean de » Evangelisten
Bourdon, Sébastien » Barnabas
Bouts, Albert » Jezus, Maria
Bouts, Dirk van Haarlem » Apostelen, Jezus, Maria,
Wijzen

Brabender, Heinrich » Filippus de apostel
Bramer, Leonard » Petrus, Simon de Tovenaar
Brandt, Sebastian » Jezus, Maria
Branteghem, Willem van » Jezus, Nikodemus
Braun, Bartholomeus » Jezus
Braun, Mathias Bernard » Judas Taddeiis, Lucas
Bray, Jan de » Maria Magdalena
Brecht, Berthold » Maria
Brenner, W. » Jozef van Nazaret
Brentano, Clemens Maria von » Anna & Joachim,
Duivel, Jezus, Maria
Bresdin, Rodolphe » Jezus
Bret, G. » Kleopas
Breu de Oudere, Jorg » Dismas & Gestas, Jezus
Brewer, H. » Kleopas
Bridan, Charles-Antoine » Bartolomeus, Herodes,
Maria
Britten, Benjamin » Jezus
Brockes, Barthold Hinrich » Jezus
Brod, Max » Jezus, Judas Iskariot
Broeck, Crispin van den » Jezus
Brom, Johanna » Engelen
Brown, Ford Madox » Petrus
Bruder Hansen » Maria
Bruckner, Anton » Drieëenheid
Bruegel, Jan » Maria
Bruegel, Pieter de Jongere » Wijzen
Bruegel, Pieter de Oudere » Herodes, Jezus,
Johannes de Doper, Jozef van Nazaret, Maria
Magdalena, Michaël, Paulus, Simon van Cyrene,
Wijzen

Bruggemann, Hans » Jezus, Johannes de Doper
Brummerus, J. » Paulus
Brun van Schonebeck » Maria
Bruns, R.G. » Salome
Brunswijker Monogrammist » Pontius Pilatus
Bruyn de Oudere, Barthel (Bartholomeus) » Jozef
van Arimatea, Maria
Buchholz, Hildegard » Jezus
Buglioni, Santi » Matteiis
Bultmann, Rudolf » Jezus
Bunge, R. » Paulus
Bunickman » Johannes de Doper
Bun-uel, Luis » Jakobus de Meerdere
Buoninsegna » zie Duccio di Buoninsegna
Buonvicino, Ombrogio » Petrus

Burgess, Anthony » Judas Iskariot
Burgkmair de Oudere, Hans » Johannes, apostel &
evangelist, Petrus
Burne Jones, Edward » Engelen, Jezus
Bussoni, Ferruccio » Duivel
Butti, Annibale » Lucifer
Byrd, William » Jezus
Byzagios, A. » Lazarus
Cabbaey, Michael » Veronica
Cabezón, Antonio de » Maria
Caedom van Whitby » Jezus
Caffa, Melchiore » Johannes de Doper
Cairo, Francesco del » Salome
Calandra, Giovanni Battista » Lucifer
Calcagni, Antonio » Jezus
Caldara, Antonio » Maria Magdalena, Petrus
Calderon, Eduardo Caballero » Jezus
Calderon de la Barca, Pedro » Duivel, Herodes,
Jezus, Maria
Calprenèdes, La » Herodes
Calvaert, Denys » Maria Magdalena
Camerarius, Adam » Jezus
Cametti, Bernardino » Jakobus de Meerdere
Camilo, Francisco » Paulus
Campagna, Girolamo » Matteiis
Campagnola, Domenico » Herodes
Campi, Antonio » Jezus
Campin, Robert » Jozef van Nazaret, Salome &
Zelomi
Campos-Parsi, Hector » Maria
Candael, Karel » Maria
Canisius, Petrus [Pieter Kanijs] » Maria
Cano, Alonso » Jezus
Cantarini, Simone » Jezus
Caravaggio, Michelangelo Merisi da » Jezus,
Johannes de Doper, Jozef van Nazaret, Kleopas,
Lazarus, Maria, Matteiis, Paulus, Petrus, Pontius
Pilatus

Carissimi, Giacomo » Maria Magdalena
Carlier, J.-G. » Jozef van Nazaret
Carloni, Giovanni Battista » Jezus, Maria, Petrus,
Simon de Tovenaar
Caron, Antoine » Sibyllen
Carpaccio, Vittore » Stefanus
Carracci, Annibale » Maria, Petrus
Carracci, Ludovico » Barnabas, Kleopas, Paulus
Cary, Elisabeth » Herodes
Casolani, Alessandro » Bartolomeus
Caspar, Karl Josef » Jezus
Cassignola, Giovanni Battista da » Petrus
Castiglione, Giovanni Benedetto » Jezus
Castro e Almeida, Eugenio de » Salome
Castro, Baltazar del » Matteus
Cato Uticensis, Marcus Porcinus » Salome
Cavaliere d'Arpino [Giuseppe Cesari] » Matteiis
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Cavallini, Pietro » Apostelen, Maria, Sibyllen
Cavallino, Bernardo » Petrus
Cedini, Costantino » Barnabas
Céppède, Jean de la » Jezus
Cesari, Giuseppe » Lucifer
Cesarini, C. » Jezus
Cesi, Bartolommeo » Jezus
Cessolis, Johannes de » Jakobus de Meerdere
Chagall, Marc » Engelen, Jezus, Lazarus, Lucifer,
Maria, Nikodemus
Champaigne, Philippe de » Gabriël, Kleopas, Maria
Magdalena
Charpentier, Marc-Antoine » Drieëenheid, Maria,
Maria Magdalena, Petrus
Chassériau, Theodore » Maria Magdalena
Chaucer, Geoffrey » Maria
Chevallet, Jean » Johannes, apostel & evangelist
Chirico, Giorgio de » Jezus
Chodowiecki, Daniel » Kleopas
Chomiates, Niketas » Michaël
Chrétien de Troyes » Jozef van Arimatea, Longinus
Christian, Johann Joseph » Maria
Churriguera, José » Stefanus
Ciampelli, Agostino » Bartolomeus
Cifariello, F. » Barnabas
Cignani, Carlo » Maria
Cima da Conegliano » Tomas
Cimabue » Jezus
Ciones, Jacopo » Matteiis
Circignano [Niccoló Pomarancio] » Paulus
Clark, H. de » Elisabet & Zacharias
Claudel, Paul » Judas Iskariot, Maria
Clemens (leerling van Petrus) » Petrus
Clemens van Alexandrië » Barnabas, Filippus
de diaken, Dakobus de Meerdere, Dakobus
de Mindere, Jezus, Marcus, Matteüs, Tomas
Clerck, Hendrik de » Elisabet & Zacharias, Jezus
Cleve, Joos van » Johannes, apostel & evangelist,
Maria, Petrus
Coccapani, Sigismundo » Maria Magdalena
Cochem, Martinus van » Anna & Joachim
Cocteau, Jean » Engelen
Coecke van Aelst, Pieter » Jezus, Johannes
de Doper, Paulus
Coinci, Adgar en Gautier de » Maria
Colette, Johan » Drieëenheid
Collinson, James » Johannes de Doper
Colombe, Jean » Barnabas
Conca, Sebastiano » Herodes, Jezus, Maria
Magdalena
Cooghen, Leendert van der » Tomas
Coppo di Marcovaldo » Maria
Corinth, Lovis » Engelen, Johannes de Doper,
Pontius Pilatus
Corinzio, Belisario » Jezus

Cornelisz. van Haarlem, Cornelis » Herodes,
Jakobus de Meerdere, Johannes de Doper, Jozef
van Nazaret
Cornelius, Peter von » Jezus, Johannes de Doper,
Simeon & Hanna
Correggio [Antonio Allegri] » Jezus, Maria, Maria
Magdalena
Cortesi, Antonio » Maria
Cossali, Grazio » Johannes, apostel & evangelist
Coter, Colijn de » Lucas
Courtois le Bourgignon, Guillaume » Marcus
Coypel, Nicolas » Petrus
Crabeth, Dirck Pieter » Jezus
Crabeth, Wouter Pietersz ii » Jezus
Crabeth, gebroeders » Filippus de diaken
Craesbeeck, Joos van » Herodes
Cranach de Jongere, Lucas » Jezus, Lazarus
Cranach de Oudere, Lucas » Antichrist, Duivel,
Filippus de apostel, Jezus, Johannes de Doper,
Judas Taddeiis, Maria, Maria Magdalena, Marta
& Maria, Matteiis, Paulus
Cranach, gebroeders » Jezus
Crashaw, Richard » Jezus
Crayenschot, T. » Engelen
Crivelli, Carlo » Jezus, Maria, Petrus
Cruz, Juana Inéz de la » Jezus
Cruz, Diego de la » Maria Magdalena
Curaeus, Achatius » Paulus
Cuyp, Aelbert » Paulus
Cuyp, Benjamin Gerritz » Jezus, Paulus
Cuypers (atelier) » Engelen
Cynewulf » Andreas, Apostelen, Jezus
Cyriljus van Alexandrië » Maria, Simeon & Hanna
Daddi, Bernardo » Nikodemus
Daffner, H. » Johannes de Doper
Daisenberger, J.A. » Jezus
Dalí, Salvador » Dakobus de Meerdere, Jezus
Dancart (Dankert) » Paulus
Dandrieu, Jean Francois » Maria
Danedi, Giuseppe en Stefano » Engelen
Dante Alighieri » Maria
Darciel-Dewette, Elsa » Jezus
Daret, Jacques » Salome & Zelomi
Daser, Ludwig » Jezus
Daumier, Honoré » Pontius Pilatus
David, Gerard » Anna & Joachim, Jezus, Johannes,
apostel & evangelist, Johannes de Doper, Maria,
Pontius Pilatus, Wijzen
David, Johann Nepomuk » Maria
Daza, Antonius » Simon van Cyrene
Debussy, Claude » Jezus
Dedler, Rochus » Jezus
Dekker, Thomas » Duivel
Delacroix, Eugène » Jezus, Maria, Stefanus
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Delcourt, Jean » Maria, Paulus
Delftse anonymus » Simon van Cyrene
Dellapiccola, Luigi » Paulus
Denecker [David de Negker] » Duivel
Denemarken, Jan van » Anna & Joachim
Denis, Maurice » Paulus
Deroo, Maurits » Maria Magdalena
Desnos, Ferdinand » Jezus
Desprez, Josquin » Maria
Dessel, Lode van » Jezus, Maria
Deutsch, Niklaus Manuel » Petrus
Dias, André » Jezus
Diederic van Assenede » Maria
Diepenbrock, Aiphons » Drieëenheid
Dierich » Matteiis
Dieszen, H.-A. von » Maria
Dietrich, Christian Wilhelm Ernst » Kleopas
Dietzenhofer, Georg » Drieëenheid
Dionysios van Phurna » Apostelen
Dionysius de Grote » Marcus
Dionysius en zijn zonen » Maria
Dire van Delft » Drieëenheid
Disteler, Hugo » Jezus
Dix, Otto » Jezus
Djurdjewitsj, I. » Maria Magdalena
Dobraczynski, Jan » Judas Iskariot
Dobschiitz, Ernst von » Veronica
Dóblin, Alfred » Maria
Dolces, L. » Herodes
Dollhopf, Elias » Bartolomeus
Domenichino, Il [Domenico Zampieri] » Andreas,
Johannes de Doper, Maria, Paulus
Domenico Cavalca » Elisabet & Zacharias
Donatello [Donato di Niccoló de Betto Bardi]
» Johannes, apostel & evangelist, Johannes de
Doper, Maria Magdalena, Petrus, Pontius Pilatus
Donner, Georg Raphael » Jezus
Doré, Paul Gustave » Duivel, Jezus, Lucifer, Maria
Magdalena
Dorst, Tankred » Duivel
Dort, Willem van » Jezus
Dossi, Dosso en Battista » Stefanus
Dostojevski, Fedor Michailivitsch » Antichrist, Jezus
Douglas, Lloyd Cassel » Jezus, Petrus
Douvermann, Heinrich » Dismas & Gestas, Jozef
van Nazaret, Maria, Simon van Cyrene
Draconius » Maria
Drewitz, I. » Jezus
Driessmann, H. » Judas Iskariot
Du Cange, Charles du Fresne » Salome
Duccio di Buoninsegna » Andreas, Herodes, Jezus,
Johannes, apostel & evangelist, Jozef van
Nazaret, Judas Iskariot, Lazarus, Maria, Maria
Magdalena, Petrus, Pontius Pilatus, Simon van
Cyrene

Durer, Albrecht » Anna & Joachim, Antichrist,
Drieëenheid, Duivel, Elisabet & Zacharias, Jezus,
Johannes, apostel & evangelist, Johannes de
Doper, Jozef van Nazaret, Lucifer, Marcus,
Maria, Maria Magdalena, Michaël, Paulus,
Pontius Pilatus, Simeon & Hanna
Durrenmatt, Friedrich » Engelen, Jezus, Pontius
Pilatus
Dufay [Charles-Francois de Cisternay] » Jezus
Duinkerken, Anton van » Jezus
Dulk, Albrecht Friedrich Benno » Judas Iskariot,
Maria Magdalena
Dupont, M.-A. » Judas Iskariot
Dupuis, Sylvain » Jezus
Duquesnoy, Charles [Charles Francois Honoré
Lanctin] » Maria
Duquesnoy i , Francois » Andreas, Longinus
Durandus van Mende [Guilielmus Durandus]
» Apostelen
Duvet, Jean » Judas Iskariot
Dvorak, Antonin » Drieëenheid, Maria
Dyce, William » Jezus
Dyck, Anthony van » Judas Iskariot, Judas Taddeus
Dyck, Floris Claesz. van » Kleopas
Eberhard von Sax » Maria
Eeckhout, Gerbrand Jansz. van den » Petrus
Egeria » Lazarus, Simeon & Hanna, Tomas
Eich, Gunther » Johannes, apostel & evangelist
Eichendorf, Joseph Carl Benedikt von » Maria
Eick, T. » Judas Iskariot
Ekkehard van Sankt Gallen » Nikodemus
Elgar, Edward » Apostelen
Eliot, Thomas Stearne » Wijzen
Ellert, Gerhart » Paulus
Elsheimer, Adam » Barnabas, Paulus, Stefanus
Emmerick, Anna Katharina » Anna & Joachim,
Jezus
Enderle, Johann Baptist » Thecla
Engelbrechtsz., Cornelis » Dismas & Gestas, Jezus,
Longinus, Marta & Maria
Engelman, Jan » Jezus
Engelszen, Cornelisz » Kleopas
Enguerrand de Quarton » Maria
Enrico, Melchiore d' » Kleopas
Ensor, James » Engelen, Jezus
Ephrem de Syriër = Ephraim Syrus » Maria,
Salome & Zelomi
Epstein, Jacob » Michaël
Erdos, Renée » Johannes, apostel & evangelist,
Maria Magdalena
Erhart, Gregor » Johannes de Doper, Maria
Magdalena
Erhart, Michael » Johannes de Doper
Ermel, Louis Constant » Maria
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Ernault, L. » Judas Iskariot
Ernst, Georg » Maria
Erythreo » Maria Magdalena
Eschelbach, H. » Paulus
Espinabete » Paulus
Esponceda y Delgado, José de » Duivel
Eudes, Jean » Maria
Eusebius van Caesarea » Barnabas, Dakobus
de Mindere, Matteiis, Mattias, Pontius Pilatus,
Timoteus, Titus
Eutropos » Jezus
Eutychianos van Adana » Maria
Eutychios » Maria
Eximenis, Francesce » Engelen
Eyck, Hubert en Jan van » Elisabet & Zacharias,
Jezus, Johannes, apostel & evangelist, Johannes
de Doper
Eyck, Jan van » Engelen, Jezus, Maria, Maria
Magdalena, Sibyllen
Ezzo, abt » Jezus
Fabbrini, Mateo Gilarte » Jezus
Faber, L. » Herodes
Faber Stapulensis » Maria Magdalena
Fabri, Diego » Jezus
Fabritius, Barent » Jezus, Petrus, Simeon & Hanna
Fabritius, Carel » Lazarus
Faistenberger, Simon Benedikt » Michaël
Falkberget, Johann U. Petter Lillebakken] » Jezus
Fano, Guido Alberto » Jezus
Farinato, Paolo » Herodes, Jezus
Farjat, Benoit » Maria
Fasset, Michael » Johannes, apostel & evangelist
Faulkner, William » Jezus
Fauré, Gabriel » Jezus
Feo, Francesco » Wijzen
Feremans, Gaston » Maria, Salome
Ferenc, Molanár [Franz Neumann] » Duivel
Fernandez, Gregorio » Veronica
Fernandez, Vasco » Judas Iskariot, Petrus
Ferrari, Gaudenzio » Dismas & Gestas, Jezus
Fetti, Domenico » Jezus
Feuchtmayer, Joseph Anton » Anna & Joachim,
Elisabet & Zacharias, Judas Taddeiis
Fiedler, Toni » Titus
Fieschi, Giovanni Luigi » Duivel, Jezus
Filarete [Antonio di Pietro Averlino] » Petrus
Filozof, Véronique » Jezus
Finson, Louis » Maria Magdalena
Fiorenzo di Lorenzo » Andreas
Flaubert, Gustave » Salome
Flavius Josephus » Herodes, Dakobus de Mindere,
Johannes de Doper, Pontius Pilatus, Salome
Floris i , Frans » Lucas, Lucifer, Michaël, Wijzen
Florus van Lyon » Jozef van Arimatea

Fontane, Theodor » Jezus
Foppa, Cristoforo » Petrus
Forli, Melozzo da » Engelen, Jezus
Forment, Damián » Paulus
Fouquet, Jean » Andreas, Anna & Joachim,
Drieëenheid, Dakobus de Meerdere, Maria,
Paulus, Pontius Pilatus, Stefanus
Fourain, Jean Louis » Kleopas
Fra Angelico » Apostelen, Duivel, Elisabet &
Zacharias, Marcus, Maria, Maria Magdalena,
Stefanus
Fra Bartolommeo » Kleopas
Fra Jacopo » Antichrist
Fragonard, Jean-Honoré » Kleopas
France, Anatole » Lucifer
Francesco d'Arezzo » Anna & Joachim
Franck, César » Jezus
Francken de Oudere, Hieronymus » Salome
Francken ii , Frans » Marta & Maria, Petrus,
Veronica
Francken, Ambrosius i » Dakobus de Meerdere,
Jezus
Franz van Retz » Maria
Frau Ava » Antichrist, Jezus, Johannes de Doper,
Maria
Frenken, Jacques. » Elisabet & Zacharias, Maria
Frencken, Frans B.J. » Pontius Pilatus
Frescobaldi, Girolamo » Maria
Fresjo, Tobor » Maria
Frey, Martin » Michaël
Friedberger, K. » Petrus
Fries, Willy » Jezus
Fries, Hans » Jezus
Frisch, Max » Pontius Pilatus
Froment, Nicolas » Lazarus
Fiihrich, Joseph » Jozef van Nazaret, Kleopas,
Petrus
Fiissli, Johann Heinrich » Duivel
Funkelin » Lazarus
Fussenegger, Gertrud » Maria
Fux, Johann Joseph » Maria Magdalena, Petrus
Gaddi, Agnolo » Andreas, Filippus de apostel,
Tomas
Gaddi, Giovanni di Taddeo » Maria
Gaddi, Taddeo » Anna & Joachim, Jezus, Jozef
van Nazaret, Petrus
Gagini, Antonello » Jezus
Gallet, Louis » Maria Magdalena
Galliera, Alceo » Jezus
Gallotti, Salvatore » Jezus
Galuppi, Baldassare » Maria Magdalena
Ganivet, Angel » Maria
Garborg, Arne » Paulus
Gauguin, Paul » Jezus
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Gautier de Coincy » Maria
Gebhard, O.» Dismas & Gestas
Gebhardt, Eduard von » Jezus
Geertgen tot Sint Jans » Anna & Joachim, Jezus,
Johannes de Doper, Lazarus, Maria, Nikodemus,
Wijzen

Gelasius i van Rome » Barnabas
Gelder, Aert de » Jezus, Pontius Pilatus
Genér, Gerardo » Bartolomeus
Genet, Jean » Maria
Genischen, O.F. » Judas Iskariot, Maria Magdalena
Genk, Gerard van » Jozef van Nazaret, Simon
van Cyrene
Gennadius » Nikodemus
Gentile da Fabriano » Johannes de Doper, : Wijzen
Gentileschi, Artemisia » Maria Magdalena, Marta &
Maria
Gentileschi, Orazio » Jozef van Nazaret
Georges, Stephan » Maria
Gerhard, Hubert » Michaël
Gerhoh van Reichersberg » Antichrist
Gerson, Jean » Jozef van Nazaret, Maria
Gerstman, Blanche Wilhelmina » Maria
Gerung, Matthias » Duivel, Petrus
Gervasius van Tilbury » Veronica
Geyer, Wilhelm » Kleopas
Gezelle, Guido » Jezus
Ghelderode, Michel de » Antichrist
Gheraets de Oude, Marcus » Jezus
Ghiberti, Lorenzo » Jezus, Johannes de Doper,
Simon van Cyrene
Ghirlandaio, Domenico » Andreas, Anna &
Joachim, Jezus, Johannes, apostel & evangelist,
Sibyllen, Tomas, Wijzen
Ghisi, Frederico » Wijzen
Giaquinto, Corrado » Jozef van Nazaret, Sibyllen
Gide, André » Jezus
Gilles, Werner » Engelen
Gilliams, Maurice » Maria
Giordano, Luca » Herodes, Jezus, Maria, Maria
Magdalena, Michaël, Petrus
Giorgione [Giorgio di Castelfranco] » Maria
Giotto di Bondone » Anna & Joachim, Engelen,
Jezus, Johannes, apostel & evangelist, Johannes
de Doper,. Judas Iskariot, Maria Magdalena,
Matteus, Petrus, Salome, Simon van Cyrene,
Tomas, Wijzen
Giovanni d' Alemagna » Maria
Giovanni da Milano » Anna & Joachim, Maria
Magdalena, Marta & Maria
Giovanni da Modena » Jezus
Giselaer, Nicolaes de » Elisabet & Zacharias
Giusto de' Menabuoi » Antichrist, Filippus
de apostel, Dakobus de Mindere
Glotz, G.B. » Veronica

Godefroid de Claire » Andreas
Gorres, Guido » Maria
Goes, Hugo van der » Drieëenheid, Jezus, Maria,
Petrus, Salome & Zelomi, Wijzen
Goethe, Johann Wolfgang von » Duivel, Jezus,
Judas Iskariot, Maria, Petrus
Gotz, J.M. » Tomas
Gogh, Vincent van » Jezus, Lazarus, Maria
Goltzius, Hendrick » Herodes, Pontius Pilatus
Gomes Leál, Antonio Duarte » Antichrist
Gonzalez, Julio » Engelen
Gonzalez y Serrano, Bartolomé » Jozef van Nazaret
Gonzalo de Berceo » Maria
Gorland, P. » Anna & Joachim
Gossaert, Jan [Mabuse] » Lucas, Maria
Gottlandt [Peter Roddelstet] » Johannes de Doper
Gounod, Charles » Duivel
Goya y Lucientes, Francisco de » Duivel, Jozef
van Nazaret
Gozzoli, Benozzo » Wijzen
Graap, Lothar » Jezus
Grabbe, Christian Dietrich » Duivel
Gradener, Carl Georg Peter » Salome
Graf, Urs » Duivel
Gran, Daniël » Lucifer
Gran Janer » Bartolomeus
Grandmougin, Charles » Jezus
Grass, Gunther » Jezus, Johannes, apostel &
evangelist, Maria
Grau, Johannes » Jezus
Graves, Robert » Jezus
Grayer, E. de » Maria
Gréban, Arnoul » Herodes, Jezus, Maria Magdalena
Gréban, Simon » Apostelen
Grebber, Pieter de » Lazarus
Greco, El [Dominikos Theotokopulos] » Andreas,
Drieëenheid, Dakobus de Meerdere, Jezus,
Johannes de Doper, Judas Iskariot, Lucas, Maria,
Simon van Cyrene, Stefanus, Veronica
Greene, Robert » Duivel
Gregorius de Grote » Maria Magdalena,
Drieëenheid
Gregorius van Nazianze » Bartolomeus, Jozef
van Arimatea
Gregorius van Nyssa » Simeon & Hanna
Gregorius van Tours » Andraes, Maria, Tomas
Greiner, D. » Judas Iskariot
Grek, Feofan » Engelen
Greluppo » Maria
Grémont, H. » Salome
Gretser, Jakob » Jezus, Lazarus, Paulus
Greuter, Elias » Herodes
Grieshaber, Hap » Engelen
Grillparzer, Franz » Herodes
Grimoaldis, N. » Salome
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Groninger, Gerhard » Pontius Pilatus
Grosz, George » Jezus
Grunewald, Matthias [Nithart] » Jezus, Longinus,
Maria, Maria Magdalena
Gryphius, Andreas » Herodes, Maria Magdalena
Guarini, F. » Elisabet & Zacharias
Guarinionis, Hippolytus » Lucifer
Gunther, Ignaz » Anna & Joachim, Dismas &
Gestas, Engelen, Gabriël, Jozef van Nazaret
Gunther, Matthias » Maria, Petrus
Guercino, Il [Giovanni Francesco Barbieri] »
Engelen, Matteus, Petrus, Sibyllen, Tomas
Guibert de Nogent » Johannes de Doper, Maria
Guido da Como » Kleopas
Guido da Siena » Jezus
Guido van Arezzo » Johannes de Doper
Guillén de Castro » Duivel
Guldan, E. » Jozef van Nazaret
Haas, Aad de » Jezus, Jozef van Arimatea, Simon
van Cyrene
Hadewij ch » Maria
Haeften, Benedictus van » Maria
Handel, Georg Friederich » Jezus
Haese, Maximilian de » Kleopas
Hall, Pamfili » Jezus
Hallet, Gilles » Maria
Hannsmann, Margarete » Maria
Hanssens, Karel Lodewijk » Jezus
Hardy, Alexandre » Herodes
Harla, Lauri » Judas Iskariot
Harnack, Adolf von » Priscilla & Aquila
Hartig, Heinz Friedrich » Jezus
Hartmann Schadel » Antichrist
Hartmann, pater [Paul E.J. Hartmann von An
der Lahn-Hochbrunn] » Jezus, Petrus
Hasenclever, Walter » Duivel
Hashagen, Klaus » Apostelen
Hassler, Hans Leo » Simeon & Hanna
Haubenstricker, Paul » Bartolomeus
Hauptmann, Carl » Judas Iskariot
Hauptmann, Gerhart » Jezus
Haydn, Franz Joseph » Jezus
Haydn, Michael » Petrus
Hayez, Francesco » Maria Magdalena
Hebbel, Christian Friedrich » Herodes, Jezus
Hecken, Abraham van der » Judas Iskariot
Hedberg, Tor » Judas Iskariot
Heemskerck, Maarten van » Filippus de diaken,
Jezus, Kleopas, Lucas, Pontius Pilatus, Wijzen
Hegel, Friedrich Wilhelm » Drieëenheid
Hegesippus » Dakobus de Mindere, Kleopas
Heiberg, Johan Ludvig » Petrus
Heine, Heinrich » Duivel, Maria, Salome
Heinlein, P. » Herodes

Heinrich Seuse [Suso] » Maria
Heinrich von Neustadt » Jezus
Heinsius, Daniel » Herodes
Helmarhausen, Roger van » Paulus
Hemel, Oscar van » Jezus, Maria Magdalena
Hemessen, Jan Sanders van » Jezus, Matteus
Hemericus Adso » Antichrist
Henkel, Anton » Dismas & Gestas
Henry met de Bles » Jezus, Johannes, apostel &
evangelist
Henz, Rudolf » Paulus
Herakleon » Matteiis
Herberigs, Robert » Jezus
Herberigs, Herbert » Johannes de Doper
Herder, Johann Gottfried » Maria
Herlin, Friedrich » Jakobus de Meerdere
Herman van Valenciennes » Maria
Hermann de Lamme » Maria
Herrad van Landsberg » Drieëenheid, Jezus
Herterich, Johann » Petrus
Herzberg, Abel J. » Herodes
Hesse, Hermann » Maria
Heuvel, Antoon van den » Dakobus de Meerdere
Hey, P.L. Vander » Engelen
Heym, Stephan » Johannes, apostel & evangelist
Heyse, Paul von » Maria Magdalena
Heywood, Thomas » Engelen
Hieronymus, Eusebius » Bartolomeus, Evangelisten,
Jozef van Nazaret, Thecla
Hilarius van Poitiers » Anna & Joachim
Hildegard von Bingen » Antichrist, Drieëenheid,
Duivel, Engelen, Jezus
Hindemith, Paul » Maria
Hindersin, F. von » Paulus
Hippolytus van Rome » Antichrist
Hire, Laurent de la » Petrus
Hochhuth, Rolf » Jezus, Johannes, apostel &
evangelist
Hoddis, Jakob van » Engelen, Johannes, apostel &
evangelist
Hdlderlin, Johann Christoph Friedrich » Jezus,
Maria
Hofer, Daniel » Johannes de Doper
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus » Duivel
Hoffmann, Hans Ruprecht » Jezus, Matteus
Hoffmann von Hofmannswaldau, C. » Maria
Magdalena
Hogers, Jacob » Salome
Hojada, Diego de » Jezus
Holbein de Jongere, Hans » Jezus, Maria
Holbein de Oudere, Hans » Jezus, Maria, Paulus,
Simeon & Hanna, Thecla
Holland, Johann David » Jezus
Hollonius, L. » Jezus
Holsteyn, Cornelis » Jezus
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Holz, Arno » Jezus
Honegger, Arthur » Jezus, Maria
Honorius van Autun » Duivel, Engelen, Jozef
van Arimatea, Longinus, Maria
Honthorst, Gerard van » Jezus, Kleopas,
Nikodemus, Paulus, Petrus, Tomas, Veronica
Hooft, Pieter Corneliszoon » Jezus
Hoogstraeten, Samuel van » Jezus
Hrabanus Maurus » Jezus
Hrotsvita van Gandersheim » Anna & Joachim,
Johannes, apostel & evangelist, Maria
Huber, Wolf » Jezus
Huber, Hans » Veronica
Huch, Ricarda » Jezus
Huchel, Peter » Johannes, apostel & evangelist
Hudemann, L.F. » Salome
Hugo van Sint Victor » Apostelen
Hugo, Victor Marie » Lucifer
Huguet, Jaime » Bartolomeus, Maria
Hulse, Camiel van » Jezus
Hunt, Robert » Maria
Hunt, William Holman » Jezus
Huxley, Aldous » Duivel
Huysmans, Joris-Karel » Duivel
Ibsen, Henrik » Jezus
Ignatius van Antiochië » Jakobus de Mindere
Igny, Vincent d' » Maria Magdalena
Ikens, Frans » Maria
Ildefonsus van Toledo » Maria
Immesen, Arnold » Maria
Imola, Innocenzo da » Michaël
Imperato, Girolamo » Maria
Imperiali, P. » Anna & Joachim
Imperialissimi-meester » Apostelen, Jezus
Inglott, Erin Sarracino » Paulus
Ingrand, M. » Maria
Ingres, Jean Auguste Dominique » Petrus
Ippisch, Franz » Jezus
Irenaeus van Lyon » Evangelisten, Gabriël,
Johannes, apostel & evangelist, Maria, Simon
de Tovenaar
Isakson, Karl » Lazarus
Isenbrandt, Adriaen » Maria, Wijzen
Isenmann, Caspar » Jezus
Isidorus van Pelusium » Jozef van Arimatea
Isidorus van Sevilla » Duivel
Ivanov, Alexander » Johannes de Doper
Iwaszkiewicz, Jaroslaw » Duivel
Jacob van Amsterdam » zie Oostsaanen, Jacob van
Jacobsz, Hugo » Johannes de Doper
Jacobus van Bellaert » Pontius Pilatus
Jacobus de Voragine » Andreas, Maria, Tomas
Jacopina del Conte » Johannes de Doper

Jacopo di Cone » Longinus
Jacopo della Quercia » Johannes de Doper
Jacopone da Todi » Jezus, Maria
Jacques de Baerze » Maria
Jakobos van Kokkinobaphos » Maria
Jan van Bandol » Engelen, Johannes, apostel &
evangelist
Jan met de Bles » Kleopas
Jan Praet » Jezus
Janssens, Victor » Tomas
Jansz, Jacob » Johannes, apostel & evangelist,
Judas Iskariot
Jaqob van Sarug » Dismas & Gestas
Jaquerio, G. » Simon van Cyrene
Jardin, Carel du » Paulus
Jean Paul (Richter) » Jezus
Jeffers, Robinson » Judas Iskariot
Jens, Walter » Jezus, Judas Iskariot
Jesus, Tomé de » Jezus
Jirasek, Ivo » Maria
Joachim van Fiore » Antichrist, Drieëenheid
Jodocus/Justus van Gent » Apostelen
Johannes a Caulibus » Johannes de Doper
Johannes Beleth » Andreas
Johannes Chrysostomus » Dismas & Gestas, Maria
Magdalena, Paulus, Tomas
Johannes van Damascus » Timoteus
Johannes van Garlandia » Maria
Johannes van Hildesheim » Wijzen
Johannes-meester » Elisabet & Zacharias
Johannes van Tessalonika » Maria
Jomelli, Niccoló » Maria Magdalena
Jones, William » Stefanus
Jonghelincx, Jacques » Johannes, apostel &
evangelist
Jonson, Ben » Duivel
Jooss, Kurt » Jezus
Joost van Kalkar (Jan Joest) » Drieëenheid, Jezus,
Lazarus
Jordaens, Jacob » Apostelen, Barnabas, Jezus, Maria
Magdalena, Nikodemus, Petrus, Wijzen
Jordanes, Marcus » Paulus
Jorhan, Christian » Marcus
Joseph (Griekse monnik) » Bartolomeus
Josquin Desprez » Maria
Jouvenet iii le Grand, Jean » Marta & Maria,
Petrus
Juan de Flandès » Johannes de Doper
Juan de Juanes » Jezus
Judenburg, Hans von » Maria
Julius Africanus » Apostelen, Dakobus de Meerdere
Jung, Carl Gustav » Maria
Jupan, Ludwig » Maria
Justinus Martelaar » Jezus, Johannes, apostel &
evangelist, Maria, Simon de Tovenaar
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Justus van Gent » Apostelen, Jezus
Juvenalis » Simon de Tovenaar
Juvencus » Jezus
Kahle, Th. » Judas Iskariot
Kaldenbach, C. » Maria Magdalena
Karel v (keizer) » Drieëenheid
Kasprowicz, Jan » Judas Iskariot, Salome
Katzheim, Wolfgang » Apostelen
Kazantzakis, Nikos » Jezus, Judas Iskariot
Keldorfer, Robert » Jezus
Keller, Gottfried » Maria
Keller, Ferdinand » Judas Taddeiis
Keller, Eugen » Jezus
Kempter, Karl » Johannes, apostel & evangelist,
Maria, Salome
Kerkhove, Valeer » Jezus
Kerle, Jacobus de » Drieëenheid
Ketel, Cornelis » Judas Iskariot
Keyser, Thomas de » Jezus
Kierkegaard, Soren » Jezus
Kipphardt, Heinar » Jezus
Kirchbach » Jezus
Kistener, Kunz » Jakobus de Meerdere
Klaj, Johann » Jezus
Klauber, Johann Sebastian » Lucas, Maria, Veronica
Klay, J. » Herodes
Klee, Paul » Engelen
Klein, Gregor » Maria Magdalena
Klerk, Albert de » Maria
Klopstock, Friedrich Gottlieb » Duivel, Jezus, Judas
Iskariot
Klostermann, Karl » Pontius Pilatus
Kluge, Manfred » Maria
Kneulman, Carel » Jezus, Lazarus
Koerbecke, Johann » Engelen
Kokoschka, Oskar » Jezus
Kollwitz, Kithe » Elisabet & Zacharias
Kóniger, V. » Judas Taddeiis
Kónigslow, Johann Wilhelm Cornelius von
» Paulus
Koninck, Salomon de » Judas Iskariot
Konrad van Heimesfurt » Maria
Konrad van Soest » Jezus, Jozef van Nazaret, Maria
Konrad von Fussesbrunnen » Dismas & Gestas
Konrad von Wiirtzburg » Maria
Kósa, Gyórgy » Jezus
Kosegarten, Gotthard Ludwig Theobal » Johannes,
apostel & evangelist, Maria Magdalena
Kotzebue, August von » Herodes
Krane, A. von » Maria Magdalena
Kraus, Karl » Johannes, apostel & evangelist
Kraus, Johann U. » Judas Taddeiis
Kremser Schmidt » zie Schmidt, Martin Johan
Kretzer, Max » Jezus

Krimmer, A. » Simon de IJveraar
Kronsteiner, Hermann » Maria
Kruger, Bartholomäus » Jezus
Kriigringer, Johann » Jezus
Krummacher, F.A. » Salome
Krumper, Hans » Maria
Kuen, J. » Maria
Kuen, Franz Martin » Andreas
Kuhnau, Johann » Jezus
Kukuck-Kestner, Felicitas » Maria
Kulmbach, Hans von » Elisabet & Zacharias
Kyriakos van Bahnasa » Jozef van Arimatea
Kyrillonas van Osrhoëne » Zacheus
Kyrmezer, Paval » Jezus
Lachmann, H. » Salome
Lactantius, L. Caecilius Firmianus » Sibyllen
Laenen, Jean-Paul » Jakobus de Meerdere
Laffi, Domenico » Jakobus de Meerdere
Lagerlof, Selma » Antichrist, Jezus
La Hyre (Hire), Laurent de » Petrus
Laib, Konrad » Jozef van Nazaret, Pontius Pilatus
Lamartine, Alphonse » Engelen
Lambertus van Amsterdam » Johannes de Doper
Lambertus de Legia » Mattias
Lambertus van Saint-Omer » Antichrist
Lanfranco, Giovanni » Maria Magdalena, Paulus
Langbein, August Friedrich Ernst » Petrus
Langgasser, Elisabeth » Maria
Langland, William » Jezus
Lasker-Schuler, Else » Johannes, apostel &
evangelist
Lastman, Pieter » Barnabas, Filippus de diaken,
Jezus, Lazarus, Maria Magdalena
La Tour, Georges de » Jozef van Nazaret, Maria
Magdalena, Petrus
Lauckner, Rolf » Paulus
Laufenberg, Heinrich van » Jezus
Lauff, J. von » Salome
Lauro, Giacomo » Maria
Laverdin, Jacques de » Lazarus
Lawrence, Henry » Engelen
Lebrun, Charles » Andreas, Bartolorneiis, Maria
Magdalena
Lefort, Gertrud von » Maria, Pontius Pilatus,
Veronica
Legnani, Stefano Maria » Engelen
Legros, Pierre ii » Bartolomeus
Leinberger, Hans » Petrus
Lemberger, Georg » Dismas & Gestas, Paulus
Lena, Maurice » Maria
Lenau, Nikolaus » Duivel
Lenbach, Franz von » Salome
Leo de Grote » Herodes, Maria, Wijzen
Leo x i i i »Jezus
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Leonardo da Vinci » Anna & Joachim, Jezus, Judas
Iskariot
Leonhard, Julius Emil » Salome
Leoninus » Maria
Leopold, Jean » Jezus
Lepautre, Jean » Herodes
Lepsius, J. » Jezus
Lesli, Henry David » Jezus
Lessing, Gotthold Ephraim » Duivel, Herodes,
Jezus, Veronica
Le Sueur, Eustache » Jezus, Marta & Maria, Paulus,
Petrus, Thecla
Letelier-Llona, Alfonso » Maria
Leubner, Philipp » Bartolomeus
Leukios » Johannes, apostel & evangelist
Levi, Juan de » Lucas
Lewis, Wyndham » Lucifer
Lewis, Matthew Gregory » Duivel
Leyden, Aertgen van » Jezus
Leyden, Lucas van » Jezus, Johannes, apostel &
evangelist, Maria Magdalena, Paulus, Petrus,
Pontius Pilatus
Libri, Girolamo dai » Maria
Lichine, David [pseudoniem van David
Lichtenstein] » Jezus van Liebau, F.W. » Petrus
Liebermann, Max » Jozef van Nazaret
Lievens, Jan » Lazarus, Pontius Pilatus
Ligorio, P. » Johannes de Doper
Liguori, Alfonsus Maria de' » Maria
Lioncourt, Guy de » Jezus
Lippi, Filippino » Johannes, apostel & evangelist,
Maria, Paulus
Lippi, Fra Filippo » Filippus de apostel, Salome,
Wijzen
Lippi, Lorenzo » Andreas
Liss, Johann » Jezus
Liszt, Franz » Jezus
Llano y Valdes, Sebastian de » Mattei s
Lochner, Stephan » Apostelen, Jezus, Johannes,
apostel & evangelist, Jozef van Nazaret, Lucas,
Maria, Petrus, Simeon & Hanna
Lohenstein, D.C. von » Maria Magdalena
Lomazzo, Gian Paolo » Petrus, Simon de Tovenaar
Lon, Gert van » Anna & Joachim
Longhi, Pietro » Judas Taddeiis
Longueval » Jezus
Loon, Carlo van » Marta & Maria
Lope de Vega Carpio, Félix » Duivel, Maria
Lorenzetti, Pietro » Engelen, Pontius Pilatus
Lorenzini, Francesco Maria » Jezus
Lorenzo di Niccoló » Bartolomeus
Lorrain, Claude [Claude Gellée] » Maria Magdalena
Lortzing, Gustav-Albert » Jezus
Lotto, Lorenzo » Lucifer, Maria
Luca della Robbia » Matteus
Luca di Tommè » Wijzen

Ludolf van Saksen » Dismas & Gestas, Jezus,
Johannes de Doper, Maria
Ludwig, Emil » Jezus
Ludwig, Otto » Jezus
Luini, Bernardino » Anna & Joachim, Maria
Magdalena, Marta & Maria, Salome
Lull, Ramon » Maria
Lupi, Roberto » Maria
Lurcat, Jean » Johannes, apostel & evangelist
Luther, Maarten » Jezus
Luyken, Caspar » Jezus
Luyken, Jan » Jezus
Lytlington, Nicholas » Longinus
Maaldrink, D.M. » Herodes
Macchiavelli, Niccolo » Duivel
Machaut, Guillaume » Maria
Machein, G.A. » Maria
Machold, Johann » Jezus
Macropedius, Georgios » Lazarus
Maeler, Jacob » Matteiis
Maeterlinck, Maurice » Maria, Maria Magdalena
Maerlant, Jacob van » Duivel
Maffei, Francesco » Johannes, apostel & evangelist
Magnasco, Alessandro » Herodes
Maimonides » Jezus
Maini, Andrea » Drieëenheid
Makeblijde, Lodewijk » Maria
Male, Emile » Drieëenheid, Maria
Malherbe, Francois de » Petrus
Mallarmé, Stéphane » Salome
Mallery, Karel de » Jozef van Nazaret
Mallmann, S.A. » Herodes
Mander, Carel van » Herodes
Manet, Edouard » Jezus
Mang, Balthasar » Maria
Mani » Gabriël
Mann, Thomas » Duivel
Manry, C.C. » Kleopas
Mansel, Jean » Drieëenheid
Mantegna, Andrea » Dismas & Gestas, Dakobus
de Meerdere, Jezus, Longinus, Maria
Manuel, Niklas » Antichrist
Marc, Franz » Jezus
Marees, Hans van » Filippus de diaken
Maria de Jésus de Agreda (Maria Coronel) » Maria
Mariani, Cesare » Stefanus
Marienzo, Luca » Maria
Marlowe, Christopher » Duivel
Marmion, Simon » Jezus, Lucas
Marochetti, Carlo de » Maria Magdalena
Marti, Kurt » Maria
Martin, Francois » Jezus
Martin de Soria » Johannes, apostel & evangelist
Martinez Montanez, J. » Maria
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Martoglio, Nino » Salome
Martorel, Bernard » Jezus
Marzal de Sax, Andres » Tomas
Masaccio » Anna & Joachim, Drieëenheid, Jezus,
Paulus, Petrus
Masefield, John » Duivel
Masolino da Panicale [Tommaso di Cristoforo Fini]
» Johannes de Doper, Salome
Massa, Juan Baptista » Maria Magdalena
Massarini, Girolamo » Herodes
Massenet, Jules Emile Frederic » Maria, Maria
Magdalena, Salome
Massys, Jan » Jozef van Nazaret
Massys, Quinten » Anna & Joachim, Jakobus de
Meerdere, Dakobus de Mindere, Jezus, Johannes,
apostel & evangelist, Johannes de Doper, Maria
Magdalena, Matteus, Pontius Pilatus, Salome
Matisse, Henri » Jezus, Simon van Cyrene
Matteis, Paolo de » Jezus, Johannes de Doper,
Mattel s
Matteo di Bartolommeo » Barnabas
Matteo di Giovanni » Bartolomeus, Maria, Tomas
Matteo Piva, Calasso di » Wijzen
Mauch, Daniel » Anna & Joachim
Maulpertsch/Maulbertsch, Franz Anton » Anna &
Joachim, Jakobus de Meerdere, Jezus, Judas
Taddeus, Marta & Maria, Paulus, Stefanus
Maximus Confessor » Jozef van Arimatea
Mazza, Damiano » Barnabas
Mazzocchi, Domenico » Maria Magdalena
Mazzoni, Cesare Giuseppe » Simeon & Hanna
Meckenem, Israhel van » Jezus
Meegeren, Han van » Kleopas
Meer, Frits van der » Jezus
Meester van 1477 » Maria Magdalena
Meester van 1 499 » Drieëenheid
Meester van I S I 8 » Maria Magdalena, Pontius
Pilatus, Wijzen
Meester van de Abdij van Af igem » Simeon &
Hanna
Meester van de Adair Hours » Jezus
Meester van de heilige Aegidius » Simeon & Hanna
Meester van Affligem » Jozef van Nazaret
Meester van Alkmaar » Kleopas, Matteus
Meester van het altaar van Trebon » Jezus
Meester van het altaar van Ulm » Salome
Meester van de André-Madonna » Engelen
Meester van de Antwerpse diptiek » Jezus
Meester van de Antwerpse triptiek » Jezus
Meester Arndt van Utrecht » Johannes de Doper
Meester Arndt van Zwolle » Petrus
Meester van de Barmhartige Samaritaan » Jezus
Meester van Sint Bartolomeus » Jezus
Meester van het Bartolomeus-altaar » Bartolomeus,
Jozef van Nazaret, Pontius Pilatus
Meester van het Berswoldt-altaar » Maria

Meester van het Bezborodko Getijdenboek
» Drieëenheid
Meester van de Bijbel van Haarlem » Drieëenheid
Meester van bisschop Galiana » Paulus
Meester van het Bitterlijdenaltaar » Jezus
Meester van `the Boston City of God' » Simon
van Cyrene
Meester van Breslau » Jezus
Meester van Cabestany » Andreas, Petrus, Tomas
Meester van de Catharinalegende » Johannes,
apostel & evangelist
Meester van Delft » Jezus, Maria
Meester Dionisii » Johannes, apostel & evangelist
Meester van de Divisio Apostolorum » Anna &
Joachim
Meester van Elslo » Anna & Joachim
Meester van Everlöv » Jezus
Meester van Evert van Zoudenbalch » Jezus, Maria
Meester van de Figdor-kruisafneming » Nikodemus
Meester van de Filippus-legende » Filippus
de apostel
Meester van Flémalle » Maria, Veronica
Meester van de Florian-Winkler-epitaaf » Dakobus
de Mindere
Meester van bisschop Galiana » Paulus
Meester van de Gevangenneming » Jezus, Johannes,
apostel & evangelist, Judas Iskariot
Meester van Gijsbracht van Brederode »
Drieëenheid
Meester Gislebertus » Maria Magdalena
Meester van de 'Goldene Tafel' » Maria Magdalena
Meester van Sint Gudule » Anna & Joachim
Meester H . » Jezus
Meester van het Halepagen-altaar » Jezus
Meester van het Hersbrucker Altar » Jezus
Meester HL » Maria, Michaël
Meester van Hoogstraten » Jezus, Matteis, Wijzen
Meester i A M van Zwolle » Jezus, Judas Iskariot
Meester van de Intronisatie van Maria » Maria
Meester i v M » Tomas
Meester van Jakabfalva » Dakobus de Meerdere
Meester van het Johannesaltaar van Bern » Salome
Meester van de Johannes-panelen » Elisabet &
Zacharias
Meester van Kappenberg » Anna & Joachim
Meester van de Legende van Maria Magdalena
» Kleopas, Maria Magdalena
Meester Léger » Apostelen
Meester van het Leven van Maria » Maria, Maria
Magdalena
Meester van Lluca » Judas Iskariot
Meester van het Londense Jason Getijdenboek
» Drieëenheid
Meester van de Heilige Maagschap » Dakobus
de Mindere, Jezus, Maria, Veronica, Wijzen
Meester van het Mannawonder » Jezus
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Meester van het Maria-altaar » Maria
Meester van Moulins » Petrus
Meester van Neseni Krzische » Elisabet & Zacharias
Meester van Osnabruck » Maria
Meester van Ottobeuren » Jozef van Nazaret
Meester van Palanquinos » Tomas
Meester van Palma » Maria
Meester van Pulkau » Jezus
Meester van de Roussillon (Jaubert Gaucelon?)
» Johannes de Doper
Meester van Salzburg » Salome & Zelomi
Meester van San Nicolas » Andreas
Meester van Sarum » Jezus, Johannes, apostel &
evangelist
Meester van Slot Lichtenstein » Herodes
Meester van Soriguerola » Michaël
Meester van de Stad Gods » Drieëenheid
Meester van Thomas van Villach » Bartolomeus
Meester van de Tiburtijnse Sibylle » Sibyllen
Meester van de Ursulalegende » Veronica
Meester Veraikon » Veronica
Meester van Verdun » Jezus
Meester van de heilige Veronica » Herodes, Maria,
Simon van Cyrene
Meester van Villahermosa » Lucas
Meester van Villeneuve » Maria
Meester van de Virgo inter Virgines » Engelen,
Johannes, apostel en evangelist, Maria,
N ik ode mus
Meester van het Wiltener-altaar » Paulus
Meesters van Zweder van Culemborg » Dismas &
Gestas, Jezus, Veronica
Mehoffer, Joseph » Andreas
Mei, P. » Stefanus
Meinardi, Andrea » Jezus
Meinardus, L. » Kleopas, Petrus
Meister, L. » Salome
Meister Francke » Jezus, Jozef van Nazaret
Meistermann, Georg » Drieëenheid
Meit, Conrad » Sibyllen
Melanchthon, Philipp » Antichrist
Melás, Spiros » Judas Iskariot, Maria Magdalena
Melchior Broederlam » Elisabet & Zacharias,
Jozef van Nazaret, Maria
Melito van Sardes » Maria, Michaël
Mell, Max » Johannes, apostel & evangelist, Maria
Magdalena
Melozzo da Forli » Engelen, Jezus
Memling, Hans [Jan Memlinc] » Antichrist,
Engelen, Jezus, Johannes, apostel & evangelist,
Lucas, Maria, Petrus, Stefanus, Wijzen
Mena, Juan Pascual de » Jozef van Nazaret
Mena, Pedro de » Maria Magdalena
Mendelssohn-Bartholdy, Felix » Paulus
Mengs, Anton Raphael » Johannes de Doper,
Petrus

Mercadante, Giuseppe Saverio » Herodes
Mercadé, E. » Maria Magdalena
Merkel, Inge » Duivel, Johannes, apostel &
evangelist
Messiaen, Olivier » Drieëenheid, Jezus
Metastasio, Pietro [Pietro Antonio Domenico
Bonaventura Trapassi] » Maria Magdalena
Methodius van Olympus » Jezus, Thecla
Metsu, Gabriël » Maria Magdalena
Mettel, Hans » Bartolomeus
Metzinger, Valentin » Jezus
Meulemans, Arthur » Jezus, Maria
Michael Astrapas » Maria
Michel van Damietta » Johannes de Doper
Michel, Jean » Jezus, Judas Iskariot, Maria
Magdalena
Michelangelo Buonarotti » Bartolomeus, Jezus,
Jozef van Arimatea, Jozef van Nazaret, Kleopas,
Maria, Paulus, Petrus, Sibyllen
Michelozzo di Bartolomeo » Drieëenheid
Mielliet, P. » Salome
Miens, Willem van » Maria Magdalena
Milhaud, Darius » Maria
Millais, Sir John Everett » Jezus, Jozef van Nazaret,
Maria
Milton, John » Duivel, Jezus, Lucifer
Miniato, Pietro » Mattei s
Mira de Amescua, Antonio » Duivel
Miraillet, Jean » Maria
Miró Ferrer, Gabriel Francisco Victor » Jezus
Mirri, L. » Salome & Zelomi
Miry, Karel Frans Leopold » Wijzen
Mistral, Gabriela [Lucila Godoy Alcayaga] » Jezus
Mitropoulos, Dimitri » Maria
Mochi, Francesco » Longinus, Marta & Maria
Molk, Josef Adam von » Jezus
Munch van Salzburg » Maria
Mórike, Eduard » Jezus
Moeyaert, Claes [Nicolaes] Cornelisz. » Kleopas,
Lazarus, Matteiis
Mola, Pierfrancesco » Jezus, Johannes de Doper
Molenaar, Jan Miense » Petrus
Molina, Tirso de » Jakobus de Meerdere
Monnikendam, Marius » Jezus
Monogrammist i p » Andreas
Monogrammist i s » Filippus de diaken
Montagna, Bartolommeo » Maria
Monteverdi, Claudio » Jezus, Maria
Montfort, Grignon de » Maria
Moore, Henry » Maria
Moore, Thomas Sturge » Engelen
Moore, G. » Paulus
Morales, Luis de » Maria
Morales, Juan Antonio » Paulus
Morazzone, Pier Francesco » Lazarus
Moreau, Gustave » Johannes de Doper, Salome
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Morel, R. » Judas Iskariot
Morelli, Bartolommeo » Maria
Moritz, Jahn » Lucifer
Mosca, Francesco » Bartolomeus
Moser, Lukas » Jezus, Maria Magdalena
Mostaert, Jan » Jezus, Johannes de Doper, Jozef
van Nazaret, Maria, Wijzen
Mozart, Wolfgang Amadeus » Drieëenheid, Jezus
Munk, Kaj » Herodes
Multscher, Hans » Jezus, Pontius Pilatus, Simon
van Cyrene
Muratori, D.M. » Jakobus de Mindere
Murillo, Bartolomé Esteban » Andreas, Anna &
Joachim, Elisabet & Zacharias, Jezus, Johannes
de Doper, Jozef van Nazaret, Maria, Matteiis,
Paulus
Murner, Thomas » Jezus
Muschg, Adolf » Duivel
Muttoni, Lorenzo » Kleopas
Muziano, Girolamo » Matteus
Nanni, Giovanni Maria » Maria
Nanni di Bianco » Tomas
Naogeorg, Thomas [Thomas Kirchmair]
» Antichrist
Nappi, Francesco » Michaël
Navarre, Marguerite de » Wijzen
Navarro, Augustin » Paulus
Naylor, Bernard » Jezus, Maria
Neander » Johannes, apostel & evangelist
Nedersaksische meester » Maria
Nees, Staf » Maria, Petrus
Neri, Filippo » Jezus, Maria
Neukomm, Sigismund » Jezus
Neumann, Johann Baptist » Johannes, apostel &
evangelist
Neumann, Emiel » Jezus
Neumeister, R. » Herodes
Newman, Henry » Engelen
Niccoló da Foligno » Apostelen, Dakobus
de Mindere, Maria
Niccoló di Pietro Gerini » Matteiis
Niccolo da Venezia » Thecla
Nicetas van Paphlagonië » Andreas, Paulus
Nicetas van Remesina » Drieëenheid
Nicolas Bataille » Engelen, Johannes, apostel &
evangelist
Nicolas van Verdun » Jezus
Nicolo da Firenze » Jezus
Nietzsche, Friedrich » Antichrist, Judas Iskariot,
Pontius Pilatus
Nieulandt, Adriaen i van » Marta & Maria
Nikephoros Kallistos Xantopoulos » Salome
Nithack-Stahn, W. » Judas Iskariot
Nivardus » Salome

Nolde, Emil » Jezus, Maria Magdalena, Tomas,
Wijzen

Nole, Colijn de » Simon van Cyrene
Noordt, Jan van » Jezus
Noschè, Matitja Ben » Veronica
Notker Balbulus » Jezus, Maria
Nouhys, H.C.J. van » Maria
Novalis [Friedrich von Hardenberg] » Jezus, Maria
Nowowiejski, Felix » Petrus
Nijhoff, Martinus » Wijzen
Oberbeck, Johann Friedrich » Simon van Cyrene
Oberberger, Joseph » Elisabet & Zacharias
Obrecht, Jacob » Jezus, Maria
Ockeghem, Johannes » Jezus, Maria
Odo van Cluny » Maria Magdalena
Oiler, Pere (Pedro) » Bartolomeus, Paulus, Petrus
O'Neill, Eugene » Lazagus
Onghers, Oswald » Paulus
Oost, Jacob i van » Matteiis
Oostsanen, Jacob Cornelisz. van [Jacob van
Amsterdam] » Jezus, Maria, Salome, Veronica,
Wijzen

Orcagna, Andrea » Barnabas, Engelen
Orff, Carl » Jezus
Origenes Adamantius » Anna & Joachim, Filippus
de diaken, Jezus, Jozef van Nazaret, Marcus,
Marta & Maria, Rafaël, Wijzen
Orlando di Lasso [Orlandus Lassus] » Drieëenheid,
Jezus, Maria
Orley, Barend van » Jezus, Mattias, Pontius Pilatus,
Tomas
Orsi, Lelio » Kleopas
Ortolano, Giovanni » Jozef van Nazaret
Osiander, Andreas » Jezus
Osinski, Antoni » Paulus
Ostrowski, K.J. » Maria Magdalena
Osuna, Francisco de » Jezus
Otfrid van Weissenburg » Jezus
Overbeck, Friedrich » Judas Taddeiis
Ovidius » Bartolomeus, Marcus
Pachelbel, Johann » Maria
Pacher, Michael » Engelen, Jozef van Nazaret,
Maria, Marcus, Nikodemus
Pacino di Buonaguida » Jezus
Pader, T. » Maria
Pagani, Vincenzo » Maria
Paggi, Giovanni » Maria Magdalena
Pagno di Lapo Portigiani » Drieëenheid
Pagnol, Marcel » Judas Iskariot
Paisiello, Giovanni » Jezus, Maria Magdalena
Paladilhe, Emile » Maria Magdalena
Paladino, Filippo » Lucas, Lucifer
Palestrina, Giovanni Pierluigi da » Jezus, Maria
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Palko, Franz Karl » Jakobus de Meerdere
Palma, Antonio » Jakobus de Meerdere
Palma it Giovane, Jacopo » Johannes, apostel &
evangelist, Paulus, Zacheus
Palmezzano » Jakobus de Meerdere
Palpino, Il [Enea Salmeggia] » Maria
Paludan-Muller, Frederik » Pontius Pilatus
Paludanus, Guilielmus (Willem Van den Broecke)
» Longinus
Panini, Giovanni Paolo » Paulus
Panizza, Oskar » Duivel
Pannemaker, Willem de » Antichrist, Lucifer
Pannenberg, Wolfhart » Jezus
Pantaleon (aartsdiaken) » Michaël
Pantenus, bisschop van Alexandrië » Bartolomeus
Papias van Hierapolis » Marcus, Matteus
Papini, Giovanni » Jezus
Pariati, Pietro » Petrus
Parrocel, Joseph en Pierre » Herodes
Paschasius Radbertus » Longinus
Pasquini, Giovanni » Maria Magdalena
Passen, Giuseppe » Petrus
Passignano, Domenico Cresti » Bartolomeus, Maria
Passoles, Lorenzo » Paulus
Patenier, Joachim » Johannes de Doper
Patroklos van Constantinopel » Paulus
Paulinus van Nola » Jezus
Paulus Diaconus [Paulus Warnefridi] » Johannes
de Doper, Maria
Péguy, Charles » Jezus
Peire Cardenal » Maria
Pelletier, Frederic » Jezus
Penderecki, Krysztof » Duivel, Jezus
Pénicaud, Jean i » Salome
Pénicaud, Jean ii » Jezus
Pepping, Ernst » Johannes de Doper
Pereth, Johann Friedrich » Bartolomeus, Petrus
Perez, Davide (David Pere) » Bartolomeus
Pergolesi, Giovanni Battista » Jozef van Nazaret,
Maria
Permeke, Constant » Gabriël
Perosi, Lorenzo » Lazarus
Perotinus » Maria
Perugino, Il [Pietro di Christoforo Vanucci]
» Johannes de Doper, Maria, Petrus
Peruzzi, Baldassare » Sibyllen
Peterzano, S. » Barnabas
Petrarca, Francesco » Maria
Petrus Canisius » zie Canisius
Petrus de Natalibus » Dismas & Gestas
Pétursson, Hallgrimur » Jezus
Peyrefitte, Roger » Petrus
Pfister, Petrus » Jezus
Phillips, Stephen » Herodes, Jezus
Philo van Alexandrië » Barnabas, Pontius Pilatus

Piazza, Paolo » Paulus
Piazzetta, Giovanni Battista » Judas Taddeiis,
Kleopas
Picander » Jezus
Picasso, Pablo » Duivel, Jezus
Picaud, Aimery » Jakobus de Meerdere
Pickenoy, Nicolaes Eliasz. » Jezus
Pictor, Albertus » Maria
Piero della Francesca » Jezus, Maria
Piero di Cosimo » Elisabet & Zacharias
Pierre, Jean-Baptiste » Petrus
Pieter Kanijs = Canisius, Petrus
Pietro Cavallini » Apostelen
Pietro da Cortona » Maria, Paulus
Pilon, Germain » Nikodemus
Pinget, Robert » Sibyllen
Pino, Marco dal » Jezus, Matteiis
Pinturicchio, it [Bernardino Netti di Biagio]
» Johannes de Doper, Jozef van Nazaret
Piombo, Sebastiano del » Lazarus
Pisanello, Antonio » Jakobus de Meerdere
Pisano, Andrea » Elisabet & Zacharias, Salome
Pisano, Antonio » Herodes
Pisano, Giovanni » Herodes, Maria, Sibyllen
Pisano, Niccoló » Salome & Zelomi
Pitteri, M. » Judas Taddeiis
Pittoni, Giovanni Battista » Maria
Pleydenwurff, Wilhelm » Antichrist
Platzer, Johann Georg » Jezus
Plonnies, L. » Maria Magdalena
Po, Pietro del » Maria
Poirters, Adriaan » Engelen, Jezus
Polanski, Roman » Duivel
Pollack, Jan » Petrus
Pollaiuolo, Antonio » Paulus
Pollaiuolo, Piero » Rafaël
Polykarpus van Smyrna » Johannes, apostel &
evangelist
Pomerancio, Antonio » Jezus
Pomilio, M. » Judas Iskariot
Ponce de Leon, Luis » Jezus
Pongrácz, Zoltán » Stefanus
Pontedera, Andrea da » Sibyllen
Pontormo, Il [Jacopo Carrucci] » Drieëenheid,
Kleopas
Pope, Alexander » Jezus
Porpora, Nicola Antonio » Jezus
Porta, Giovanni Battista della » Petrus
Porto Maurizio, Leonardo de » Simon van Cyrene
Potamianos, Theodosios » Simeon & Hanna
Poulenc, Francis » Maria
Pourbus de Jongere, Frans » Jezus
Pourtalès, Guy de » Jezus
Poussin, Nicolas » Herodes, Matteus, Paulus, Petrus
Pozzo, Giovanni Battista » Herodes
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Preda, Carlo » Maria Magdalena
Predieri, Giacomo Cesare » Jezus, Salome
Preissler, Daniel » Jezus
Preti, Mattia » Andreas, Petrus
Priscillianus van Avila » Drieëenheid
Procaccini, Camillo » Herodes
Procaccini, Andrea » Petrus
Prokovjev, Sergej » Jezus
Provoost, Jan » Engelen
Prudentius Clemens, Aurelius » Jezus, Longinus,
Paulus
Priisz, Johannes » Wijzen
Prunner, Johann Michael » Drieëenheid
Pseudo-Barnabas » Barnabas
Pseudo-Bonaventura » Jezus, Johannes de Doper
Pseudo-Dionysius de Areopagiet » Engelen
Pseudo-Germanus » Jozef van Arimatea
Pseudo-Melito » Johannes, apostel & evangelist
Pseudo-Turpijn » Jakobus de Meerdere
Puget, Francois » Matteiis
Puget, C.-A. » Judas Iskariot
Puget, Pierre » Maria Magdalena
Pynas, Jacob » Lazarus
Quarles, Francis » Zacheiis
Quellinus, Jan Erasmus » Kleopas
Quesnoy, Jeroom du » Jezus
Quevedo y Villegas, Francisco » Jezus
Rabadaneira » Titus
Rader, Matthias » Maria
Rafaël [Raffaello Sanzio] » Barnabas, Jezus,
Johannes de Doper, Jozef van Nazaret, Paulus,
Petrus, Sibyllen, Simon van Cyrene
Raffael, Gunter » Jezus
Raggi de Oudere, Antonio » Maria Magdalena
Rahner, Karl » Drieëenheid, Jezus
Raimon Lull » Maria
Ramboux, Johann Anton » Maria Magdalena
Rapisardi, Mario » Engelen
Ratgeb, Jorg » Apostelen, Johannes, apostel &
evangelist
Raymond Destorrents » Marta & Maria
Raynal, Paul » Judas Iskariot
Rebhun, Paul » Jezus
Redon, Odilo » Johannes de Doper, Lazarus
Reger, Max » Maria
Régio, José » Maria
Regnault, Henri » Johannes de Doper
Reichel, Hans » Michaël
Reimarus, Hermann Samuel » Jezus
Renier van Hoei » Johannes, apostel & evangelist,
Johannes de Doper, Petrus
Reiset, Marie Felice Clémence » Jezus
Rembrandt Harmensz. van Rijn » Bartolomeus,

Dismas & Gestas, Elisabet & Zacharias, Engelen,
Evangelisten, Filippus de diaken, Jezus, Johannes
de Doper, Jozef van Nazaret, Judas Iskariot,
Kleopas, Lazarus, Maria, Maria Magdalena,
Marta & Maria, Matteus, Nikodemus, Paulus,
Petrus, Pontius Pilatus, Rafaël, Simeon &
Hanna, Simon van Cyrene, Simon de IJveraar,
Stefanus, Tomas
Renan, Ernest » Jezus
Reni, Guido » Andreas, Jezus, Jozef van Nazaret,
Maria Magdalena
Restout, Jean ii » Kleopas
Réthel, Alfred » Anna & Joachim
Reverdino, Cesare [Georges Reverdy] » Zacheiis
Revius, Jacob » Jezus
Reymerswaele, Marinus van » Jezus, Matteus
Rhabanus Maurus » Drieëenheid, Duivel
Ribalta, Francesco de » Simon van Cyrene
Ribera, José [Jusepe de Ribera] » Andreas,,
Bartolomeus, Drieëenheid, Judas Taddeus, Maria
Magdalena, Petrus
Ricci, Sebastiano » Johannes, apostel & evangelist,
Kleopas
Ricci-Signorina, Antonio » Judas Iskariot
Riccio, Andrea » Dismas & Gestas, Jezus
Rice, Tim » Jezus
Richter, Ludwig » Jezus
Ridout, Godfrey » Jezus
Riemenschneider, Tilman » Andreas, Maria, Maria
Magdalena, Matteiis, Zacheiis
Rienzi, C. » Maria Magdalena
Riepp, P. » Thecla
Rilke, Rainer Maria » Engelen, Lazarus, Maria,
Wijzen
Rincon d'Astorga, Emanuelo Gioacchino Cesare
» Maria
Ring, Hermann » Jezus
Rinser, Luise » Jezus, Judas Iskariot, Maria, Maria
Magdalena
Rispardi, Enrico Maria » Lucifer
Rivier, Jean » Jezus
Rizzi, Bernardino » Paulus
Robbone, Joseph » Maria
Robert Wace van Bayeux » Maria
Robert de Boron » Jozef van Arimatea
Robert van Torigny » Wijzen
Roberti, Ercole » Longinus
Rocheflamme » Maria Magdalena
Rodin, Auguste » Johannes de Doper
Roelas, Juan de las » Andreas, Maria
Rogers, Bernard » Lazarus
Rohwer, Jens » Jezus, Paulus
Roldán, Pedro » Jezus
Rolli, Antonio » Paulus
Rolli, Giuseppe » Paulus
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Roman, Bartolomé » Jezus
Romanino, Il [Gerolamo da Romano] » Maria
Romano, Giulio » Maria
Romanos » Maria
Rops, Daniel » Paulus
Rosegger, Peter » Jezus
Rosenthal, Manuel » Maria
Rosetti, Antonio [Franz Anton Rosler] » Jezus
Rosettus, P. » Paulus
Rosselli, Matteo » Jakobus de Meerdere, Maria
Rossetti, Dante Gabriel » Engelen
Rossi, Teodosio de' » Jezus
Rossini, Gioacchino Antonio » Maria
Rostand, Edmond » Jezus
Roth, Joseph » Antichrist
Rothe, Johannes » Pontius Pilatus
Rottmayr, Johann Michael » Bartolomeus, Jezus
Rouault, Georges » Engelen, Jezus, Veronica
Rovere, Giovanni Mauro della » Herodes
Rubens, Petrus Paulus » Anna & Joachim,
Bartolomeus, Dismas & Gestas, Elisabet &
Zacharias, Herodes, Dakobus de Meerdere, Jezus,
Johannes, apostel & evangelist, Johannes de
Doper, Judas Iskariot, Judas Taddeiis, Kleopas,
Lucifer, Maria, Maria Magdalena, Nikodemus,
Paulus, Petrus, Simeon & Hanna, Simon van
Cyrene, Tomas, Wijzen
Rubinstein, Anton Grigorjevitsj » Jezus
Rubielos-Meester » Maria
Rubira, Andrés » Paulus
Rubljov, Andrej » Drieëenheid
Rudnik, W. » Judas Iskariot
Rudolf van Ems » Judas Iskariot
Ruckert, Friedrich » Herodes
Rue, Pierre de la » Jezus
Rufinus van Aquileia » Dismas & Gestas
Ruiz de Alarcon y Mendoza, Juan » Duivel
Runge, Philipp Otto » Jozef van Nazaret
Rupert » Maria
Rustici, Giovanni Francsco » Maria Magdalena
Rusuti, J. » Maria
Rutebeuf » Maria
Ruysdael, Salomon van » Kleopas
Ryckaert, Marten » Herodes
Sabate, Victor de » Jezus
Sachs, Hans » Herodes, Jezus, Petrus, Salome
Sachsenheim, Hermann von » Maria
Saetti, Bruno » Engelen
Sagstätter, Hermann » Stefanus
Saint-Georges de Bouhélier » Jezus
Salieri, Antonio » Maria Magdalena
Salimbeni, Lorenzo en Jacopo » Andreas
Sallaert, Anthonis » Bartolomeus
Salmhofer, Franz » Paulus
Salomon van Bostra » Zacheus

Salviati, Francesco » Herodes, Jezus, Johannes
de Doper
Samuel, Adolphe-Abraham » Jezus
San Leocadio, Paolo de » Jakobus de Meerdere
San Martino, Marco » Kleopas
Sande, Johannes vanden » Jozef van Nazaret
Sandoni, Pietro Giuseppe » Jozef van Nazaret
Sandrart, Joachim von » Paulus, Petrus
Santacroce, Girolamo de » Matteus
Santi di Tito » Jezus, Kleopas
Santino [Santo Cattaneo] » Johannes, apostel &
evangelist
Santvoort, Dirck van » Jezus, Kleopas
Sapidus, Johannes » Lazarus
Saraceni, Carlo » Maria
Sauriac, L.F. » Jezus
Savoldo, Girolamo » Jozef van Arimatea
Sayers, D.L. »Jezus
Scaglia, Girolamo » Simeon & Hanna
Scandello, Antonio » Maria Magdalena
Scarlatti, Alessandro » Drieëenheid, Maria
Scarlatti, Antonio » Maria Magdalena
Scarsella, Ippolito » Kleopas
Schaik, Jas (Johannes Anthonius Stefanus) van
» Jozef van Nazaret, Maria
Schalken, Godfried » Jezus
Schaper, Edzard » Jezus
Scharrelmann, Wilhelm » Jezus
Schauenburg, P.F. » Dismas & Gestas
Schaufelein, Hans Leonhard » Andreas, Maria,
Petrus, Pontius Pilatus
Scheffer, Ary » Judas Iskariot
Scheibe, Emil » Jezus
Schelhauere, F. » Andreas
Scherer, Franz Xavier » Paulus
Schillebeeckx, Edward » Jezus
Schiller, Johann Christoph Friedrich von » Jezus,
Judas Iskariot
Schilling, Max von » Duivel
Schiulstrom, Isac » Apostelen
Schlaf, Johannes » Antichrist, Maria Magdalena
Schlegel, Friedrich » Maria
Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst
» Drieëenheid
Schlemmer, Oskar » Anna & Joachim
Schlevogt, Max » Jezus
Schmädl, Franz Xavier » Dismas & Gestas
Schmeltzl, Wolfgang » Jezus
Schmidt, Elise » Judas Iskariot
Schmidt, Martin Johann [Kremser Schmidt]
» Herodes, Marta & Maria, Paulus, Simon
de IJveraar
Schmidt-Rottluff, Karl » Jezus, Kleopas
Schmutzer, Anton en Jakob » Petrus
Schneider, Reinhold » Johannes, apostel &
evangelist
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Schneider, Sascha » Judas Iskariot
Schnorr von Carolsfeld, Julius » Jezus
Schniiffis, Laurentius von » Maria
Schoemakers, Maurice » Wijzen
Schoniger, K. » Judas Iskariot
Schopf, Josef » Petrus
Schopper, J. » Johannes de Doper
Schongauer, Martin » Jakobus de Meerdere,
Jakobus de Mindere, Johannes, apostel &
evangelist, Maria Magdalena, Pontius Pilatus
Schoonbrood, Henry » Kleopas
Schoonenberg, Piet » Drieëenheid, Jezus
Schreurs, Jacques » Maria
Schrot, Martin » Duivel
Schuback, J. » Kleopas
Schubert, Franz Peter » Lazarus, Maria
Schulze, Christian Andreas » Jezus
Schuppen, Jacob van » Lucas
Schurmann, Georg Kaspar » Herodes
Schuster, Johann Martin » Herodes
Schutz, Heinrich » Jezus, Paulus, Simeon & Hanna
Schwertefeger, Johann » Antichrist
Sciavone [Andrea Meldolla] » Jezus
Scorel, Jan van » Johannes de Doper, Maria
Magdalena
Sebastiani, Johann » Jezus
Sedulius [Caelius Sedulius] » Jezus, Maria
Seghers, Gerard » Maria
Segond, Pierre » Jezus
Segorbe, Juan de » Lucas
Selle, Thomas » Jezus
Sementi, Jacopo » Jezus
Seneca » Salome
Sengers, Lode » Engelen
Serapion van Egypte » Johannes de Doper
Seroux d'Agincourt, Jean-Baptiste-Louis-Georges
» Andreas
Serra, Pedro » Maria
Serra, Francisco » Lucas
Serrano, Alonso » Engelen
Serrao, P. » Jezus
Sert, José Maria » Dismas & Gestas, Paulus
Servaes, Albert » Jezus, Jozef van Nazaret, Simon
van Cyrene
Severus van Nesteraweh » Marcus
Shakespeare, William » Wijzen
Shaw, George Bernard » Duivel
Sibilla, Gijsbert » Matteiis
Sienkiewicz, Henryk » Jezus, Petrus
Signorelli, Luca » Antichrist, Jezus, Jozef
van Nazaret
Sigtenhorst Meyer, Bernhard van den » Jezus
Sikorski, Kazimierz » Maria
Silesius, Angelus » Jezus
Siloé, Gil de » Maria Magdalena

Simeon Metaphrastes [Logothetes] » Lucas
Simon, Johann Kaspar » Jezus
Simon Fidati de Cascia » Jezus
Sirani, Elisabetta » Marta & Maria
Skovgaard, Joakim » Jezus
Slevogt, Max » Johannes de Doper
Sloten, Karel van de » Jezus
Sodoma [Giovanni Bazzi] » Maria
Sokrates » Barnabas
Soler, Josep » Jezus
Solimena, Francesco » Anna & Joachim, Simon
de Tovenaar
Solovjev, Vladimir Sergejevitsch » Antichrist
Sophronius van Jeruzalem » Wijzen
Souilie, Frederic » Duivel
Soulas, Jean » Jozef van Nazaret
Soya, Carl Eric » Duivel
Spado, Leonello » Petrus
Späth, A. » Judas Iskariot, Petrus
Spagna » Jakobus de Meerdere
Spee, Friedrich von » Jezus, Maria
Speyer, Wilhelm » Judas Iskariot
Spiesz, Johann » Duivel
Spilberg, Johannes » Marta & Maria
Spinelli Aretino » Drieëenheid, Marcus
Spohr, Ludwig » Jezus
Sporer, Hans » Antichrist
Stagnelis, Johan » Jezus
Stalpaert van der Wielen, Joannes [jan Baptist]
» Jezus, Lazarus
Stanford, Charles Villiers » Maria
Stansby Williams, Charles Walter » Simon
de Tovenaar
Stanzoni, Massimo » Paulus
Stauder, Jacob Carl » Judas Taddeiis
Steen, Jan » Kleopas, Wijzen
Steffens, Albert » Antichrist
Stefonio, B. » Johannes, apostel & evangelist
Steidl, Melchior » Maria
Steinmuller, Christian » Paulus
Stengel, G. » Maria
Sterneberg, Dietrich » Duivel
Stimmer, Tobias » Kleopas
Stolzel, Gottfried Heinrich » Maria Magdalena
Stomer, Mattijs » Kleopas, Petrus
Storer, Johann Christopher » Herodes, Paulus
Stoss, Veit » Maria
Stout, Alan » Jezus
Stradella, Alessandro » Salome
Strategier, Herman » Maria
Straub, Johann Baptist » Kleopas
Strauss, Richard » Salome
Strauss and Torney, Lulu von » Jezus, Judas
Iskariot
Stravinsky, Igor » Maria
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Striegler, K. » Herodes
Strigel, Bernhard » Anna & Joachim, Jezus
Strindberg, August » Jezus, Paulus
Strdber, Franz Joseph » Jezus
Strozzi, Bernardo » Jezus, Kleopas, Mattel s
Strungk, Nicolaus Adam » Jezus
Struthius, J. » Paulus
Stuber, Nikolaus Gottfried » Simon de Tovenaar
Subleyras, Pierre » Marta & Maria
Sue, Eugène » Salome
Suss von Kulmbach, Hans » Johannes, apostel &
evangelist, Petrus
Suetonius » Simon de Tovenaar
Suger van Saint-Denis, abt » Drieëenheid, Jezus,
Maria, Paulus
Sulpicius Severus » Thecla
Sustris, Friedrich » Dismas & Gestas, Michaël
Sutherland, Graham » Jezus
Swanenburgh, Willem » Judas Iskariot, Zacheus
Swaen, Michiel de » Maria
Swart van Groningen, Jan » Johannes de Doper,
Kleopas, Paulus
Syrlin de Oudere, Jorg » Sibyllen
Szymansovski, Karol Maciej » Maria
Taddeo di Bartolo » Maria
Tanalias, Dimos [Kostas Varnalis] » Maria
Tansillo, Luigi » Petrus
Tasca, Cristoforo » Zacheus
Tasso, Torquato » Maria
Tatianus » Jezus
Teixera de Pascoaes, J. » Paulus
Templin, Prokop van » Maria
Tengnagel, Jan » Lazarus, Paulus
Teniers de Jongere, David » Jezus, Petrus
Terano, Jacobus Palladini de » Lucifer
Terbrugghen, Hendrick » Johannes, apostel &
evangelist, Kleopas, Matteus, Petrus, Pontius
Pilatus, Tomas, Wijzen
Teresa van Avila » Jozef van Nazaret
Tersteegen, Gerard » Jezus
Tertullianus » Barnabas, Duivel, Petrus, Thecla
Terwesten, Matheus » Jezus, Petrus
Terzakis, A. » Tomas
Tesselschade Visscher, Maria » Maria Magdalena
Testelin, Louis » Petrus
Tetmayer-Preuva, Kaziniersz » Judas Iskariot
Theodoros Anagnostes » Jezus
Theodoros Daphnopates » Paulus
Theodoros Lector van Constantinopel » Barnabas
Theodoros Studites » Bartolomeus
Theodotos van Ancyra » Maria
Thoma, Hans » Maria Magdalena, Nikodemus
Thomas a Kempis » Jezus
Thomas, Kurt Georg Hugo » Jezus

Thornhill, James » Paulus
Thorvaldsen, Bertel » Jezus, Paulus
Tiarini, Alessandro » Veronica
Tiepolo, Giambattista » Anna & Joachim,
Apostelen, Bartolomeus, Jozef van Nazaret,
Kleopas, Lucifer, Maria, Simon van Cyrene,
Thecla, Wijzen
Timmermans, Felix » Jezus, Wijzen
Tintoretto, Domenico » Maria Magdalena
Tintoretto, Il [Jacopo Robusti] » Anna & Joachim,
Apostelen, Engelen, Gabriël, Jezus, Johannes
de Doper, Kleopas, Marcus, Maria Magdalena,
Marta & Maria, Nikodemus, Petrus, Pontius
Pilatus, Simeon & Hanna
Tirso de Molina » Herodes, Dakobus de Meerdere,
Maria
Tisi, Benvenuto » Herodes
Titelouze, Jehan » Maria
Titiaan [Tiziano Vecellio] » Drieëenheid, Engelen,
Gabriël, Jezus, Johannes de Doper, Kleopas,
Maria, Maria Magdalena, Pontius Pilatus,
Salome, Simon van Cyrene
Titz, Johann Petrus » Maria Magdalena
Toller, Ernst » Maria
Tolstoj, Leo » Jezus
Tomé, Francois » Jezus
Torbido, Francesco » Maria
Tournier, Nicholas » Engelen
Trakl, Georg » Johannes, apostel & evangelist,
Maria
Traini, Francesco » Duivel
Trevisani, Angelo » Jezus
Trevisani, Francesco » Jozef van Nazaret
Tribolo, Niccoló » Maria
Tristan 1'Hermite » Herodes
Trithemius, Johannes » Anna & Joachim, Michaël
Troger, Paul » Jozef van Nazaret, Nikodemus
Troost, Cornelis » Kleopas
Troy, Jean-Francois de » Petrus
Tucholsky, Kurt » Maria
Tunder, Franz » Simeon & Hanna
Turina, Joaquin » Maria
Turner, Cyril » Duivel
Ugolino d'Ilario » Maria
Ugoloni, Agostino » Andreas
Uhde, Fritz (von) » Jezus, Kleopas, Nikodemus
Ullmann, Victor » Antichrist
Unamuno y Jugo, Miguel de » Jezus
Urbano da Cortona » Maria
Vaccaro, Andrea » Lucas
Valckert, Werner van den » Jezus, Lucas
Valdés Leal, Juan de » Paulus
Valentinus » Matteus
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Vallfogona, Pere Johan de » Paulus, Thecla
Vanie, M. de » Maria
Vanni, Francesco » Maria Magdalena, Simon
de Tovenaar
Vanni, Turino » Bartolomeus
Variboba, Jul » Maria
Vasallo, Joseph » Maria
Vasari, Giorgio » Drieëenheid, Jezus, Lucas
Vaughan, Henry » Jezus
Vaza P'savela » Duivel
Veen, Otto van » Jezus, Petrus, Zacheiis
Velazquez, Diego Rodriguez da Silva y
» Drieëenheid, Jezus, Kleopas, Marta & Maria
Velez de Guevara, Luis » Duivel
Venantius Fortunatus » Jezus, Maria
Veneto, Bernardino » Salome
Veneziano, Domenico » Johannes de Doper, Maria
Veneziano, Paolo » Maria, Maria Magdalena
Vérard, Antoine » Maria
Verbruggen, S. » Jozef van Nazaret
Verbrugghen, Hendrick Frans » Jezus
Verdi, Giuseppe Fortunino Francesco »
Drieëenheid, Jezus, Maria
Verdot, Claude » Paulus
Vergerio de Jongere, Pietro Paolo » Paulus
Vergilius Maro, Publius » Duivel, Jezus
Verhaak, Frans » Anna & Joachim
Verhaghen, Pieter Jozef » Kleopas
Vermeer, Johannes » Marta & Maria
Veronese, Paolo [Paolo Caliari] » Barnabas, Jezus,
Johannes de Doper, Kleopas, Marta & Maria,
Matteiis
Veronese [Bonifacio de' Pitati] » Barnabas, Filippus
de apostel
Verrocchio, Andrea del » Engelen, Johannes
de Doper, Tomas
Vetrantcic, Mavro » Jezus
Vicenze, Girolamo da » Maria
Vida, Marco Girolamo » Jezus
Vien, Joseph-Marie » Marta & Maria
Vignon, Barthelemy » Veronica
Vignon, Claude » Jezus, Matteiis
Villabrille, Alonso » Paulus
Villatte, Pierre » Maria
Villena, Isabel de » Jezus
Villon, Francois » Maria
Vincente, Gil » Jezus, Sibyllen, Wijzen
Vincentius van Beauvais » Apostelen, Jozef
van Nazaret
Vinckeboons, David » Jezus
Vischer, Hans » Maria
Vischer, Paul » Maria
Vischer, Georg » Matteiis
Vitale da Bologna » Maria
Vittoria » Jezus
Vivarini, Alvise » Barnabas

Vivarini, Antonio » Maria
Vivarini, Bartolommeo » Andreas, Marcus, Wijzen
Vlasblom, Jan » Paulus
Vlieger, Simon de » Petrus
Vogt, Hans » Maria
Vogtherr de Jongere, Heinrich » Matteiis
Voltaire [Francois Marie Aronet] » Herodes, Jezus
Volterra, Daniele da » Herodes
Vondel, Joost van den » Engelen, Jezus, Johannes,
apostel & evangelist, Lucifer, Maria, Paulus,
Rafaël, Thecla
Vorwerk, D. » Maria Magdalena
Vos, Charles » Jozef van Nazaret
Vos, Maerten de » Jezus, Paulus, Petrus, Veronica
Vouet, Simon » Maria Magdalena, Salome
Wagenfeld, Karl » Antichrist
Wagner, Richard » Apostelen
Walch, Anton Joseph » Drieëenheid
Wallace, L. » Jezus
Walt, Lessin Abraham » Engelen
Walter, Johann » Jezus
Walter, Otto F. » Maria
Walter van Chatillon » Maria Magdalena
Walther von der Volgelweide » Maria
Walton, William Turner » Jezus
Watts, George Frederick » Jezus
Webber, Andrew Lloyd » Jezus
Weber, Carl Maria von » Duivel
Wedderburn, John » Salome
Wegschneider » Jezus
Weiser, K. » Johannes de Doper, Paulus
Weiss, Peter » Jezus
Weissfeld, Th. » Bartolomeus
Weisz, M. » Maria
Well, Max » Apostelen
Wellekens, Jan Baptist » Maria
Werfel, Franz » Johannes, apostel & evangelist,
Paulus
Werf, Adriaen van der » Pontius Pilatus, Simeon
& Hanna
Wernher, priester » Maria
Wervershoef, Thonis Harmansz van » Jezus
West, Benjamin » Paulus, Petrus
Wet de Oudere, Jacob Willemsz. de » Johannes,
apostel & evangelist
Weyden, Goos van der » Jezus, Veronica
Weyden, Rogier van der » Engelen, Jezus,
Johannes, apostel & evangelist, Johannes
de Doper, Lucas, Maria, Maria Magdalena,
Michaël, Nikodemus, Pontius Pilatus, Sibyllen,
Simeon & Hanna, Wijzen
Whiting, John » Duivel
Wichern, Johann Hinrich » Evangelisten
Wiegersma, Hendrik Josephus Maria » Judas
Iskariot
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Wiegler, P. » Antichrist
Wiegman, Matthieu » Maria
Wiese » Paulus
Wilbrandt, Adolf von » Jezus
Wilde, Oscar » Salome
Wilhelm van Malmesbury » Filippus de apostel
Wilhelmus van Pisa » Elisabet & Zacharias, Judas
Iskariot
Willaerts, Adam » Paulus
Willem de Pannemaker » Antichrist, Johannes,
apostel & evangelist
Willem van Tyros » Jozef van Arimatea
William de Brailes » Jezus, Maria, Petrus
Willmann, Michael Lukas Leopold » Filippus de
apostel, Dakobus de Mindere, Jozef van Nazaret
Winghe, Joos van » Petrus
Wipo » Jezus, Maria Magdalena
Witte, Peter de » Herodes
Witte, Lieven de » Jezus, Nikodemus
Witteman, Nico » Jezus
Witz, Konrad » Drieëenheid, Elisabet & Zacharias,
Jezus, Petrus, Sibyllen
Wolf, Christa » Johannes, apostel & evangelist
Wolf, Ernst Wilhelm » Jezus
Wolf, Hugo » Jezus, Maria
Wolff, Albert » Maria
Wolfram von Eschenbach » Jozef van Arimatea
Wouter Pans » Maria
Woutiers, Michaelina » Anna & Joachim

Wretling, David » Jezus
Wrubel, Michail Alexandrowitsj » Lucifer
Wijdeveld, Gerard » Engelen
Xenophon » Barnabas
Yanez, Ferrando de la » Anna & Joachim, Elisabet
& Zacharias
Yeats, William Butler » Engelen
Zambrano, Juan Luis » Paulus
Zeiler, Johann Jakob » Johannes, apostel &
evangelist, Johannes de Doper, Petrus
Zeno, Apostolo » Petrus
Zick, Januarius » Maria, Paulus, Petrus
Zimmermann, Johann Baptist » Drieëenheid, Jezus,
Maria
Zipp, Friedrich » Jezus
Zoboli, Jacopo » Matteiis
Zollner, Friedrich » Wijzen
Zorrilla y Moral, José » Jezus
Zuccaro, Federico » Lazarus, Marta & Maria,
Simon de Tovenaar
Zuccaro, Taddeo » Paulus
Ziirn, Martin en Michael » Evangelisten, Johannes,
apostel & evangelist
Zurbarán, Francisco de » Barnabas, Bartolomeus,
Jozef van Nazaret, Kleopas, Maria, Michaël,
Lucas, Petrus
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Namen in hoofdletters hebben een eigen lemma.
Aaron » Anna & Joachim, Elisabet & Zacharias,
Jozef van Nazaret
Abaddon » Duivel
Abaelard, Petrus » Antichrist
Abbé Pierre [Henri-Antoine Grouès] » Kleopas
Abgar (koning van Edessa) » Jezus, Judas Taddeüs,
Tomas, Veronica
Abiathar » Jakobus de Meerdere
Abibo » Nikodemus
Abner » Judas Iskariot
Abraham » Drieëenheid, Engelen, Jezus, Paulus,
Zacheus
Absalom » Judas Iskariot
Achitofel » Judas Iskariot
Adam » Drieëenheid, Duivel, Jezus, Johannes,
apostel & evangelist, Johannes de Doper,
Longinus, Maria, Marta & Maria
Addai (= Taddeiis) » Judas Taddeiis
Aegeates (of Aegeas) » Andreas
Aeneas » Paulus
Agnes » Thecla
Agrippa » Paulus, Salome
Ahasveros » Maria
Ahasverus » Pontius Pilatus
Akulas = Aquila » Priscilla & Aquila
Alexander, minnaar van Thecla » Thecla
Alexander, zoon van Simon van Cyrene » Simon
van Cyrene
Alexander de Grote » Antichrist
Alfeus » Anna & Joachim, Dakobus de Mindere,
Mattel s
Alfonso II » Dakobus de Meerdere
Allah » Jezus, Johannes de Doper, Maria
Amator (Amadour) » Veronica, Zacheus
Ananias » Paulus, Petrus
Ananos » Dakobus de Mindere
ANDREAS » Apostelen, Barnabas, Bartolomeüs,
Filippus de apostel, Johannes, apostel &
evangelist, Petrus
Andronicus » Apostelen
Anianus » Marcus
ANNA » Anna & Joachim, Elisabet & Zacharias,
Jakobus de Mindere, Dakobus de Meerdere, Jozef
van Nazaret, Maria
Annas » Jezus
ANTICHRIST » Duivel
Antonius van Padua » Jozef van Nazaret
Antonius Abt » Duivel, Zacheus
Apollos van Alexandrië » Priscilla & Aquila

APOSTELEN » Jezus, Johannes, apostel &

evangelist, Matteiis
Aquila » Priscilla & Aquila
Archippos » Michaël
Aretino, Pietro » Bartolomeüs
Aristobulos » Salome
Aristobulus van Chalkis » Salome
Aristodemus » Johannes, apostel & evangelist
Arphaxad » Matteils
Artemis (= Diana) » Paulus
Arthur (koning) » Jozef van Arimatea
Aser » Simeon & Hanna
Asmodaus » Duivel
Astaroth » Bartolomeüs
Astyages » Bartolomeüs
Augustinus van Hippo » Antichrist, Jozef
van Arimatea, Maria, Paulus
Augustus (keizer) » Jozef van Nazaret, Maria,
Pontius Pilatus, Sibyllen
Azazel » Duivel
Baal-Zebub » Duivel
Bajazet » Longinus
Baltasar » Wijzen
Barabbas » Pontius Pilatus
Barachiël » Engelen
B A R N A B A S» Apostelen, Marcus, Paulus
Bartimeüs » Jezus
Bartolmai = Bartolomeüs
B A R T O L o M E i S» Apostelen, Filippus de apostel
Batseba » Maria
Beatrijs » Maria
Beëlsebub of Beëlzebul » Duivel
Belial of Beliar » Duivel
Bellarminus, Robertus » Drieëenheid
Benedictus x I v » Drieëenheid
Benedictus van Nurcia » Engelen
Berenice » Herodes
Berith » Bartolomeüs
Bernardus van Clairvaux » Jezus, Jozef
van Arimatea, Maria
Beronikè » Veronica
Bileam » Jezus, Wijzen
Birgida van Kildare » Thecla
Birgitta van Zweden » Jezus
Bithisarea » Wijzen
Bonifatius vII » Veronica
Caesar » Pontius Pilatus
Caesarius van Heisterbach » Maria
Caligula » Salome
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Caligula (keizer) » Herodes
Callimachus » Johannes, apostel & evangelist
Cambyses » Bartolomeus
Cammatha » Dismas & Gestas
Carinus » Simeon & Hanna
Caspar (of Jaspar) » Wijzen
Cassandra » Sibyllen
Catharina van Alexandrië » Thecla
Catharina van Aragon » Salome
Catharina van Siena » Jezus
Cedonius » Jezus, Lazarus
Cerinthus » Johannes, apostel & evangelist
Cicero » Salome
Claudia Procula » Pontius Pilatus
Claudius (keizer) » Priscilla & Aquila
Claudius Lysias » Paulus
Clemens, leerling van Petrus » Petrus
Cleophas » Anna & Joachim, Dakobus de Mindere,
Kleopas
Constantijn de Grote » Longinus, Mattias, Michaël,
Paulus, Petrus
Cornelius, hoofdman » Johannes, apostel &
evangelist
Cornelius, officier » Petrus
Cyborea (moeder van Judas) » Judas Iskariot
Daniël » Engelen, Gabriël
David » Anna & Joachim, Jezus, Jozef van Nazaret,
Maria, Maria Magdalena, Matteus, Sibyllen
Diana (= Artemis) » Paulus
Didymos (= Tomas) » Tomas
Dionysios de Areopagiet » Timoteus
Dionysos » Salome & Zelomi
D I S M A S» Dismas & Gestas, Jezus, Jozef van
Arimatea, Maria Magdalena, Simon van Cyrene
Djibril (Gabriël) » Gabriël
Domingo, Santo (kluizenaar) » Dakobus de
Meerdere
Dominicus van Caleruega » Jezus, Maria, Maria
Magdalena
Domitianus (keizer) » Johannes, apostel &
evangelist, Timoteus
DR I E Ë E N H E I D» Elisabet & Zacharias, Jezus,
Johannes de Doper, Jozef van Nazaret, Maria,
Wijzen
Drusiana » Johannes, apostel & evangelist
D U I V E I. Jezus, Johannes, apostel & evangelist,
Lucifer, Maria, Michaël, Simon de Tovenaar
Dumachus » Dismas & Gestas
Efraim » Anna & Joachim
Egippus » Matteiis
Elia, de profeet » Jezus, Stefaton

E L.I S A B E T» Anna & Joachim, Elisabet &
Zacharias, Johannes de Doper, Maria
Elisabeth van Hongarije » Simeon & Hanna
Elisabeth van Thuringen » Matteus
Eliud » Anna & Joachim
Elymas de tovenaar » Barnabas, Paulus
Emerentia(na) » Anna & Joachim
Eneas » Petrus
E N GE L E N» Jezus, Johannes de Doper, Lucifer
Enim » Anna & Joachim
Ephigenia » Matteiis
Esmeria » Anna & Joachim
Ester » Maria
Eucharia » Maria Magdalena
Eustochium » Thecla
Eva » Drieëenheid, Duivel, Johannes de Doper,
Longinus, Maria, Marta & Maria
EVANGELISTEN »Jezus, Matteiis
Evodia van Filippi » Priscilla & Aquila
Ezechiël » Engelen, Longinus
Fanuël » Simeon & Hanna
Faust(us) » Duivel, Maria
Febe van Kenchreae » Priscilla & Aquila
Felix » Paulus
Festus » Herodes
Filetus » Dakobus de Meerdere
Filippus (man van Salome) » Salome
F I L I P P U S DE APOSTEL » Andreas, Apostelen,
Bartolomeus, Filippus de diaken, Dakobus de
Mindere
FILIPPUS DE DIAKEN » Filippus
de apostel, Simon de Tovenaar
Fourment, Hélène » Wijzen
Franciscus van Assisi » Antichrist, Engelen, Jezus,
Maria Magdalena
Frederik ii » Antichrist
Fronto van Perigueux » Marta & Maria
Fulvia (vrouw van Marcus Antonius) » Salome
» Elisabet & Zacharias, Engelen, Maria,
Rafaël, Uriël
Gamaliël » Nikodemus, Paulus, Stefanus, Titus
Gathaspa » Wijzen
Gestas » Dismas & Gestas, Simon van Cyrene
Gregorius de Grote » Drieëenheid, Maria
Magdalena, Michaël, Veronica
Gundaphar » Tomas
GABRIEL

Hades » Duivel, Lazarus
Hadrianus » Michaël
Hanna » Marcus, Simeon & Hanna
Hannan » Veronica
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Harun (Aron) » Jezus
Hasmoneeën » Herodes
Hedwig van Silesië » Matteus, Thecla
Helena (keizerin) » Dismas & Gestas, Longinus
Helena » Mattias
Heli, vader van Jozef » Jozef van Nazaret
Hendrik viii » Salome
Herakles » Barnabas
Hermagoras » Marcus
Hermes » Barnabas, Jezus, Michaël
Hermogenes » Jakobus de Meerdere
Herodes Agrippa I » Herodes, Jakobus
de Meerdere, Petrus
Herodes Agrippa II » Herodes, Paulus
Herodes Antipas » Herodes, Johannes de Doper,
Jozef van Arimatea, Jezus, Maria Magdalena,
Pontius Pilatus, Salome
Herodes Boëthus » Herodes, Salome
Herodes Filippus » Herodes
HERODES DE GROTE » Elisabet & Zacharias,
Jezus, Johannes de Doper, Jozef van Nazaret,
Maria, Salome, Stefanus, Wijzen
Herodias » Herodes, Johannes de Doper, Salome
Hierocrates » Bartolomeus
Hieronymus, Eusebius » Filippus de diaken, Jezus
Hirtacus » Matteiis
Horus/Harpocrates » Maria
Ignatius van Loyola » Jezus
Ikaros » Simon de Tovenaar
'Imran (vader van Maria) » Maria
Innocentius II » Maria
Innocentius viii » Longinus
'Isa (Jezus) » Maria
Isis » Maria
Jahja (Johannes de Doper) » Johannes de Doper
Jahwe » Drieëenheid, Duivel, Engelen, Jezus,
Johannes, apostel & evangelist
Jaïrus » Jakobus de Meerdere, Jezus
Jakob » Jezus
Jakob, vader van Jozef » Jozef van Nazaret
Jakobus (van Jeruzalem) » Judas Taddeüs
Jakobus (broer van Jezus, ook de jongere) » Anna
& Joachim, Jakobus de Mindere, Mattias, Petrus
Jakobus (vader van Judas Taddeüs) » Judas Taddeüs
JAKOBUS DE MEERDERE » Andreas, Anna &
Joachim, Apostelen, Jezus, Johannes, apostel &
evangelist
JAKOBUS DE MINDERE » Anna & Joachim,
Apostelen, Dakobus de Meerdere, Judas Taddeüs,
Filippus de apostel

Jan Hus » Antichrist, Jezus
Jeanne d'Arc » Maria
Jehudiël » Engelen
Jephonias » Maria
Jeremia » Judas Iskariot
Jesaja » Engelen
Jesse » Anna & Joachim, Elisabet & Zacharias,
Maria
JEZUS » passim
Joab » Judas Iskariot
Joachim » Anna & Joachim, Maria
Joathas » Dismas & Gestas
Job » Duivel
Johanna van de Engelen » Duivel
Johanna » Maria Magdalena
Johannes (= Marcus) » Marcus
Johannes (vader van Marcus) » Marcus
Johannes of Jona (vader van Petrus) » Petrus
JOHANNES, APOSTEL & EVANGELIST » Andreas,
Anna & Joachim, Antichrist, Apostelen,
Drieëenheid, Evangelisten, Filippus de apostel,
Jakobus de Meerdere, Jezus, Judas Iskariot,
Maria, Maria Magdalena, Mattias, Petrus,
Stefaton
Johannes Chrysostomus » Johannes, apostel &
evangelist
JOHANNES DE DOPER » Andreas, Anna &
Joachim, Drieëenheid, Elisabet & Zacharias,
Evangelisten, Filippus de apostel, Gabriël,
Herodes, Jezus, Johannes, apostel en evangelist,
Maria, Priscilla & Aquila, Salome, Uriël, Wijzen
Johannes Markus » Barnabas
Johannes Patricius » Maria
Johannes X X I I » Antichrist
Jona uit Betsaïda » Andreas
Jona » Lazarus
Jonatan de Makkabeeër » Judas Iskariot
Joses of Jozef (broer van Jezus) » Anna & Joachim,
Judas Taddeüs
Jozef (= Barnabas) » Barnabas
JOZEF VAN ARIMATEA »Jezus, Longinus, Lucifer,
Maria, Nikodemus, Pontius Pilatis
Jozef van Egypte » Judas Iskariot
JOZEF VAN N A Z A R E T» Anna & Joachim, Dismas
& Gestas, Herodes, Jezus, Maria, Salome &
Zelomi, Simeon & Hanna, Wijzen
Joris, Sint (Georgios) » Longinus
Jubal » Jezus
Judas (auteur van de Judasbrief) » Judas Taddeüs
Judas (broer van Jezus) » Anna & Joachim, Judas
Taddeüs
Judas (= Tomas) » Tomas
Judas Barsabbas » Barnabas
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Apostelen, Dakobus de
Mindere, Maria Magdalena, Marta & Maria,
Mattias
JUDAS TADDEUS » Apostelen, Dakobus
de Mindere, Jezus, Simon de IJveraar
Judit » Anna & Joachim
Julia » Apostelen
Julianus Apostata (keizer) » Johannes de Doper
Julianus van Faenze » Marcus
Julius Caesar » Herodes
Junia » Apostelen
Junia van Rome » Priscilla & Aquila
Jupiter » Jezus
Justinianus » Bartolomeus
JUDAS I S K A R I O T»

Kaïn » Jezus
Kajafas » Jezus, Lazarus, Pontius Pilatus
Kándake » Filippus de diaken
Karel v » Drieëenheid, Dakobus de Meerdere
Karel van Anjou » Maria Magdalena
Karel de Grote » Dakobus de Meerdere, Michaël
Kasperl » Wijzen
Kefas (= Petrus) » Petrus
K L E O P A S» Dakobus de Mindere, Jezus, Lucas
Klopas (Kleopas) » Kleopas
Kodratos » Pontius Pilatus
Kratoon » Johannes, apostel & evangelist
Labbeiis (= Judas Taddeus) » Judas Taddeus
Laurentius van Rome » Stefanus
LAZARUS VAN BETANIË »Jezus, Maria
Magdalena, Marta & Maria, Simeon & Hanna
Lazarus (parabel) » Jezus
Lentulus » Jezus
Leo (niet-historische paus) » Dakobus de Meerdere
Leucius » Simeon & Hanna
Levi » Matteiis
Liberius van Rome » Maria
Liguori, Alfonsus Maria de' » Maria
Lilit » Duivel
Lodewijk x v i » Engelen
L O N G I N U S »Jezus, Stefaton
Louise van Savoye » Maria Magdalena
L U C A S » Evangelisten, Jezus
Lucianus » Nikodemus, Stefanus
LUCIFER » Duivel, Engelen
Lucius Iunius Gallio » Paulus
Luther, Maarten » Antichrist, Duivel, Jezus, Paulus,
Priscilla & Aquila
Maggatras » Dismas & Gestas
Malchus » Jezus, Judas Iskariot, Petrus
Mamelia » Anna & Joachim

» Barnabas, Evangelisten
Marcus Antonius » Salome, Thecla
Margret van York » Matteiis
MARIA (dochter van Anna) » Anna & Joachim,
Apostelen, Dismas & Gestas, Drieëenheid,
Elisabet & Zacharias, Engelen, Gabriël, Herodes,
Jakobus de Mindere, Johannes, apostel &
evangelist, Johannes de Doper, Jezus, Jozef van
Arimatea, Jozef van Nazaret, Judas Iskariot,
Lazarus, Longinus, Lucas, Matteiis, Petrus,
Pontius Pilatus, Salome & Zelomi, Sibyllen,
Simeon & Hanna, Thecla, Timoteus, Tomas,
Wijzen
Maria (zuster van Barnabas, moeder van Marcus) »
Barnabas
Maria (vrouw te Jeruzalem) » Marcus
Maria van Betanië » Maria, Maria Magdalena,
Marta & Maria, Salome & Zelomi, Veronica
Maria van Egypte » Maria Magdalena
Maria van Rome » Priscilla & Aquila
Maria Cleophas (vrouw van Alfeus) » Anna &
Joachim, Jakobus de Mindere, Kleopas
MARIA MAGDALENA » Jezus, Johannes, apostel &
evangelist, Judas Iskariot, Lazarus, Marta &
Maria, Thecla
Maria Salomas (vrouw van Zebedeus) » Anna &
Joachim, Jakobus de Meerdere, Johannes, apostel
& evangelist, Maria Magdalena
Mariamme of Mariamne » Herodes, Salome
Mariken van Nieumeghen » Duivel
Marjam (Maria) » Jezus, Maria
Marsyas » Bartolomeus
MARTA VAN B E T A N I Ë» Lazarus, Maria
Magdalena, Marta & Maria, Veronica
Martialis » Petrus, Veronica, Zacheiis
Martilla » Lazarus, Marta & Maria
Martinus van Tours » Thecla
Mastema » Duivel
Mattan of Melchi » Anna & Joachim
M A T T E U S» Andreas, Apostelen, Barnabas,
Evangelisten, Judas Iskariot, Lucas
M A T T I A S» Apostelen, Matteíis
Mauritius » Longinus
Maximiliaan I » Matteus
Maximilla » Andreas
Maximinus » Lazarus, Maria Magdalena
Melania de Oudere » Thecla
Melchior » Wijzen
Melchisedek » Anna & Joachim
Menas » Thecla
M I C H A Ë L» Engelen, Jezus, Longinus, Lucifer,
Maria, Rafaël, Uriël
Mohammed » Barnabas, Gabriël, Maria
MARCUS
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Mozes » Bartolomeus, Duivel, Judas Iskariot,
Maria, Michaël, Paulus
Musa (Mozes) » Jezus, Maria
Natanaël » Bartolomeus, Filippus de apostel
Nero » Paulus, Petrus, Simon de Tovenaar
Nicolaas van Cusa » Maria Magdalena, Wijzen
Nicolaus van Damascus » Herodes
N I K O D E M U S» Maria, Jezus, Jozef van Arimatea,
Titus
Nymfa » Apostelen
Oceanus » Petrus
Oidipous » Judas Iskariot
Ontkommer, Sint » Nikodemus
Otto ii » Maria
Otto III » Maria
Pandera of Panthera » Jozef van Nazaret
PAULUS » Andreas, Apostelen, Barnabas,
Evangelisten, Filippus de apostel, Filippus de
diaken, Herodes, Jezus, Johannes, apostel &
evangelist, Judas Iskariot, Judas Taddeüs, Lucas,
Marcus, Maria, Matteis, Mattias, Michaël,
Petrus, Priscilla & Aquila, Simon de Tovenaar,
Stefanus, Thecla, Timoteüs, Titus
Paulus v i » Petrus
Paulus van Thebe » Zacheüs
Petronilla » Petrus
PETRUS » Apostelen, Engelen, Evangelisten,
Filippus de apostel, Dakobus de Meerdere,
Jakobus de Mindere, Jezus, Johannes, apostel &
evangelist, Judas Iskariot, Maria, Maria
Magdalena, Mattias, Paulus, Simon de Tovenaar,
Thecla, Zacheüs
Petrus Nolascus » Petrus
Petrus/Simon » Simon de IJveraar
Pharaildis » Salome
Philips de Goede » Andreas
Pilatus (= Pontius Pilatus) » Pontius Pilatus
Pius I v » Engelen
Pius IX » Jozef van Nazaret, Maria
Pius x i I » Gabriël, Jozef van Nazaret, Maria
Polimios » Bartolomeüs
Polemon II van Pontus » Thecla
Pompejus » Herodes
P O N T I U S PILATUS » Herodes, Jezus, Jozef
van Arimatea, Judas Iskariot, Longinus,
Nikodemus, Veronica
Porcius Festus » Paulus
Potifar » Judas Iskariot
Prisca » Apostelen
Prisca = Priscilla
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Priscilla & Aquila
Priscillianus » Jakobus de Meerdere
Processus » Petrus
Prochoros » Johannes, apostel & evangelist
Prometheus » Maria
Pyla » Pontius Pilatus
Pylatus » Pontius Pilatus
Pythia » Sibyllen
P R I S C I L L A»

R A F A Ë L» Engelen, Uriël
Rainald van Dassel » Wijzen
Ramiro (koning) » Jakobus de Meerdere
Romulus en Remus » Petrus
Ruben (joodse priester) » Anna & Joachim
Ruben (legendarische vader van Judas) » Judas
Iskariot
Rufus (zoon van Simon van Cyrene) » Simon
van Cyrene
Saffira » Petrus
Salomas » Anna & Joachim
S A L 0 M E» Johannes de Doper
Salome » Herodes
S A L O M E& Z E L O M I» Jozef van Nazaret
Salome » Maria Magdalena
Salomo » Sibyllen
Samaël of Sammaël » Duivel, Lucifer
Samaritaanse vrouw » Jezus
Samson » Jozef van Nazaret
Samuël » Anna & Joachim, Jozef van Nazaret
Sarpedon » Thecla
Satan » Duivel
Satanaël » Lucifer
Saul » Duivel
Saulus (= Paulus) » Paulus
Sealthiël » Engelen
Sebastianus » Thecla
Semele » Salome & Zelomi
Seneca » Paulus
Sergius Paulus (proconsul) » Barnabas, Paulus
Servatius van Maastricht » Anna & Joachim
S I B Y L L E N» Antichrist
Sibylle van Cumae » Sibyllen
Sibylle van Eritrea » Sibyllen
Silas (= Lucas) » Barnabas
Silvester (bisschop van Rome) » Petrus
S I M E O N» Elisabet & Zacharias, Jezus, Jozef
van Nazaret, Maria, Simeon & Hanna
SIMON VAN C Y R E N E» Jezus, Stefaton
Simon de Farizeeër » Maria Magdalena, Marta &
Maria
Simon (broer van Jezus) » Anna & Joachim, Judas
Taddeus, Simon de IJveraar

334 BIJBELSE, APOCRIEFE EN HISTORISCHE FIGUREN
Simon bar Jona = Petrus
Simon (vader van Judas Iskariot) » Judas Iskariot
Simon Petrus (= Petrus) » Andreas
SIMON DE TOVENAAR (= Magus) » Filippus
de diaken, Jakobus de Meerdere, Paulus, Petrus
SIMON DE IJVERAAR » Apostelen, Judas Taddeiis,
Kleopas
Sisamnes » Bartolomeus
Sixtus (Calixtus) II » Timoteus
Sophia (wijsheid) » Marcus
Stachys » Andreas
S T E F A N U S» Barnabas, Nikodemus, Paulus
Stefanus I » Stefanus
S T E F A T O N» Jezus, Longinus
Stollanus » Anna & Joachim
Suriël (= Uriël) » Uriël
Syntychè van Filippi » Priscilla & Aquila
Syrus » Maria Magdalena
Tabita » Petrus
Tarasco (draak) » Marta & Maria
Teofilus (proconsul) » Petrus
Teresa van Avila » Jozef van Nazaret
THECLA VAN IKONIUM » Paulus
Theodemir van Iria » Jakobus de Meerdere
Theodosius de Grote » Petrus
Theodulf » Engelen
Theophanu » Maria
Theophilus van Adana » Duivel, Maria
Tiberius (keizer) » Herodes, Pontius Pilatus,
Veronica
Tiburtijnse sibylle » Sibyllen
TIMOTEUS

Titus = Dismas
TITUS

Tobias » Rafaël
Tobit » Rafaël

Tolmaf » Bartolomeüs

Tom = Toma = Tomas » Tomas
T O M A S» Apostelen, Filippus de apostel, Jezus,
Johannes, apostel & evangelist, Judas Taddeüs,
Kleopas, Maria, Maria Magdalena, Wijzen
Tryfena » Apostelen
Tryfon » Judas Iskariot
Tryfosa » Apostelen
Tryphaina » Thecla
Tubal -Kain » Jezus
Tyrus van Mainz » Pontius Pilatus
U R I Ë L»

Engelen

Valerius, keizer » Paulus
Simon van Cyrene, Zacheus
Vincentius van Zaragoza » Stefanus
Vitellius » Pontius Pilatus
Volusianus » Veronica
V E R O N I C A» Jezus,

» Gabriël, Herodes,
Jezus, Johannes de Doper, Jozef van Nazaret,

WIJZEN UIT HET OOSTEN

Maria, Sibyllen, Tomas
Wolfgang van Regensburg » Engelen
Zacharia (profeet) » Elisabet & Zacharias, Engelen,
Judas Iskariot
Zacharias » Anna & Joachim, Elisabet & Zacharias,
Evangelisten, Gabriël, Johannes de Doper
ZACHEUS

Zakarija (Zacharias) » Johannes de Doper, Maria
Zaroës » Matteiis
Zebedeus » Anna & Joachim, Jakobus de Meerdere,
Johannes, apostel & evangelist
Zelomi » Salome & Zelomi
Zeus » Barnabas, Salome & Zelomi
Zoatham » Dismas & Gestas

Andreas
Anna &Joachim
Antichrist
Apostelen
Barnabas
Bartolomeus
Dismos & Gestas
Drieëenheid
Duivel

Het Nieuwe Testament heeft de grondslag gelegd voor het christendom
en zijn cultuur. De kunstenaars hebben een immens repertoire aan visuele
en andere uitdrukkingen van het Nieuwe Testament ontwikkeld. In leer
en volksgeloof zijn rond het leven van Maria, Jezus, de apostelen en andere
figuren tal van leerstellingen ontwikkeld en legenden geweven. Een samen
bijbelse, apocriefe en legendarische verhalen, en een verslag -vatingde
van hun voortleven in de kunsten.

Maria
Maria Magdalena
Marcus
Marta & Maria
Matteiis
Mattias
Michaël
Nikodemus van Jeruzalem
Paulus

Elisabet & Zacharias
Engelen
Evangelisten
Filippus, apostel
Filippus, diaken
Gabriël
Herodes
Dakobus de Meerdere
Dakobus de Mindere

Pontius Pilatus
Priscilla & Aquila
Rafaël
Salome & Zelomi
Salome
Sibyllen
Simeon & Hanna
Simon van Cyrene

Jezus

Simon de Tovenaar

Johannes, apostel en evangelist
Johannes de Doper
Jozef van Arimatea
Jozef van Nazaret
Judas Iskariot
Judas Taddeiis
Kleofas
Lazarus
Longinus
Lucifer
Lucas

Simon de IJveraar
Stefanus
Stefaton
Thecla van Ikonium
Timoteus
Titus
Tomas
Uriël
Veronica
Wijzen uit het Oosten
Zacheiis

Petrus
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