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INLEIDING. 

Als hulpwetenschap der kunstgeschiedenis heeft de iconografie of beeldbe
schrijving een geheel bijzondere waarde. Steeds dringender noemen allerlei 
vorschers haar voor een goed begrip der schilderijen noodzakelijk, of klagen 
anderen, dat zij een „stiefkind" en „asschepoester" in de wetenschap is. Van 
onmiskenbaar belang is de levensstudie van Emile Mâle gebleken, wiens 
doorzichtige werken wel onnavolgbaar zijn. Voor de Nederlandsche kunst is 
echter op dit gebied nog veel te verrichten. In het algemeen hebben onze 
vakgeleerden zich bepaald tot de stijlcritische methode, zoodat een onder
zoek naar den inhoud wel niet ontijdig mag heeten. Wanneer niemand min
der dan Friedländer het bezoek van de vrouwen aan het Graf 's avonds in 
plaats van 's morgens stelt, is het uitgesloten, dat hij den fijnen lichtval bij 
Jan van Eyck zuiver beschouwt. Men dient toch te begrijpen, wat er wordt 
voorgesteld, voor men kan beoordeelen, hoe het is weergegeven. Stof en 
vorm zijn nu eenmaal onafscheidelijk. Waar allen zich nu in den vorm ver
diepen, is het enkelen zeker geraden zich met de stof bezig te houden, waar
door een vergelijking tusschen meerdere bewerkingen van hetzelfde onder
werp en zoodoende een ontwikkelingsgeschiedenis eerst mogelijk wordt. 

Ook hier is James Weale de pionier geweest, wiens vondsten door Hulin 
de Loo en zooveel anderen werden benut. Speciaalstudies bezorgden L. Aerts 
en Günther over het Lam Gods te Gent, M. English over Maria en een 
Vlaamsche heilige als Godelieve, terwijl verschillende tijdschriftartikelen de 
iconografie terloops behandelen. 

Analytisch werd het verband tusschen literatuur en iconografie gezocht 
door C. van der Graft, Medard Verkest, de Vooys en W. H. Beuken. Uit
voerig behandelde Leo van Puyvelde de schilderkunst in verband met tooneel-
vertooningen. Hun uitkomsten vielen samen met die van meer internationaal 
georiënteerde kenners als Kraus, Künstle en Ligtenberg, dankbaar te ge
bruiken bij het opbouwen van een voorloopig overzicht, dat nog de noodige 
leemten in de uitgebreide stof moet laten. Want de schrijver beseft maar al 
te goed, hoeveel vragen en raadselen er voor een afdoende oplossing over
blijven. Hij bepaalde zijn onderzoek stelselmatig tot de paneelen, ofschoon 
miniaturen, fresco's, beelden en gravures meermalen gegevens hebben gele
verd. Zelfs bij deze beperking was het terrein nog eerder te groot dan te 
klein. 
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De meest doelmatige methode leek ЬіегЬц het onderzoek naar de feiten. 
Eerst wanneer deze volkomen open voor ons liggen, kan men, zij het schoor
voetend, eraan denken verband te leggen. Om de voorstellingen der schilders 
veilig te lezen, stellen wij er de gedachten naast, die in de gelijktijdige lite
ratuur leefden. Wij nemen het begrip literatuur dan in den breedsten zin en 
rekenen er dus zoowel Latijnsche als middel-nederlandsche geschriften onder. 
Ook liturgie en volksdevoties hebben een nauwelijks te overschatten betee-
kenis, zoo men het voorgestelde naar den geest van den tijd verklaren wil. 
Nu eens helpt het beeld, dan weer het woord een opvatting verstaan en 
den geest benaderen, waaruit beiden voortkwamen. Dit kan in vele gevallen 
de overlevering zijn. 

Wanneer wij uit de zakelijke gegevens kunnen komen tot het vaststellen der 
geestesrichting, waaruit geput is, mogen wij het direkt doel der iconografie 
bereikt achten. Dikwijls zal dit echter moeilijk, zoo niet onmogelijk blijken, 
omdat er schakels in plastisch of literair materiaal ontbreken. 

Waar wij het veld der iconografische onderzoekingen tot de motieven der 
christelijke kunst afbakenden, scheen een indeeling redelijk, die gebaseerd 
is op de openbaringen, zooals deze in het algemeen gezien werden door 
den middeleeuwschen mensch, ongeacht of zij historisch vaststaan of als 
apocrief dienen te worden beschouwd. 

Een korte samenvatting, uit de feiten opgebouwd, geeft tenslotte richt
lijnen aan, waarlangs het onderzoek kan voortgezet worden. 



I. GOD. 

A. GOD DE VADER. 

De uitbeelding van den onzichtbaren God, voor de aanschouwelijke voor
stelling in strikten zin nooit te bereiken, heeft door alle eeuwen heen de 
kunstenaars geboeid. De Kerk heeft slechts met een zekere huivering aan 
deze verbeeldingszucht toegegeven en steeds weer getracht de theologische 
waarheid in het beeld tot uiting te doen komen. *) De dichter Boendale hand
haaft uitdrukkelijk, hoe onnoozel het zou zijn te gelooven, dat God, „altemale 
gheest", een lichaam heeft als een mensch.3) 

Ofschoon de oorspronkelijke en oudste gedachte. God alleen door een hand 
weer te geven, niet volkomen verloren ging en telkens weer opdook,a) vindt 
men op het einde der veertiende eeuw bij de Nederlandsche primitieven 
hoofdzakelijk twee typen van uitbeelding. 

Vooreerst stelt men op plaatsen, waar God verschijnt, volgens eeuwenoude 
traditie, Christus voor. 

De Godmensch schept de wereld, openbaart Zich aan Mozes, enz. In tal van 
miniaturen valt dit waar te nemen tot diep in de zestiende eeuw. De Gods
voorstelling kan nauwelijks meer benaderd worden dan door de openbaring 
van Christus, die in het Nieuwe Testament »glans van Gods heerlijkheid en 
beeld van Zijn wezen" heet. Vooral levend was het denkbeeld, dat Christus 
als Woord des Vaders de Godegedachten uitdrukt in den tijd. Dit, epistel en 
evangelie van de Dagmis op het Kerstfeest bezielend, begrip kan men in de 
literatuur terugvinden, want bij Maerlant lezen wij: 

„Doe maecte God met zinen ytorde 
Dat licht als iet Ьевсгетеп horde, 
't Wort Gods dat es die Sone 
Die ons verloeste, dats die gone 
Die vlesch in Marien ontfinc." *) 

Onder God wordt trouwens, zooals nog dikwijls bij Katholieken, vanzelf
sprekend Christus verstaan, o.a. bij Hadewych. ·) 

») Didron (72), Heilmaijer (82) e.a. a) Boendale (118) I, 2, 1 w. 8) B. en H. (27) lig. 6 
en II, pi. 167 E. 4) Rijmbijbel van J. v. Maerlant (140), I blz. 7 ντ. ») Hadewych, Visioenen 
(129), woordenlijst i.v. God; zie ook: Verwijs en Verdam (165) II, blz. 2008. 
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Maar het is de voorstelling van God als grijsaard, die een nieuw element be-
teekent in de kunst der veertiende eeuw en op veel plaatsen de oudere gaat 
verdringen. 

Men is licht geneigd deze figuur God den Vader te noemen, ofschoon men 
hiermede soms misschien reeds teveel zegt. Want er bestaan Fransche miniatu
ren, waar de „Oude van dagen" wordt uitgebeeld1) tusschen kelk en oude 
wet. Ware het niet om den aangegeven ouderdom, dan zou men zeker van 
Christus moeten spreken. Het nieuwe der voorstelling bestaat veeleer hierin, 
dat zij populair wordt, dan dat zij onbekend zou zijn. 

Sporadisch immers kwam de God de Vaderfiguur in onze gewesten vroeger 
voor. Men denke aan den doopvont te Luik of aan een ander voorbeeld uit 
de Maasbeeldhouwkunst2), al is dit dan ook slechts het type. Zoo zal God 
de Vaders beeltenis op het einde der veertiende eeuw en in den loop der vijf
tiende veel voorstellingen sieren. 

Alleen. 

Alleen komt de figuur o.a. voor op den Rijmbijbel van Michiel v. d. Borch 
en op den Rijmbijbel van Marienweerd uit 1339. Beiden zijn niet uitgesproken 
Nederlandsch, doen meer denken aan het Fransche type, of, zoo men wil, aan 
dat van het antependium van Soest. Zij bouwen naar den stijl in elk geval 
op een oudere traditie. a) 

Wij staan hier in de Nederlandsche kunst voor een direkt voorbeeld, waarbij 
tusschen de figuren van Christus en God den Vader moeilijk een onderscheid 
valt te maken. Wij hellen over tot de meening, dat eenvoudig God be
doeld is. Gebeden gingen telkens van den Vader op den Zoon over. 4) 

Meer gekarakteriseerd naar den leeftijd zien wij op een gulden legende te 
Londen (1465) God omgeven door engelen, een gegeven nog duidelijker uit
gewerkt op een Nederlandschen bijbel ± 1465 te Weenen.5) Duidelijk is Hij 
daar kenbaar als God de Vader met een tiaar op het hoofd. God, omgeven 
door engelen, treft men trouwens herhaaldelijk aan. Het voorbeeld van den 
Nederlandschen bijbel te Amsterdam is daarom belangrijker.e) God de Vader 
zit daar met een kroon op het hoofd op den regenboog. Een aureool omgeeft 
Hem, die vastgeklemd is tusschen een drakenmuil. Deze opvatting roept her
inneringen wakker aan Job XLI: „Portas vultus ejus quis aperiet?" Wanneer 
men echter een uiteenzetting over den Leviathan leest, waarbij van Chris-

4 Martin (17). Figures CV en CVI. a) Ligtenberg (44) Bd. I, T. XXVI u.S. 127. ») B. en 
H. (27) I pi. 22. God zegent met de rechterhand. Z n̂ linker rust op den wereldbol. 4) Meer· 
tens (146) II/2. β) В. en H. I pL 94, B. en H. II pi. 231. e) B. en H. I pi. 112. 
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tus gesproken wordt, vraagt men zich weer af, of dan met deze grijsaards-
figuur toch Christus bedoeld kon worden.1) 

Met deze voorbeelden der Godsfiguur mogen wij volstaan, omdat zij in de 
schilderkunst nauwelijks navolging vinden. In zooverre mag men met de 
meening medegaan, dat God de Vader alléén zelden voorkomt.2) Voor de 
miniaturen valt de reeks echter uit te breiden.3) 

Bij de schepping. 

De oude gewoonte, om aan het hoofd van Genesis de zes scheppingsdagen 
en den rustdag aan te brengen, zet zich gedurende geheel de vijftiende eeuw 
voort op de miniaturen. Wij treffen het gegeven reeds aan op den Rijmbijbel 
van Michiel van den Borch.4) God met het schematisch type van den ouden 
stijl treedt hier zes maal op en de zesde figuur schept Eva. Een Christus
figuur is Hij ook op den Rijmbijbel van 1400. 5) Op den Nederlandschen 
bijbel van 1465 lijkt vrij zeker God de Vader bedoeld te zijn in den grijsaard 
met tiaar op het hoofd. e) 

Herhaaldelijk kunnen wij den leeftijd niet juist bepalen, zoodat men ook 
hier wel eenvoudig aan uitbeelding van God gedacht heeft, nu eens dit, dan 
weer een ander traditioneel type benuttende. Vast staat, dat men van het 
hoogmiddeleeuwsch gebruik afwijkt, om alleen Christus de wereld te doen 
scheppen, ofschoon Zijn schepping van den mensch bepaald een beweegreden 
voor den tweeden Persoon der H. Drievuldigheid wordt genoemd om den ge
vallen mensch te herscheppen.T) Voor ons doel van bijzonder belang is de 
schepping van Eva, die, in afwijking van de schepping van Adam, op schil
derijen voorkomt. Dirk Bouts doet het weliswaar terloops op zijn schilderij 
te Valencia en in grisaille, waar de geschiedenis van het eerste menschen-
paar in kleine tafereeltjes rond een Kruisafneming wordt weergegeven; en 
ook hier valt moeilijk uit te maken of Christus, dan wel God de Vader be
doeld werd.8) Maar Jan Joest beeldt het gegeven reeds grooter uit op een 
der achtergronden van het altaar van Kalkar.e) Hier is duidelijk een grijs
aard geschilderd. Zeer menschelijk met een muts om het hoofd zal Lucas 
van Leiden in 1529 God den Vader weergeven bij hetzelfde motief.10) 

Bij den zondeval. 

Als grijsaard treedt God op in de miniatuur der Gebroeders van Limburg, 
waar Hij Adam en Eva na den zondeval toespreekt. " ) Links van Hem biedt 

1) Mâle (13) II, pag. 384 ss. 2) de Vooys (167) blz. 132. 3) Cf. B. en H. (27), register. 
*) B. en H. I pi. 1. ») В. en H. I pi. 103. «) В. en H. II pi. 231. *) Eerste Bliscap (116) 1242. 
β) Friedländer (38) III, V. β) Friedländer IX, I. »0) Friedl., Luc. v. L. (37) T. LXVII. 
") Leo Bruhns, (26) S. 5. 
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de duivel vanuit een boom aan Eva den appel, dien Eva weer aan Adam 
reikt, en rechts van God drijft een engel hen uit de paradijspoort. In het mid
den staat een levensbron. Het gegeven komt zoo reëel nauwelijks elders voor. 
Zulk een opeenvolgenden verhaaltrant vinden wij ook in het Maastrichtsch 
Paaschspel uitgewerkt, waar „unse Неге" voortdurend sprekend wordt op
gevoerd. ^ Als Christustype drijft God de eerste menschen uit het paradijs op 
een miniatuur van een Nederlandsch getijdenboek ( ± 1470) te Amsterdam. s) 

In dit verband is de voorstelling merkwaardig, waarbij God in tweestrijd 
is, of Hij kiezen zal tusschen de barmhartigheid of de rechtvaardigheid na 
den zondeval. Op het getijdenboek van Turijn3) is God uitgebeeld als be
jaard type, zittende onder een tentvormig ciborium. De tekst der miniatuur 
luidt: Deus propitius esto michi peccatori. Dignare Domine die isto sine pec
cato nos custodire. Ook hier dus lijkt het algemeene begrip God te dominee-
ren. Door den bidder, die zich terzijde wendt tot God, gevoelt men duidelijk 
het verband tusschen woord en beeld. 

De voorstelling is om een andere reden van meer belang. Rechts van God 
staat een engel met de lelie der barmhartigheid, links een engel met het 
zwaard der gerechtigheid, onder Hem een stralende zon en een slang. Reeds 
in het Maastrichtsch Paaschspel zien wij God in tweegesprek optreden met 
Intfarmeherthigheit en Wairheide, waarbij God beider raad inroept, hoe Hij 
Adam en Eva weer tot hun erfdeel brengen zal.4) Het is dus goed mogelijk, 
dat de zon hier de wereld beteekent. De kleeding der engelen wijst op re
miniscenties aan een spel. 

Men kan de verklaring van deze lichtende zon ook in andere richting 
zoeken. Hadewych zegt, dat de zetel van de Godheid klaarder was dan de 
zonne in haar klaarste macht, naar aanleiding van Apoc. I, 16.B) Waar de 
„Oude van dagen" een apocalyptische gedachte was, kan het een met het 
ander verbonden zijn. De engelen met zwaard en lelie worden dan minder 
goed verklaarbaar. 

Duidelijker nog treft men de voorstelling aan op een andere miniatuur. e) 
Hier knielen Ontfermherticheit en Vrede, Waerheit en Rechtverdicheit als 
vrouwfiguren voor God. Juist zoo ziet men ze ook optreden in de eerste 
Bliscap. God spreekt daar barmhartigheid en gerechtigheid aan als „weerde 
lieve vriendinnen". Onder God verstaat men in den tekst wel degelijk God 
den Vader, want de Zoon Gods en de Heilige Geest treden afzonderlijk op. Bij 

*) Zeitsch. f. d. Alterthum, 1842, S. 303 if. a) B. en H. I, pi. 36. 8) Fierens Gevaert (33). 
t.o.p. 120. *) Zeitschrift f. d. Alterthum 1842. S. 306 w. vers 96—153. e) J. van Mierlo (14) I. 
blz. 23, 220—225. Zij vergelijkt ook den zetel met ere sciven. e) Eerste Bliscap (116), titelmin. 
en blz. 46. 
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de miniatuur valt moeilijk anders te spreken dan van God. Ook Christus 
draagt immers staf en mijter en wereldbol. 

By andere voorstellingen pan het Oud-Testament. 
God komt in de vijftiende eeuw herhaaldelijk voor, hetzij dan als Chris

tusfiguur, hetzij als God de Vadertype, dikwijls alleen in buste, bij taferee-
len uit het Oude Verbond. Als Christus verschijnt Hij op een Latijnschen 
Bijbel van 1425 sprekende met Mozes, maar in denzelfden bijbel treft men 
God als oudere figuur ook verscheidene malen aan.1) Dit is teekenend voor 
de onpartijdigheid omtrent het type, die men aan den dag legt. 

Aan Job verschijnt God in diens ellende op een miniatuur van denzelfden 
bijbel,2) of op den doortocht der joden door de roode zee op een Ned. bijbel 
van 1431.3) Als grijsaard komt Hij voor boven een altaar, waarop Abels 
offer wordt aangenomen en dat van Kaïn verworpen.4) Sprekend met den 
duivel treedt Hij op in Gregorius Magnus' Moralia in Job te Utrecht 1445. ' ) 
Men zou deze reeks gemakkelijk kunnen vermeerderen, maar zij volstaat om 
het veelvuldig voorkomen der Godsfiguur te bepalen. Op schilderijen is de 
figuur van God eveneens zichtbaar. Meerendeels als voorafbeelding be
doeld, boeien deze gevallen ons om de wisseling van het type. Van Eyck 
schildert God in het brandende braambosch als grijsaard.e) Bouts op de 
manna-inzameling van Leuven. T) A. Bouts op zijn Mozes en Gideon te Lon
den als man op middelbaren leeftijd. 8) Bij Barend van Orley ziet men God 
den duivel toestemming verleenen om Job te bekoren.9) Boven David en 
Abigail van Oostsanen verschijnt zelfs God in de wolken.10) Dit alles wijst 
erop, dat men, in afwijking van oudere traditie, in de vijftiende eeuw en 
later het verschijnen van God in beeld tracht vast te leggen. Uit meerdere 
feiten zal blijken, inhoever dit uitbeelden van God een zekeren grond gehad 
heeft. 

Bij de Boodschap. 
God verschijnc in kleine buste herhaaldelijk — meestal in den linkerbo

venhoek — op voorstellingen van de Boodschap des engels. Wij treffen dit 
motief in de veertiende en vijftiende eeuw veel op miniaturen aan, minder 
op schilderijen. Op Melchior Broederlam's werk te Dijon is God als grijsaard 
weergegeven buiten het gebouwtje, waar Maria z i t . u ) Uit Zijn mond dalen 
stralen, die door een venstertje op Maria vallen. God raakt met Zijn hand 
den straal aan. Op het paneel van den meester van Flémalle " ) zien wij on-

1) B. en H. pi. 125 en pi. 143. ») B. en H. pi. 107. 8) B. en H. pi. 66. *) B. en H. pi. 85. 
B) B. en H. pi. 1%. «) Leo т. Puyvelde, J. v. Eyck's last work (Burl. Magazine, vol. LVI. 1950, 
p. 3). ') Frl. III. XXVIII. e) Frl. III. L, met kristallen wereldbol in de hand. ·) Frl. Till. 
LXVIII. » ) Burger (25) T. 259. " ) Burger, T. *. " ) Frl. II, XLV. 
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geveer hetzelfde: God draagt daar een staf in de linkerhand. In het vertrek 
zelf komt een kleine buste voor op een muurschildering te Breda. *) Overi
gens vinden wij het bij de groóte meesters weinig. Het lijkt aanvankelijk uit 
de miniaturen overgenomen te zijn, die het veel conservatiever voortzetten 
dan de paneelen. 

De kerkelijke gedachte, dat de Drievuldigheid inwerkte bij de Boodschap 
des engels, was levend in de literatuur. Bij Ruusbroec vinden wij: „Onse 
ewighe Vader sant sinen Sone met sinen name, overmits den inghel Gabriel 
tote der maghet Marien".2) En de Eerste Bliscap van Maria stelt dit ten 
tooneele voor, wanneer God sprekend wordt opgevoerd: „Gabriel, hoert, wilt 
u bereyen, sijt snel en wil niet langer beyen".8) 

Bij de Geboorte. * 

Merkwaardig is ook de verschijning van God den Vader bij de geboorte 
van Christus. Zeer vroeg is de uitbeelding hiervan op de miniatuur der Ge
broeders van Limburg.4) God de Vader, omgeven en gedragen door cheru
bijnen, verschijnt in de lucht. Van Hem uit gaan stralen, waarin de duif 
zweeft op het naakte Jezuskind, dat, door engelenvleugels behoed, op den 
grond rust, terwijl O. L. Vrouw links knielt en St. Jozef rechts zit. 

Bij onze schilders wordt dit beeld niet voortgezet, maar meester Franke B) 
en Lippi0) geven er later groóte groepen van. In de miniaturen vindt men 
enkele reminiscenties aan dit motief terug. De literatuur levert bij Ruusbroec 
een verwante gedachte: „En om dese sonde te beteren, soe sende ons die Va
der sinen Sone, ende die Sone ontfinc onse nature, ende die heilighe Gheest 
volbracht die gheboirte in onser menscheit".T) 

Bij den doop oan Christus. 

Het gegeven, waarbij de figuur van God het eerste wordt verwacht, is de 
doop van Christus. Behalve op miniaturen verschijnt de voorstelling bij Ro
gier 8) en Gerard David,β) Patinir 1 0) en vele anderen. Zij sluit dan ook nauw 
bij het verhaal van het Evangelie aan. Met de literatuur heeft de voorstel
ling dit verschil, dat men steeds de figuur van God den Vader weergeeft en 
dus de stem in beeld uitdrukt, terwijl deze figuur herhaaldelijk door Zijn 
hand het gebeuren begeleidt. Merkwaardig is het feit, dat sommige zes-

*) Ned. mon. ν. gesch. en к. I, eerste stuk (47), blz. 79. 2) Ruusbroec, VI. Biblioph. uit
gave (156) V, blz. 94. s) Die Eerste Bliscap van Maria, uitg. Willem de Vreese, 1931, blz. 93. 
*) Mâle (14) III, p. 20. β) Bruhns, o.e. s. 67. β) Α. Michel, III 2, pi. X. 7) Ruusbroec III, 
blz. 170. 8) Burger, T. 44. β) Burger, T. 109. 1 0) Burger. T. 177. 
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tiendeeuwers en niet de minsten, zooals Lucas van Leiden *) en Scorel,2) 
de God de Vaderfiguur weglaten. Men kan dit naar twee zijden uitleggen, 
óf omdat men het niet passend vond God uit te beelden, wat een hervormings
gedachte zou zijn, óf integendeel eerder omdat het tafereel reeds zoo gepro
faneerd was, dat het vrijwel alleen om de compositie en bijzonder om het 
naakt geschilderd werd. 

Andere feiten uit het EDangelie. 

God komt eveneens voor op de wonderbare broodvermenigvuldiging van 
den meester der Katharina-legende (altaar te Melbourne) in buste met een 
tiaar.3) Daarenboven verschijnt Hij bij de opwekking van Lazarus op het 
Magdalena-altaar te Brussel van een Antwerpsch manierist4); hier zeker als 
God de Vader bedoeld. Met staf verschijnt God de Vader in buste op de Tha-
borvoorstelling van Gerard David te Brugge. Boven een kruisiging uit de zes
tiende eeuw te Brugge6) verschijnt God de Vader en de duif, een motief, dat 
niet voorkomt in de vijftiende eeuw, doch wel reeds op ivoren in de tiende 
en elfde eeuw, al wordt God daar voorgesteld door een hand. Dit verdwijnen 
en terugkomen van motieven gebeurt meermalen. Op het Laatste Oordeel 
van Lucas van Leiden0) komt Zijn persoon niet voor, doch wordt alleen in 
hebreeuwsche teekens aangeduid. Hier is echter de Vadervoorstelling door de 
Calvinisten opzettelijk afgekrabd en door letterschrift vervangen, zooals zij 
ook het verschijnen van God op het tooneel verafschuwden. 

By verdere voorstellingen. 

Er zijn enkele andere gevallen, waarin God voorkomt, zooals Zijn door 
engelen omgeven verschijning aan graaf Willem IV op het Turijnsch-Mi-
laansch getijdenboek, waar Hij een scepter in de linkerhand draagt, terwijl 
Zijn rechter den zegen geeft.7) Een andere miniatuur beeldt Hem uit tijdens 
de marteling van St. Andreas.8) Op een derde handschrift houdt God ale 
grijsaard de hand op een knielende maagd.B) Deze maagd moet wel de ziel 
beteekenen, want de tekst spreekt in het begin van de „begheerde tegen-
woordicheit der ewighe wijsheit". Daarenboven spreekt een der Limburgsche 
sermoenen voortdurend van de ziel, die een „gude joncvrouwe" is.10) Het 

4 Frl. Luc. т. h. XXIX. а) Burger, Tfl. 285. 3) Frl. IV, XL VII. *) Burger, T. 196. 6) Fie-
rens Gevaert. La peinture à Bruges 1922, pag. 1. 62, В. v. Orleij toegeschreven. β) Er. v. 
Dülberg. Lucas ν. Leijden. T. I. ») Frl. I, XXVI. 8) Durrieu: La miniature Flamande. Bru
xelles, etc. 1921. PL VIH т. J. de Pestivien. β) В. en H. pi. 34. 1 0) Limb. serm. X. Kern, biz. 
269 тт. 
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merkwaardige is echter, dat met de „ewighe wijsheit" in de literatuur Chris
tus bedoeld wordt. Verbeeldt dit grijsaardstype nu Christus? 

Veelvuldig komt tevens God voor, die de zielen in den schoot houdt. Het 
werk uit de Maasbeeldhouwkunst (Zwolle) heeft wel het type van God den 
Vader, maar is zeker als Abraham bedoeld.1) Dit was ook de oorspronke
lijke voorstelling, de oude joodsche opvatting, die door een groep eerste 
Christenen overgenomen werd. St. Thomas leerde echter, dat deze zegswijze 
beteekende: in den schoot van God den Vader rusten. Wij zien derhalve 
later telkens duidelijk God den Vader, die twee of meer naakte figuurtjes 
in een doek vóór zich houdt. Zoo dragen op een getijdenboek uit 1430 twee 
engelen den doek, waarin drie naaktf iguurt jes aangebracht zijn.2) Eigenaar
dig is de miniatuur van 1465, waar een grijsaard in een zetel zit met figuurtjes 
in een doek vóór zich, terwijl engelen hem andere aanbrengen en boven hem 
Christus verschijnt met heiligen, waar ook kleine naaktfiguurtjes bij zijn 
aangebracht.s) Is dit de gedachte, zooals wij die op de laatste oordeelvoor-
stellingen van de Fransche kathedralen aantreffen? Dan zou zeker nog vol
gens de oude opvatting Abraham met den grijsaard bedoeld zijn. Sommi
gen meenden oudtijds namelijk, dat er geen bijzonder oordeel was en de 
zielen zoolang in den schoot van Abraham verbleven, tot het laatste oordeel 
zou plaats hebben.4) 

Overzicht. 

Uit de feiten kunnen wij dus constateeren, dat de Godsuitbeelding in de 
vijftiende eeuw veelvuldig voorkomt en wel op tal van plaatsen, waar men 
dit oudtijds naliet. Men geeft weer: God den Heer zonder nadere aanduiding 
of Christus of het gemarkeerde grijsaardstype, waarvan in den regel aan te 
nemen valt, dat God de Vader bedoeld is. Juist hetzelfde zien wij gebeuren 
in de literatuur. Zoo spreekt Maerlant in Rijmbijbel en Spieghel historiad 
voortdurend van God, niet anders. Even doet hij in zijn gedicht soms den
ken aan den Christus. Ook noemt hij Christus in het Nieuwe Testament voort
durend God. 

Ruusbroec spreekt weer herhaaldelijk van God den Vader. Hij zegt zelfs 
ergens: „Die hemelsce Vader heeft ons van nieute gescape; met rechte seien 
wi sine syn."5) Ook in een Limburgsch gebedenboek staan verschillende ge
beden, tot den Hemelschen Vader, waarmede God de Vader bedoeld is.e) 

*) Ligtenberg, o.e. T. XXVI. 9) B. en H. pi. 24; vgl. pi. 79 en 198. 8) B. en H. pi. 232. 
*) Deze theorie, dat alle uitverkorenen eerst na de algemeene verrijzenis Gods wezen zouden 
aanschouwen, werd in 1336 veroordeeld. (Diet, de théologie cath., art. Abraham (sein d'), lim
bes.) •) Ruusbroec, Die spieghel der ewigher stlicheit, uitgave VI. Biblioph. III, blz. 138. 
e) Een limburgsch gebedenboek, uitg. Fl. Prims, 1926, blz. 12 vv. 
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AFE. 4. J. van Eyck CHRISTUS (vera clTi^'s) l in lijn 



Er is dus aanleiding om aan te nemen, dat men de termen, zeer zeker de 
uitbeeldingen, door elkaar gebruikte. 

Wel is het eigenaardig, dat het grijsaardstype opkomt in het midden der 
veertiende eeuw en wel meer in de Noordelijke landen dan in Italië. In onze 
streken zal het zich steeds meer uitbreiden sindsdien. Mag men dit in ver
band brengen met invloeden uit de Duitsche en Vlaamsche mystiek, die zich 
gaarne tot den Vader wendde? Het geheele geestelijke leven heeft volgens 
Ruusbroec ten doel ons terug te voeren naar den schoot des Vaders.1) Het 
is waar, dat men zich in alle liturgische gebeden eveneens tot den Vader 
wendt, maar dit geschiedde reeds veel vroeger, toen men in het algemeen in 
de kunst Christus alleen uitbeeldde. 

Voor Ruusbroec staat ons de chronologie niet in den weg en de oorzaak 
zoeken in het tooneel is wel eenigszins de moeilijkheid verplaatsen, want 
waarom stelde men dan in plaats van Christus plotseling God den Vader 
voor? 

De oude Latijnsche traditie, om Christus als God uit te beelden bij schep
pingsdagen enz., zet zich in dezen tijd regelmatig voort. Er is duidelijk een 
kruising tusschen Germaansche en Latijnsche invloeden. Vrij zeker is dik
wijls in het algemeen God bedoeld door den schilder, in den tekst wordt 
ook herhaaldelijk slechts Deus of Domine genoemd als aanhef. Vermoedelijk 
is dan uit een ateliergebruik geput, een bestaand type genomen, zonder dat 
de schilder zich bekommerde, of dit oorspronkelijk den Vader of den Zoon 
voorstelde. Het komt mij voor, dat ook in de literatuur het woord God of 
Heer niet altijd een bepaalde voorstelling omtrent den Persoon wakker riep, 
maar eenvoudig het begrip God vertolkte. Duidelijk drukt dit Van Eyck op 
het Lam Gods-altaar uit, als hij boven de middenfiguur plaatst: Hic est Deus 
potentissimus. Wanneer men op deze gedachte het accent legt, wordt in dit 
bepaalde geval niet uitgesloten, dat Christus bedoeld kan zijn, vooral nu 
Adam zooveel lijkt op Hem, die als tweede Adam wilde mensch worden.2) 

B. CHRISTUS. 

De Christusfiguur komt, geheel overeenkomstig den aard der geestelijke 
literatuur, eindeloos voor bij de Nederlandsche primitieven. De uitdrukkings
wijze varieert vrij sterk. Dit kan zoowel samenhangen met den grooteren 
werkelijkheidszin der schilders als met een bepaalde geesteshouding, die voort
vloeide uit de heerschende godsvrucht. 

Ч Ruusbroec (155). Brulocht III. V—VI. 9) Cf. Lambr. Aerts, (65). Het Копіпкіцке „Lam 
Gods" der Gebr. H. en J. van Eyck. 
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Oudere iraditie. 

Op vroege miniaturen zien wij meermalen de schabloneachtige, golvende 
figuur, die veeleer decoratief als type, dan reëel als persoon aandoet. Op 
de miniaturen van Michiel van den Borch treft men dit type b.v. aan, dat 
wijst op Fransche traditie.1) Moeilijk valt uit te maken, of Christus dan 
wel de Vader bedoeld werd. 

Zoo zal ook het bekende gotische model, langwerpig lichaam met gebogen 
heup en lang, mager gelaat, vooral bij den meester van Flémalle en Rogier 
voortgezet worden, weliswaar veel menschelijker uitgewerkt, maar bouwend 
op het oude grondtype.2) Het groóte verschil tusschen den hoog-gothischen 
tijd en Rogier ligt vooral in het emotioneel-bevattelijke bij den laatste. De 
gothiek blijft meer bij de abstracte idee van den God-mensch, zooals in den 
Christus van Amiens.3) Rogier voert Christus als lijdenden mensch voor 
onze oogen. Hij bewaart hierbij den ideëelen vorm meer, dan de populaire 
Nood Gods der beeldhouwkunst. Zoo staat ook de schrijver Ludolphus van 
Saksen in zijn beschouwenden, redeneerenden trant nog meer aan den kant 
der gothiek.4) Het gedicht Van den levene ons Heren ademt sterker dien be-
wegelijken geest van den meester van Flémalle of Rogier. ') 

Naast de literatuur spelen andere factoren mede tot typevorming der 
Christusfiguur in de vijftiende eeuw. 

Veronicadoek. 

De volksdevotie vormt een niet te verwaarloozen element. De meester van 
Flémalle en Rogier van der Weyden geven den Veronicadoek met het Aan
schijn des Heeren in handen van Veronica, wat Memlinc later navolgt.e) 
Dit berust op devotie, want voor afbeeldingen van het Heilig Aanschijn ver
richtte men zijn gebeden. Zoo leest men in een Limburgsch gebedenboek: 
„Dit gebet salmen nüchteren lesen voer den гопукеп".T) De drie genoemde 
meesters beelden het zoogenaamd niet-lijdend type uit. Zoo spreekt ook nog 
de Gulden Legende daarvan, zoo komt de voorstelling op menige miniatuur 
voor. 

Omstreeks 1300 was in Frankrijk de legende uitgebreid door de verbeel
ding, dat Christus Zijn gelaat juist op den lijdensweg had afgedrukt in den 
doek, dien Veronica Hem reikte, om het bloed en zweet af te wisschen.8) In 

*) B. en H., 1 en 22. a) Fr]. II, X en LIV. s) Mâle, II, pag. 44. *) Lud. de Sax cur. 
Rigollot Parisiis, 1878. B) Vanden levene ons Heren, uitg. Beuken 1929. ·) Frl. II, U l i , 
Renders (51) T. II, pi. 30, en Frl. VI, IV. T) Limb, gebedenboek, uitg. Fl. Prims, biz. 92 cf., 
tevens Meertens (146), De Godsvrucht in de Nederlanden, 1931, Π, 79. 8) Künstle, Ι, S. 591. 
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onze gewesten treffen wij het lijdende Christushoofd eerst ongeveer 1450 aan. 
Petrus Christus schildert rond dien tijd een met bloeddroppels bedekten en 

met doornen gekroonden Christus.1) Daarna zien wij deze beeltenis meer 
voorkomen.a) Is dit toevallig of staat het eerste schilderij in verband met het 
feit, dat in den loop van het jaar 1449 de zweetdoek van Turijn in de Zui
delijke Nederlanden werd getoond en bewonderd, waarbij veel aalmoezen 
werden gegeven? 3) Zeker is, dat in de tweede helft der vijftiende eeuw het 
Heilig Aanschijn lijdend en niet-lijdend dikwijls voorkomt, ook op miniatu
ren, en steeds als voorwerp van devotie. Zoo lezen wij het volgende gebed 
naast een afbeelding van 1480: „Syt gegruet heilich aenschyn ons verlossers, 
daer in blyct die gedaente des godliken lichts in gedruct in een cledekyn, 
dat schoon was als die snee ende den wive gegeven, die veronica biet, tot 
eynen teyken der minnen." 4) Waar een der zingende engelen bij de Aan
bidding van het Lam het H. Aanschijn op zijn boord draagt, is het wel om 
uit te drukken, hoe de hemelingen God mogen zien van aanschyn tot aan
schijn. 

LentulusOerhaal. 

Volgens een middeleeuwsche legende zou Publius Lentulus aan den Ro-
meinschen keizer een beschrijving van Jezus' uiterlijk gerapporteerd heb
ben, die, in briefvorm verspreid, menig schilder blijkbaar voor oogen stond. 
Deze overlevering gaf den Zaligmaker een eerbiedwaardig voorkomen, dat 
tegelijk ontzag en liefde inboezemde: het haar bijna tot aan de ooren en vanaf 
de ooren golvende krullen, tamelijk donker van kleur, een scheiding midden 
op het hoofd „naar Nazareenschen trant", een gelaat zonder vlek of rimpel 
(men herkent hier letterlijke termen van Paulus over de Kerk als Christus' 
Bruid), een onberispelijk verloop van neus en mond, een volle, niet lange 
baard van gelijkmatige tint en aan de kin gesplitst, blauwe oogen met een-
voudigen, rüstigen blik. Het Christusportret te Berlijn6) vertoont paral
lellen met de beschrijving van Ludolphus van Saksen6) e.a. Dit sluit echter 
niet uit, dat ook voortgebouwd kan wezen aan een overgeleverd devotietype, 
waarop het kruis achter het hoofd, soms de letters A en ω wijzen. Wij vinden 
hiervoor een lichte bevestiging, als wij Petrus Christus op Van Eyck's voor
beeld zien schilderen, maar tevens op een zijner portretten een devotieplaatje 
tegen den wand aantreffen met het Heilig Aanschijn.T) Dit devotieprentje 
doet weer sterk denken aan den Christuskop, die herhaaldelijk voorkomt op 

») Frl. I, LVII. *) Frl. Ill, LVII en LVIII, A. Bouts. ») Arth. Loth, Le Portrait de N.-S. 
Jésus-Christ. Paris [1900]. pag. 13 en 20, 21. *) B. en H. pi. 153 B. e) Frl. I, XLVI1. e) Lud. 
de Sax., Proemium, pag. 9. T) Frl. I, LXVII. 
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de dalmatieken van de engelen op het Lam Godsaltaar. Goed mogelijk is, 
dat de schilders, met kleinere voorbeelden der „vera effigiee" voor oogen, in 
hun werkelijkheidszin het Lentulusverhaal gevolgd hebben ter volmaking 
hunner kunst. Opvallend hiervoor is steeds de scheiding, de gesplitste punt-
baard en de soms krullend afhangende haren over de schouders.1) 

Zoo lijkt het Christustype van den Veronicadoek bij den meester van Flé-
malle op het portret van Christus en Maria van denzelfden meester.2) Het her
innert echter ook aan het Lentulusverhaal en tenslotte kan men een zekere 
gelijkenis tusschen Moeder en Zoon moeilijk ontkennen: kleine mond, lange 
neus, langwerpige snit van gelaat. Deze gedachte, dat Jezus sprekend op Zijn 
Moeder leek, zien wij uitgedrukt in een der Limburgsche sermoenen: 

„Jhesus was Marien geliker dan noit kint sinre muder vrart. Want een igelic mensche es 
twere menschen kint ende es ligte an den monde sinre muder gelic ende an der naaen sinen 
Tader, ende es also gedeelt van tween formen. Mar die sute Marie, si hadde enen enegen 
son van lighamen ende van gclickenissen volcomenlike. Dit was die varwe, die die leventge 
Sonne ontfinc van din gelase, dat hi hare regte gelic was ane mont, ane oegen ende ane 
sinre reine menscheit." s) 

Het samenvloeien van verschillende invloeden uit literatuur, devotie of 
ateliertraditie valt dikwijls waar te nemen. Dit behoeft in tijden van nieu
wen vormwil en wijzigende geestesstroomingen niet te verwonderen, wan
neer het nieuwe zich stilaan met het oudere vermengt. 

Profielooorstelling. 

Het in Vlaanderen voorkomend Profieltype heet van een gemme uit Con-
etantinopel te stammen. *) Het niet-gebruikelijke type met uitstekende kaak
beenderen ziet men hier en daar bij de lijdensscenen opduiken. 

M a jest as. 

De voorstelling van Christus tronend met zegengebaar was in de vijftien
de eeuw reeds overoud. Wij zien hiervan een late, maar machtige reminis
centie bij de Godsfiguur van het Lam Godsaltaar. Het is meer hieratisch, 
maar tegelijk realistisch. ") 

Langs welke wegen deze opvatting tot Van Eyck gekomen is, valt slechts 
te gissen. Ofschoon men voor de physionomie invloed van het Lentulusver
haal niet behoeft uit te schakelen, leiden bepaalde overeenkomsten in beeld-

1) Cf. ook den Christnskop, die ten onrechte op den naam van Da Vinci staat in de 
kathedraal van Antwerpen. s) Frl. II, LUI en LVIII. 8) Limb. serm. XVI, blz. 360. *) Напв 
Preusz, Das Bild Christi im Wandel der Zeiten. Leipzig 1921. β) Rob. Berger, Die Darstel
lung des thronenden Christus in d. rom. Kunst. Reutlingen 1926, S. 7. 
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vorming ons naar Orcagna's werk in de Santa Maria Novella te Florence.1) 
De Christusfiguur van het paradijs, zittende naast de H. Maagd, vertoont 
een lichte verwantschap met het Gentsche type. Christus draagt een kleine 
snor en ronden baard, de neus is lang, de wenkbrauwen liggen hoog. Hij 
draagt een staf in de linkerhand. Dezelfde plooienval ligt in het kleed, vooral 
rond de linkerhand, en de houding der H. Maagd is gelijk. 

Men behoeft hierbij volstrekt geen direkte overname aan te nemen. 2) In 
verband echter met andere parallellen, zooals Christus en het Lam Gods op 
de schildering der Spaansche kapel te Florence,8) en het feit, dat ook het 
Gentsche altaar een paradijsvoorstelling is, mag men wel onderstellen, dat 
Van Eyck werken uit dezen kring direkt of indirekt gekend heeft. Hij 
bouwt echter zelfstandig op de traditie voort, zooals wij in het hoofdstuk 
over den hemel nog nader bezien zullen. 

Den noordelijken schilder hebben trouwens andere reminiscenties mede 
door het hoofd gespeeld. De tiaar komt enkele tientallen jaren vroeger 
reeds bij voorstellingen van God in Fransche miniaturen, de tiaar met lam
fers trouwens ook weer in Florence.4) 

De kostbare steenen en het edelsmeedwerk wijzen op bekendheid met de 
edelsmeedkunst, evenals de zegenende hand verschijnt op den Mariaschrijn 
te Doornik, maar ook op Fransche miniaturen. 5) Er zouden nog andere voor
beelden aan te halen zijn. Voortdurend een teruggrijpen naar oudere mo
tieven. 

De parelranden en -zoomen zien wij reeds op den Servatiusschrijn. Ook 
hier is direkte ontleening niet noodzakelijk, wel een veelzijdige assimilatie bij 
Van Eyck. Zooals geheel het schilderij met uitnemende zorg ontworpen is, 
zoo zijn allerlei elementen tot een eenheid gegroeid, daarom misschien droger 
en koeler samengesteld dan een compositie van Orcagna. 

Deze uitbeelding van God zal zich in het Noorden voortzetten bij de mi
niaturisten, bij Gerard David en een zekere bekroning vinden bij Memlinc.e) 
Deze laatste neemt van het Gentsch altaar weliswaar de musiceerende enge
len en de hieratische kleeding over, maar volgt voor het gelaat veeleer het 
langwerpig type van Rogier. 

Figuren bij Van Eyck en Rogier. 

Ofschoon het gevaarlijk is van een vast Rogiertype te spreken, omdat Van 

*) R. v. Marie, The Development of the Ital. Sch. of Painting, τοί. Ill, fig. 258 en 259. 
a) Cf. tevens Günther, S. 21 en 24 voor parallellen gedachtegang. 8) Molkenboer O.P., De 
Spaansche kapel te Florence, blz. 42. *) Martin, CVI, CV; v. Marie III, fig. 343. ") P. Clemen, 
Belg. Kunstdenkmäler, 1er Bd. t.o. p. 134 en afb. 116; Martin, fig. XXIV en XXXII. β) Β. en H., 
pi. 198, Frl. VI, LXVIII, en Kl. d. Knnst, XIV. Abb. 120. 
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der Weyden bijzonder sterk steunde op voorgangers, mogen wij dit misschien 
doen, omdat hij de oud-gotische figuur zooveel verlevendigd heeft en omdat 
zijn figuur in latere jaren eindeloos nagevolgd wordt. 

Rogier werkt zeer sterk met ovaal gelaatstype, in tegenstelling met Van 
Eyck, waar men een breeder, ronder gezicht aantreft. Zijn inspiratie lijkt 
terug te gaan op den Veronicadoek, wat ons ook bij den meester van Flé-
malle treft. Hetzelfde gelaat, lang met sobere, loshangende haren, komt 
overal op zijn paneelen terug.1) Wij vinden het zoowel bij het Laatste Oor
deel als bij de verschijning van Jesus aan Maria. Vergelijkt men het Laatste 
Oordeel van Madrid met dat van de Eremitage door Van Eyck, dan is het 
verschil opvallend. Dit is immers korter en breeder, en schijnt ook een voor
stelling van het Heilig Aanschijn te verwerken, waarop de stijve krullen en 
het gouden kruis van de Berlijnsche beeltenis wijzen.2) 

Ook bij de Kruisiging van Van Eyck en Rogier kan men deze verschil
len opmerken, nog afgezien van het feit, dat Van Eyck realistischer en de 
meer traditioneele Rogier devoter is van uitdrukking. 

Ofschoon de verschillende aard der schilders hierbij kan hebben meegespro-
ken, lijkt het aangewezen, dat beiden de „vera effigies" wilden weergeven. 
In hoeverre een model bij beiden kan hebben voorgezeten, is moeilijk uit 
te maken, want sommige gevallen loopen in elkander over. Van belang is, 
dat men latere meesters op deze twee typen veelvuldig ziet voortbouwen. 
Bouts, Hugo van der Goes, Memlinc en Geertgen volgen meermalen Rogiers 
voorbeeld, terwijl Petrus Christus en Gerard David weer meer het Van Eyck-
type vertoonen. Bij Petrus Christus is het teruggaan op de „vera effigies" 
een bewijsbaar feit. Op een mansportret van dezen meester hangt aan den 
muur een miniatuur van het H. Aanschijn, waaronder een gedicht van acht 
strofen: 

Nos perdue ad patriam 
o felix figura 
ad videndum faciem 
que est Christi pura.... 
Non depicta manibus 
sculpta vel polita 
hoc seit summus artifex 
qui te fecit ita...." 3) 

Omdat de individualiseering naar den vorm steeds grooter afmetingen aan
neemt, kan men geleidelijk belangrijke afwijkingen vaststellen in het type. 
Zoo herinnert Metsys nog aan het Rogiertype, maar het is toch reeds zeer 

*) Cf. mede Renders (51) T. II, pi. 48 en Destrée (29) II, pi. 92, of pi. 102. a) Fri. I, XLVII. 
8) Weale (60) p. 9; vgl. Meertens (146) II 75 TV. 

14 



AFB. 5. Meester ν. Fléiruille HEILIG AANSCHIJN Städ. In^liluiil. Frankfort. 



AFB. 6. Meesier der zeven barmhartigheden NAAKTEN KLEEDEN. 
Op den achtergrond staat CHRISTUS. (THOMAS VAN KEMPEN TYPE). 

Rijksmuseum, Amsterdam. 



sersoonlijk geworden. Jeroen Bosch geeft Christus herhaaldelijk klein en 
net rechthoekig gelaat weer. Naarmate de tijd voortgaat, legt elke kunste-
laar er meer van zijn persoonlijke opvatting in. 

Thomas van Kempentype. 

Daarnaast heeft de algemeene tijdgeest nog invloed. Zoo is het merkwaar-
lig, welk een buitengewone versobering intreedt op plaatsen, waar men 
Christus tijdens Zijn leven optreden ziet. Het hieratisch element, dat bij 
Van Eyck op het Lam Gods nog sterk naar voren komt, wordt vervangen 
loor de eenvoudige werkelijkheid van het portret. Aanvankelijk gemodel
leerd naar Lentulus' verhaal en de vera effigies, wordt Christus steeds meer 
in Zijn menschheid gezocht. Zonder nimbus, zonder eenig bijzonder ken
merk dan de bloote voeten, doet Hij veelal aan als een „wijs mensch", aan 
wien alle natuurlijke volkomenheid eigen was. 

Dikwijls is het type nauwelijks van een apostel of omstaander te onder
scheiden. Dit belichten van de natuurlijk-menschelijke zijde van Christus 
beantwoordt aan Thomas van Kempen's karakter tegenover Ludolphus van 
Saksen. De Kartuizer is vervuld met theologische beschouwingen en behan
delt Christus' leven ook in dien geest. Thomas van Kempen wijst niet alleen 
эр Christus' nederigheid, waardoor Hij de geringste van allen geworden is, 
maar spreekt voortdurend op de meest aanschouwelijke wijze over Zijn ver
moeide voeten, over de ongemakken en het gebrek aan Zijn menschelijkheid 
verbonden.1) Of deze voorstelling nu gegroeid is uit een zacht menschelijke 
figuur, die wij reeds op vroegere miniaturen zien voorkomen 2) en die zich 
later wijzigde in grooteren werkelijkheidszin, of dat direkte inwerking mag 
aangenomen worden uit de sfeer der Moderne Devotie, blijft daargelaten. 
Zoowel bij Rogier als bij Bouts wijst de sobere natuurlijkheid, verbonden met 
diepe verinnerlijking, op bekendheid met den kring der Broeders des Ge-
meenen Levens. Hun Christusfiguur is die van de Navolging, toegankelijk, 
beminnelijk, broederlijk. Dit type handhaaft zich, maar kan bij latere mees
ters, ja zelfs bij Bouts, niet altijd aan den indruk van nuchterheid ontkomen. s) 

Zoo zien wij in de vijftiende eeuw geruimen tijd naast elkander een 
traditioneel hieratischen uitdrukkingsvorm en een eenvoudige, menschelijke 
figuur. De voorstelling van het doorn engekroond Heilig Aanschijn zette zich 
onafhankelijk daarvan voort, om haar hoogtepunt te vinden bij Dürer. 

De zestiende eeuw verindividualiseert het menschelijk type nog sterker en 
neemt daarbij motieven op van buitenlandsche meesters, waaronder het lange 

Ч Th. т. K. (162), Lib. I, p. 40 en 42. 9) В. en H., fig. 9. ») Frl. Ill, XXXII; VI. XCI. 
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en heroïsche van Dürer. Soms wordt deze vrijheid hinderlijk, omdat zij aan
leiding wordt tot kunststukjes van verkortingen of wendingen, die met de 
vroomheid weinig meer hebben uit te staan. Zelfs Lucas van Leiden's gra
vures lijden hieraan.1) 

Er bestaan echter ook voorbeelden, waar dit heroïsche karakter uitklinkt 
in grootsche innigheid, zooals de pietà van Willem Key te München.2) Hier 
keert de Nederlandsche werkelijkheidszin in diepste wezen tot den geeste
lijken zin terug, die achter de verschijnselen verborgen ligt. 

Schilderde Angelico den Godmensch goudblond, hier onder blonden werd 
Hij met donker haar en donkere oogen verbeeld, misschien juist om Hem 
te onderscheiden. De lyriek loofde zijn „schoon bruyn ooghen" en juichte: 
„Heer Jesus, uwen bruñen cop, hi bloyt als enen wijngarts спор". a) Zijn 
kleeding was altijd eenvoudig, want, verklaarde een stichtelijk schrijver, 
nooit had iemand fluweel of goudbrokaat of borduursel of sieraden hooren 
noemen van den blootshoofds en barrevoets gaanden Menschenzoon.4) De 
volwassen Heiland droeg meestal een of andere kleur, die om het grauw-
bruin heenspeelde; alleen bij Zijn Lijden werd Hij zwartpaars en in Zijn Ver
heerlijking rood en wit voorgesteld. 

С DE H. GEEST. 

De meest voorkomende uitbeelding van den derden Persoon der H. Drie
vuldigheid is traditiegetrouw de Duif en wel altijd, wanneer de H. Geest 
alleen optreedt, meerendeels ook op de voorstellingen der Drievuldigheid. 

Bij Maria Boodschap verschijnt de Duif herhaaldelijk alleen in een stralen-
bundel. Dit beantwoordt zuiver aan den tekst van Lucas: „De Heilige Geest 
zal op U neerdalen en de kracht van den Allerhoogste zal U overschaduwen", 
evenals zij ook wel verschijnt boven Maria met Kind bij voorstellingen der 
Jesse-roede volgens den tekst: „Requiescet super eum Spiritus Dei." 6) Ove
rigens verschijnt de Duif zeer zelden alleen. e) 

Gewoonlijk wordt zij in verband gebracht met Vader en Zoon, zooals een 
enkele maal bij Geboorte en Vlucht naar Egypte, Doop van Christus en de 
speciale Drievuldigheidsvoorstellingen. Bij de laatste komt zij op verschillen
de wijzen voor, nu eens zittend op den kruisboom, dan weer met gespreide 
vleugels, zoodat de eene vleugel aan God den Vaders mond, de andere aan 
Christus reikt. Theologisch is dit de meest juiste opvatting. De H. Geest komt 

») Frl. (37) LIX. s) Winkler, Abb. 190. 8) Scheurleer (117) blz. 152, 235; Knuttel (134) blz. 
217. *) Tinbergen (159), blz. 330. e) Luc. I, 35 en F. Gevaert (34), pi. 56. ·) By Provost's 
boodschap van Genua loopen de hemelstralen bij hooge uitzondering naar den engeL Daar
in keert zich de duif naar Maria. Frl. IX, LXIX. 
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immers voort uit God den Vader en Uod den Zoon. Dikwijle zweeft de Duif 
boven Vader en Zoon, een andermaal zit zij op de hand van God den Vader. *) 

Slechts zelden komt de H. Geest als Persoon voor, te verstaan als een der 
drie gelijke personen. Op het paneel der ten hemelopneming van Maria zien 
wij het typisch motief verbeeld, dat Christus en de H. Geest als Persoon Maria 
ten hemel voeren, waar de Vader hen opwacht.a) In de Eerste Bliscap van 
Maria treden bij het hemelproces over de menschwording de drie Personen 
van de H. Drievuldigheid met elkander in beraad.e) 

Als Persoon spreekt ook het Speculum Exemplorum van de verschijning 
van den H. Geest in blanke kleeding en met een sneeuwwitte duif op den 
rechter schouder. In de literatuur dus vermenging van persoon- met duif-
gedachte. *) 

Nog zeldzamer geval is het voorkomen van drie hoofden op één lichaam. 
Toch bieden ons enkele miniaturen deze uitbeelding, die later door de Kerk 
verboden wordt. ") 

D. H. DRIEVULDIGHEID. 

De Drievuldigheidsvoorstellingen komen op het einde der veertiende en in 
den loop der vijftiende eeuw vrij regelmatig voor. Men kan hierbij onder
scheiden tusschen drie voorstellingen, wier direkt doel is het opwekken der 
devotie tot de H. Drievuldigheid, en de uitbeeldingen, waarbij de H. Drie
vuldigheid een gebeurtenis uit Christus' leven leidt, terwijl deze gebeurtenis 
voor den beschouwer hoofdzaak ie. 

By Maria Boodschap. 

De inwerking der H. Drievuldigheid op de Boodschap vindt men uitge
drukt door het aanbrengen van een Vader-buste in den linkerbovenhoek, 
het Christuskindje, met of zonder kruisje op den schouder, naakt zwevend 
in de lucht en de Duif bij Maria. Deze naïeve voorstelling komt weliswaar 
meer voor in Duitschland en Bohemen, maar men vindt haar in vroege pri
mitieven ook ten onzent.*) Latere meestere verlaten dit beeld en plaatsen 
slechts de Duif. Een dergelijke opvatting met uitvoerige beschrijving, hoe de 
Drievuldigheid van Maria bezit nam, vinden wij in een Limburgsch gebeden
boek uitgedrukt.T) Trouwens in het oudere werk van Ludolphus van Saksen 

^ Bij ProTost's Onbevlekte Ontvangenis van Leningrad draagt de Duif de kroon boven 
Haar hoofd, ten teeken dat Zij door God gekroond is. Frl. IX, LXXIX. a) Frl. Ill, LV. 8) Eer
ste Bliscap, blz. 55. *) Kruitwagen in Bijdr. Haarlem 29 (1905) blz. 329 w . •) Bijvanck, Oud-
heidk. Jaarb., 10e jrg., afl. 3, blz. 109. ·) B. en H. II, pi. 204, Burger, T. 27; Jan Kalf, De 
Baronie van Breda, blz. 79. 7) Limb, gebedenboek, nitg. Prims, blz. 177. 
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komt reeds uitvoerig de beschouwing voor van de samenwerking der geheele 
Drievuldigheid aan het mysterie der menschwording,1) waarbij toch de Twee-
ie Persoon alleen menschelijke gedaante aannam, „ghelijc enen die een cleet an 
doet ende heeft an elke zide enen staende hem helpende ende die mauwen 
houdende." Ook onthield men, hoe de Zoon, terwijl Hij in den maagdelijken 
schoot ging, volkomen in den schoot des Vaders bleef.a) 

By Geboorte en Doop Dan Christus. 

De Gebroeders Van Limburg laten zeer duidelijk de H. Drievuldigheid in
werken bij de geboorte, wat klaarblijkelijk tegen oudere traditie ingaat. Bij 
den Doop van Christus komt de Drievuldigheid vanzelfsprekend voor. Het 
duidelijkst misschien volgens het Evangelie bij Rogier van der Weyden, die 
zelfs den tekst in het Latijn tusschen de figuren aanbrengt: 

Filius meus dilectus in quo michi bene (com)placui, ipsum audite. Op de 
voorstelling van Patinir wijst God de Vader naar Zijn Zoon.8) Bij Lucas van 
Leiden en Scorel vinden wij een doop van Christus, waarbij de Drievuldig
heid eenvoudig ontbreekt. 

Bij de Kroning van Maria. 

Bij de ten hemelopneming van Maria, zoowel als bij haar kroning blijkt 
in de vijftiende eeuw de medewerking van de Drievuldigheid. Een Albert 
Bouts beeldt God den Vader in buste af boven de H. Maagd, die, gesteund 
door Christus en den als mensch uitgebeelden H. Geest, ten hemel zweeft. *) 
Bij de kroning wordt reeds vroeg het oude motief, waarbij Christus Maria 
kroont, vervangen door den zittende η Vader en Zoon, die Maria kronen, 
terwijl boven Hen de duif zweeft. In de literatuur blijft ook later de gedach
te, dat Christus dit deed, levendig. Zoo lezen wij, dat „Jhesus met voelheit 
der engelen ende der heiligen u (Maria) vysentierden ende nam u van deser 
werelt ende setten u boven alle choren der engelen tot synre rechter hant." 5) 

Herhaaldelijk verschillen God de Vader en God de Zoon in leeftijd. Soms 
houdt God de Vader met den Zoon de kroon vast, andere malen maakt de 
Vader een zegengebaar.e) De volkomen gelijkheid der drie Personen vindt 
men nog laat terug bij Barend van Orley, waar Maria ten hemel opgenomen 
wordt door engelen.7) 

De Drievuldigheidsvoorstellingen op zich zelf komen veelvuldig voor en 

1) Ludolphus de Sax (139), T. I, Pars prima, cap. V, pag. 39. •) Ludolphus in mul. vertaling 
aangehaald door W. de Vreese (116), blz. 119, 139. Verkeerde yoorstellingen, door Molanus, 
p. 37, op Gerson's voorbeeld afgekeurd, vervullen ook sommige liederen (b.v. Scheurleer, blz. 
268). 8) Burger, T. 177. *) Frl. Ill, LV. β) Limb, gebedenboek (154), blz. 196. β) F. Gevaert, 
pi. 52. T) Burger, T. 222. 
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wijzen naar alle zijden op een sterk levende godsvrucht tot de H. Drieëen-
heid. De belangrijkste is zeker de uitbeelding, waarbij God de Vader met de 
handen Christus aan het kruis draagt, terwijl de Duif tusschen beiden is aan
gebracht. Dit type heet: 

Genadestoel. 

Deze groepeering is in de vijftiende eeuw reeds oud, want in de twaalfde 
valt zij aan te wijzen in St. Denis. De Genadestoel veraanschouwelijkt de 
centrale leer van de Verzoening, die juist in deze eeuw uitdrukkelijker om
schreven wordt. *) Vroeg verschijnt hij ook te Kamerijk en wel vollediger dan 
op de voorstelling van St. Denis.a) Op miniaturen zet hij zich regelmatig 
voort en veelal op missalen. In 1332 gebruikt Michiel van den Borch hem bij den 
Rijmbijbel van Maerlant.3) In Doornik is deze Drievuldigheidsvoorstelling 
op het einde der veertiende eeuw overbekend. Men vindt die daar op ver
schillende grafsteenen en zij schijnt ook in de volksdevotie geleefd te heb
ben. 4) De meester van Flémalle beeldt haar dan ook uit als een beeldje op 
de schouw, met een kaarsje ervoor.6) Er is echter, zoowel op de grafsteenen 
als bij den meester van Flémalle, een verschil merkbaar tegenover de vroegste 
voorstellingen. God de Vader draagt een tiaar en is duidelijk als Oude van 
dagen gekenmerkt. Zoo zal dezelfde meester de voorstelling ook in het groot 
schilderen op zijn grisaille, waarbij God met de handen Christus ondersteunt 
en het kruis is weggevallen.e) Er heeft hier een geleidelijke overgang plaats 
naar een andere voorstelling, waarbij God de Vader Christus op den schoot 
draagt, terwijl engelen met lijdenswerktuigen Hem omgeven. De oudere ver
beelding, waarnaar de Vader Christus aan het kruis gehecht draagt, blijft 
vooral in miniaturen leven. Op de schilderijen, waarvan Malvel een der 
vroegste voorbeelden biedt, draagt de Vader gewoonlijk Christus in den 
schoot.7) 

Het komt voor, zooals bij Malvel, dat de H. Maagd, St.' Jan en engelen mede 
opgenomen worden in de smart. Ook vindt men, zooals bij Hugo van der 
Goes, alleen de drie Goddelijke Personen, terwijl Christus' voeten naar den 
wereldbol buigen.8) Door deze gewijzigde opvatting komt in de afbeeldin-

^ Mâle, I, p. 182. s) V. Leroquais (43), Missaal, begin 12e eeuw, pi. 96, en Mâle, I, p. 182. 
De belangrijke studie van R. Ligtenberg, blz. 22, kan misschien aanleiding wezen, om van een 
„uitgebreider" voorstelling te spreken, omdat de schrijver meent, dat de Genadestoel en de 
Drievuldigheidsvoorstelling (genadestoel met duif) feitelijk naast elkander, niet uit elkander 
gegroeid zijn. 8) B. en H., I, pi. 2. *) Belg. Kdm. I, Abb. 291, 294, 297 en 299. e) Frl. II, 
LIX. ·) Frl. II. LIV. ') F. Gevaert, Laren. Sept. p. 92. 8) Burger, T. 83. God de Vader 
verschilt hier niet in leeftijd van Christus. 
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gen een grooter vrijheid naar voren. De voorstelling wordt minder leer-
stellig en meer gevoelig, wat bij den meester van Flémalle vooral spreekt in 
de weenende engeltjes. 

Ook buiten de kroning van de H. Maagd kennen wij de voorstelling, waarbij 
Vader en Zoon zitten en boven Hen de Duif zweeft. Zoo geeft een Noord-
Nederlandsche miniatuur van dezen aard Christus een kruis in de hand.1) 
Afwijkingen vindt men eveneens. In een latere miniatuur staat God de Vader 
naast Christus, die door Hem ondersteund wordt. Half rust Christus op het 
kruis en naast Hem staat de geeselkolom. Om een banderol naast God den 
Vader is geschreven: Proprio Filio non peperei.s) Boven Christus zweeft de 
Duif. Dergelijke varianten treft men meer aan. 

Ontvangst van Jesus in den hemel. 

Wij zien soms God den Vader zetelen met den wereldbol in de hand, ter
wijl Christus met kruisnimbus en zegevaan in de bloedende hand links staat 
en een Duif tusschen Hen zweeft. ·) 

Vermeldt Frankrijk hiervan gevallen uit de zestiende eeuw, dan mogen 
wij dus opmerken, dat reeds om 1400 dit motief in Noord-Nederland bekend 
was. 

Drie gelijke Personen. 

Niet veelvuldig komt de voorstelling der drie Gelijke Personen voor. Wij 
vinden deze in een missaal van het seminarie te Brugge. De Vader en de H. 
Geest ondersteunen er samen Christus, God de Vader met kroon en scepter, 
de H. Geest met kroon en twee vleugels.4) 

Barend van Orley laat de drie Goddelijke Personen, ieder in het rood ge
kleed, zitten bij de ten hemelopneming van Maria te Brussel.s) Op het Brev. 
Grimani vinden wij echter alleen Vader en Zoon, die samen een staf vast
houden. Tusschen Hen zweeft de Duif en grijpt met Zijn pootje tevens den 
staf vast, Christus' kruis rust op den wereldbol.e) In missalen bleven voor
stellingen van één Persoon met drie gezichten zoo lang overgenomen, dat niet 
alleen Marnix ze verwierp, maar Leuvensche theologen der Contrareforma
tie ze nog moesten veroordeelen.T) 

!) B. en H. II, pi. 224. a) B. en H. II, pi. 190. 8) B. en H., pi. 102. Rijmbijbel van J. т. 
Maerlant ± 1400. 4) M. English, Cat., biz. 46. β) Burger. T. 222. β) Brev. Grimani (uitg. de 
Vries) IV, p. 408. Op een Brusselsch tapijt komen de drie goddelijke Personen zevenmaal 
handelend voor bij de scheppingsdagen. Göbel, T. I, Bd. II, 123. T) Marnix (144), fol. 11 en 
130 verso; Molanus (148), p. 37. 
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Al deze typen zijn quantitatief uit te breiden, zij zijn echter karakteristiek 
in de hoofdmotieven. 

Uit deze gegevens blijkt ons, dat de Drievuldigheidsvoorstelling veel en 
verschillend voorkomt. De literatuur blijft hierbij niet ten achter. Men denke 
slechts aan Maerlant's Van der Drievoudicheide, aan Ruusbroec of het Lim-
burgsch gebedenboek, waarin meerdere gebeden tot de H. Drievuldigheid 
staan. 

Naast het oud-dogmatisch motief, dat door de schildere verlevendigd wordt 
met omgeving, lijdenswerktuigen, weenende personen, Christus wijzend op 
Zijn wonde, komt de Vader met innig medelijden Zijn Zoon dragen. De alle 
godsdienstig leven der vijftiende eeuw doordringende vereering der Passie, 
het menschelijk lijden van Christus, vervult dus ook de Drievuldigheide-
voorstellingen. 

Vermoedelijk heeft de instelling van het Drievuldigheïdsfeest in 1334, 
waartoe de Zuidelijke Nederlanden juist aandrang op de Kerk uitoefenden, 
het toenemen dezer uitbeelding bevorderd, terwijl de Franciscaansche gods
vrucht en ook de richting der Moderne Devotie moeilijk buitengesloten kun
nen worden bij de vraag, waarom de lijdenselementen in de voorstelling zulk 
een overwegenden invloed hebben gekregen. 

Zeer algemeen gesproken, treft het ons, hoe dikwijls God de Vader en de 
Drievuldigheid voorkomen kort na de beïnvloeding onzer gewesten door de 
Germaansche mystiek en Ruusbroec's werken. Hoewel men bij het ontbre
ken van volledig materiaal niet te spoedig tot een conclusie mag overhellen, 
kan men onderstellen, dat deze parallellen in beeldende kunst en literatuur 
niet geheel toevallig geweest zullen zijn. Daar tusschendoor werkt de traditie 
der Fransche kunst, die van ouds aan Christus de voorkeur gaf, en het 
emotioneel karakter der Franciscaansche devotie krachtig na. Een wisselwer
king tusschen Germaansche en Romaansche elementen valt in onze gewesten 
vanouds aan te nemen, waarbij de Nederlandsche werkelijkheidszin misschien 
die motieven het gemakkelijkst overnam, die tot practische vroomheid op
wekten. 
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П. НЕТ OUDE VERBOND. 

Scheppingsdagen. 

Deze komen begrijpelijk veel op miniaturen voor, die het bijbelverhaal 
illustreeren, doch niet op schilderijen; daarentegen wel weer op zestiend-
eeuwsche tapijten met landschappen. *) Op miniaturen ontwikkelt het motief 
zich van het meer schematisch uitgevoerd beeld, waarbij Christus gewoon
lijk nog zelf schept, naar het scherper geïndividualiseerde, waarbij meestal 
de Godsfiguur als grijsaard optreedt. De Schepper heft drie vingers op, 
als om den priesterlijken zegen over de stof te geven. De dieren en planten 
worden geleidelijk sterker gekarakteriseerd. Soms geeft men in een enkele 
miniatuur Gods scheppende hand weer, meerendeels vinden wij de zes schep
pingsdagen in kleine tafereeltjes na elkander, waaraan dikwijls de Heer in 
Sabbathrust is toegevoegd. Behalve het scheppen der dieren wordt een en
kele maal ook de schepping van Adam uitgebeeld. Vrij regelmatig echter 
ziet men alleen de schepping van Eva weergegeven en wel in een zeer vast 
type, dat zich eeuwen handhaaft.2) Bosch' Tuin der lusten wijkt hiervan af, 
want de Schepper toont hier Eva aan Adam, zooals Rafaël kort erna laat 
doen. *) 

Adam en Eva. 

Onze stamouders hebben zich gedurende de middeleeuwen verheugd in 
een geregelde uitbeelding. De reden hiervan was ongetwijfeld, dat zij als oor
zaak van de heele heilsgeschiedenis werden beschouwd. De middeleeuwer 
begreep volgens bijbel en liturgie, dat zonder Adam Christus geen mensch 
was geworden en zonder Christus geen zaligheid voor den mensch had 
kunnen bestaan. Het begrip der „felix culpa" was de grond, waarom Adam 
vanzelfsprekend het prototype van Christus werd en Eva van Maria. Adam's 
schedel vinden wij dan ook tot diep in de 16e, ja 17e eeuw terug onder de 
kruisiging van Christus. Adam en Eva hebben op het Lam Gods-altaar te 
Gent een veel dieper grond van bestaan dan alleen het naakt. Zij vertegen-

1) Göbel (39). T. I, Bd. II, 123. 125. e) Meded. v. h. Nederl. Hist. Inst, te Rome. Ш, 1928. 
») Frl. V, LIXIV; Raffael (Klassiker der Kunst) 1922, S. 177. 
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woordigen daar het menschdom; oorzaak der algemeene ellende, zijn zij ook 
het eerst verlost door den triomfeerenden Christus. Daarom reikt Christus, 
als Hij afgedaald is naar het voorgeborchte der hel, hun beiden vóór allen 
de hand ter verlossing. 

Om dezelfde reden worden zij op tal van zetels, waarop Maria met haar 
Kind troont, tezamen uitgebeeld, want zij zijn het prototype Ьц uitstek van 
den Verlosser en Zijn moeder. 

De Adam- en Evavoorstelling was dan ook volstrekt niet nieuw in den tijd 
van onze primitieven. Zij was bekend uit de beeldhouwkunst1) en uit de mi
niaturen. Naast de schepping van Eva ziet men daar reeds het motief der 
verleiding, dat onze primitieven meer zal boeien dan de verdrijving uit het 
paradijs, zooals wij die kennen bij Masaccio. Of dit toe te schrijven valt aan 
een gemis aan dramatische kracht bij de Noorderlingen en een verlangen 
naar het intieme, het liefelijke van den paradijstoestand? In ieder geval 
gaat de Nederlander hierin een hoogtepunt bereiken. 

Na het uitvoerig verhaal op de miniatuur der Gebroeders Van Limburg 
vinden wij de verleiding feitelijk voor het eerst als zelfstandig geheel terug 
op de grootsche paneelen van Hugo van der Goes.2) Het is een diptiek, met 
de beweening van Christus als tegenhanger. Dit is niet zonder beteekenis: 
de geestelijke dood van Adam vormt immers de beweegreden voor den licha-
melijken dood van Christus. De zondeval is met een voelbare aandacht ge
schilderd, al blijft het formaat voorloopig klein. Het naakt is nog bedekt en 
niet overmatig gedurfd, de verleider half mensch, half dier. 

Jeroen behandelt het gegeven in den verhaaltrant van de Gebroeders van 
Limburg. ·) Boven op een lengtepaneel wordt Eva geschapen; in het midden 
speelt zich de verleiding af en op den voorgrond jaagt de engel beide zon
daars uit het paradijs, terwijl God boven alles zetelt in den hemel, van waar
uit men den val der engelen ziet geschieden, die in dieren veranderen. 

Gossaert laat Adam en Eva gearmd door het paradijs wandelen, wanneer 
Adam den appel wil grijpen. *) Nu worden het naakt en de natuuridylle tot 
hoofdzaak. Opvallend is, dat zij zich volstrekt niet bedekken. Op den achter
grond is de verdrijving uit het paradijs zeer klein geschilderd. 

Gossaert zal het motief herhaaldelijk behandelen.6) De figuren worden 
steeds grooter en meer doel, de lichaamswendingen overwoekeren volkomen 
de bijbelsche gedachte. Op zijn werk te Berlijn zit duidelijk een aap achter 
den boom. Meermalen hangt een slang in de takken. Tegenover deze uitbun
digheid vallen werken als van Memlinc en Joos van Cleve weg, die eenvoudig 

1) Belg. Kdm., I, S. 227. Hol, Adam hakkende. Eva spinnende. a) Bruhns, S. 5 en FrL IV, 
IV en •. d. Goes' navolger IV, XL. e) Frl. V, LXXVII, Escoriaal. *) Fri. Vili. V. B) Frl. 
Vili. XV-XVIII. 
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op traditioneelen trant Adam en Eva gescheiden laten staan. Een toppunt in 
deze verleidings- en paradijstafereelen zal ten onzent Rubens vormen met 
zijn stralend schilderij van het Mauritshuis. 

Kaïn en Abel. 

De zonen van Adam worden, evenals Samson met den leeuw, niet in het 
groot, wel als decoratief prototype op de paneelen aangebracht. Wij vinden 
het offer van Kaïn en Abel in grisaille terug boven Adam van het Lam Gods
altaar, waar ook boven Eva de doodslag op Abel is uitgebeeld, evenals op 
de zetelleuning van de Moeder Gods van Van Eyck te Brugge. Abel ie hel 
prototype van Christus, zooals het ten overvloede in de Limburgsche ser
moenen staat uitgedrukt.1) Ofschoon men hier en daar het motief ziel 
opduiken in grisaille aan schilderijen, heeft het toch weinig te beteekenen. 
Uit de zestiende eeuw stamt een grafzerk, waarop Kaïn Abel doodslaat mei 
een kakebeen, vermoedelijk alleen gemaakt, omdat de afgestorvene Abel 
heette.2) Overigens treft men dan ook het motief nauwelijks aan. 

Melchisedech, Abraham's offer en overige prototypen. 

Ofschoon zeer vele voorstellingen uit het Oude Testament in de miniatuur
kunst voorkomen, gaan ze in veel mindere mate op de paneelen over. In de 
vijftiende eeuw worden oud-bijbelsche beelden slechts benut als prototypen 
en zeer zelden om het gegeven zelf. Ja zelfs Mostaert brengt op zijn Drie
koningenvoorstelling, zorgvuldig op een pilaar als notitie aangeteekend, d< 
prototypen van geboorte en Driekoningen nog aan, zooals den droom van dei 
schenker van Pharao, de sibylle, die Augustus de verschijning verklaart er 
de drie helden, die David water brengen uit de bron van den vijand, klaar
blijkelijk overgenomen uit een speculum humanae salvationis.3) In de zes
tiende eeuw verandert dit echter en vinden wij ook schilderijen, die speciaal 
een gegeven uit het Oude Testament behandelen. Hierbij verschijnen som¡ 
plotseling motieven, die men vroeger niet gezien heeft of tenminste gedurend« 
de geheele vijftiende eeuw niet en alleen tevoren aantrof. 

Wij treffen b.v. den toren van Babel wel op een paneel van Breughel aan 
maar nooit, tenzij op miniaturen, in de vijftiende eeuw. 

Abraham en Melchisedech vinden wij daarentegen reeds bij Bouts met dri« 
andere voorafbeeldingen op zijn Laatste Avondmaal te Leuven, maar oob 
nog in de zestiende eeuw als prototype. Het zijpaneel van het Laatste Avond-

1) Limb, serm., blz. 535. s) Gruuthuse, Brugge, grafplaat т. Broeder Abel Porcket, 1502 
s) Bürger. T. 254. 
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AFB. 8. J. Moslacrl DÉTAIL VAN HET DRIEKONINdENPANEEL (Prototypen; 
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maal van Fourbus te Brugge geeft het motief en zoo ook in het Rijksmuseum 
een paneel. Het eerste heeft als pendant Elias, die brood ontvangt, het tweede 
de manna-inzameling. Deze drie gegevens duiden alle op het wonder der 
Eucharistie. 

Abraham's offer zien wij slechts klein weergegeven op verschillende schil
derijen der vijftiende eeuw, zooals bij den meester van Flémalle, maar ook 
bij Albert Bouts. *) Daarenboven komt het in de zestiende eeuw als paneel 
op zichzelf voor, zooals bij Jan Joest van Calcar. 

Hoewel het gegeven in de literatuur herhaaldelijk gebruikt wordt — de 
bok is daar de menschheid Gods, Izaak verbeeldt Christus als God's Zoon —, 
treft men het bijna niet anders aan dan in grisailles of in medaillons ver
werkt, soms ook op een klein altaartje, bij een geval, dat nog afspeelt onder 
de oude Wet. 

Het zal de zestiende eeuw zijn, die een ander gegeven uit Abraham's 
leven schildert. Engelbrechtsen beeldt de verdrijving van Hagar uit, niet als 
prototype, maar als vertelling, iets, waar de zestiende eeuw op haar eigen 
wijze van houdt. In het midden speelt zich de hoofdhandeling af. Hagar 
wordt met een brood en kruik water naar de woestijn verwezen door Abra
ham, terwijl Ismael naast haar gaat. De aanleiding hiertoe ziet men rechts 
uitgebeeld, waar Ismael en Izaak aan het vechten zijn. Links wordt Hagar 
door een engel in de woestijn gewezen naar een bron.a) Ook in de teekening 
van Hugo van der Goes valt geen prototype te zien, als hij de geschiedenis 
van Jacob en Rachel verhaalt. Het is het moment, waarop Jacob zich aan 
Rachel bekend maakt als de zoon van Rebecca, terwijl Lia er afgewend bij 
staat. Rechts ziet men de omhelzing van Laban en Jacob, nadat Rachel aan 
Laban geboodschapt heeft, wie Jacob is. Links zijn de kudden en ЪегЛ^га.B) 

De geschiedenis van Jozef wordt weinig weergegeven. Op ronde panëëYf jés 
komt zij voor te Berlijn. *) Men treft daar het feit aan, dat Jozef in den put 
geworpen wordt, terwijl terzijde een bok geslacht wordt, om met het bloed 
Jozefs bovenkleed te kleuren, den verkoop van Jozef aan de Ismaëlie-
ten, waarnaast de broeders aan Jacob het bovenkleed toonen. Verder be
staat een paneeltje, waarop Jozef droomen duidt, een ander, waarop hij door 
Putiphar tot beheerder over zijn goederen wordt aangesteld.5) Beide schij
nen evenmin als prototype bedoeld en meer anekdotisch opgevat. 

Mozes komt op schilderijen, die een gebeurtenis uit het Nieuwe Testament 
weergeven, herhaaldelijk voor als vertegenwoordiger der Oude Wet. Evenals 
op oudere afbeeldingen de zittende Christus aan zijn rechterhand den kelk 

») Burger, T. 37 en T. 76. a) Winkler, Abb. І37. Evenals Mostaert. Frl. X, VI. 8) Frl. IV, 
LXXVI. 4) Die Gemäldegalerie des Kaiser-Friedrich-Museums, bearb. d. H. Posse. 2e Abt. 
S. 132 en 133. Beri. 1911. ») P. Clemen, Belg. Kdm.. I, S. 316. 
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der Nieuwe Wet heeft staan en links de tafelen der Oude Wet, zoo ziet men 
er dikwijls Mozes met de tafelen in de hand voor het levend verband tus-
schen de tijden. Wij vinden Mozes bij den tempelgang van de H. Maagd, ook 
als devotieprentje in het vertrek der Annunciatie of als beeldje in de zaal 
van het Laatste Avondmaal, als om te bevestigen, dat de Messias niet de 
Wet is komen opheffen maar vervullen. 

Verschillende feiten uit het leven van Mozes dienen tevens als prototypen. 
Het Brandende Braambosch komt als voorafbeelding van Maria's maagde
lijkheid voor op het Helleputte-altaar, waar nog drie andere voorafbeeldin
gen het duidelijk bewijs leveren, hoezeer ook Van Eyck's kring nog de mid-
deleeuwsche gedachtewereld kende en huldigde, waarin de symboliek een 
eereplaats innam. 1) Bouts, wiens prototypen naast het Laatste Avondmaal 
genoemd zijn, verwerkt het motief zelfstandig, ofschoon het aannemelijk is, 
dat ook dit paneel bij een ander of meerdere andere behoord zal hebben als 
prototype. Rechts doet Mozes zijn schoeisel uit, om blootsvoets tot God te na
deren, links verschijnt de Heer temidden van vlammen met den wereldbol 
in de hand, terwijl de herder Mozes half knielend een gebaar van verbazing 
maakt. 2 ) Van Aelbert Bouts, evenals van Jan Joest van Calcar, kennen 
wij een paneel, waarop Gideon en diens vacht is afgebeeld. s) Beiden zijn 
volgens gelijktijdige teksten als prototypen op te vatten van de ongerepte 
H. Maagd, te meer omdat de voorstellingen feitelijk twee vleugels van een 
triptiek vormen, waarvan het middenstuk een Mariavoorstelling moet ge
weest zijn. 

Als voorafbeelding van Christus' Kruisiging gold het feit, dat Mozes water 
uit de rots sloeg. Wij zien deze gebeurtenis met haar pendant, de koperen 
•3?--s; -άοοτ Christus zelf aangehaald, op een kruisigingstriptiek te Gent. 4 ) 
Wanneer wij Lucas van Leiden echter een groot schilderij zien maken, waar
op Mozes met de hoornen op het hoofd en omgeven door de grooten van zijn 
volk staat tusschen zijn volk, dat met tal van kruiken den dorst lescht, 
dan duidt het geval alleen op de verhalende behandeling eener menschen-
menigte, waarbij de afsluiting der ringcompositie op den voorgrond door 
knaapjes en een gestrekt been zich opdringen boven het bijbelsche gegeven 
uit. 5) 

Zoo zien wij in de zestiende eeuw plotseling een ander beeld opduiken: 
Saul bij de waarzegster, waaraan Oostsanen zijn paneel in het Rijksmuseum 
wijdt. Toch is dit geen speciaal prototype. Het moet om andere motieven 
geschilderd zijn, waaraan de allegorie en het naakt vermoedelijk niet vreemd 

») o.e. Burl. Magazine, vol. LVI, 1930, p. 3. a) Frl. Ill, XX. э) Frl. ΠΙ, I. *) Burger. T. 89. 
Zooais Mozes en Elias ook in het historisch gebeuren yan de Thaborscene yerschijnen bij 
G. David, O.L. Vr. kerk te Brugge. ») Burger, T. 273. 
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zijn. Deze heksensabbath, waarop men Bosch' motieven terugvindt, maar 
ook antieke satyrs, houdt zich nauw aan den bijbel gebonden. Men ziet dui
delijk, dat Samuel uit het graf opstijgt, waarnaast trouwens geschreven staat: 
„sepulchrum Samuelis". De groep rechts maakt een maaltijd gereed voor 
Saul, die den geheelen dag nog niets genuttigd had. Ook de teksten duiden 
duidelijk op het verhaal.1) 

David komt in miniaturen herhaaldelijk, op schilderijen nauwelijks voor, 
tenminste alleen, met zijn harp, of op klokken spelende, of bij de verschij
ning van God. Meerdere malen echter vinden wij een geheele scene van 
zijn leven, zooals het oogenblik waarop hij vanuit een portiek aandachtig 
staat toe te zien, zijn hand bewogen omhooghoudende, in de linker een ring 
dragende. Dit ia vermoedelijk een gedeelte van de Bathsebavoorstelling te 
Stuttgart, waarop men haar, geholpen door een dienstmaagd, uit het bad 
ziet stijgen. Hoofdzaak is hier vrij zeker het naakt, al blijft het nog een vrij 
schuchtere poging tot een hoe langer hoe meer geliefd genre.s) 

Op schilderijen is mede bekend de ontmoeting van David en Abigail. Een 
voorbeeld biedt hiervan de copie naar Hugo van der Goes te Praag, waar 
de voorstelling tweeledig is. Op den achtergrond scheren knechts van Nabal 
schapen en brengen mannen van David diens verzoek over. Op den voor
grond rechts knielt Abigail voor David, terwijl tal van ezels, haar geschenk, 
achter haar staan. Hij ziet bij haar optreden van zijn wraak tegen Nabal af. 
Links knielt Abigail voor David, omgeven door vijf vrouwen, terwijl zij er 
blijkbaar in toestemt zijn huisvrouw te worden. Karakteristiek is weer de 
juistheid, waarmede het bijbelsche geval is weergegeven.8) 

Men heeft dit in verband gebracht met een liefdesgeschiedenis van Hugo 
van der Goes. Gezien echter, dat bijna heel zijn werk religieus getint is, valt 
veeleer aan te nemen, dat een gewone allegorie op de H. Maagd bedoeld 
is. Dionysius de Karthurzer noemt uitdrukkelijk Abigail een voorafbeelding 
van Maria en van de Kerk.4) In dien zin lijkt ook het schilderij van Oost-
sanen bedoeld, want Abigail is daar duidelijk de voorspreekster bij David, 
die als prototype van Christus ontroerd naar haar luistert. In de wolken 
komt de buste van God voor, die een pijl op de wereld wil werpen, maar de 
H. Maagd en St. Jan treden als voorsprekers op. Het feit is weliswaar hoofd
zaak geworden, maar de toespeling op de voorafbeelding is behouden.e) 

Wanneer Scorei David en Goliath schildert, zijn landschap en beweging al 
hoofdzaak geworden. Op den voorgrond snijdt David diepgebogen Goliath 
met een zwaard het hoofd af.e) 

De geschiedenis van Naaman geeft Engelbrechtsen weer. De melaatsche 

4 Burger. T. 263. 9) Frl. VI. XLVIII. »JFrl. IV, XXX. ··) Dionysii opera omnia, III, 401 A 
en A1. ") Burger, T. 259. «) Winkler, Abb. 165. 
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Somtijds echter komen zij voor als parallel bij de apostelen. Zij dragen daii 
wel een tekst als voorafbeelding, de apostelen een artikel van het credo ir 
de hand. Een sprekend voorbeeld hiervan levert Beauneveu.1) 

Men kan niet zeggen, dat het voorbeeld der beeldhouwkunst en miniaturen 
grooten invloed gehad heeft op de schilderkunst. Van klassieke grootheid, 
zooals Sluter's figuren, kan men nauwelijks iets noemen. Wel komen Pro
feten als prototypen van het Nieuwe Testament voor, o.a. in nissen boven 
de Boodschap des engels van het Lam Gods-altaar, geflankeerd door twee 
Sibyllen.2) Zij duiden daar èn door hun gebaar èn door de banderol bewusi 
op de Menschwording. Men ziet hen ook meermalen op een paneel, waarop 
een kerk is voorgesteld, in den vorm van geschilderde beeldjes. 

Niet zeker te herkennen, doch onbetwistbaar bevinden zich verder Pro
feten onder de groep, die op het Lam Gods de voorloopers van Christus 
uitbeelden. Op verschillende Laatste Oordeelvoorstellingen vindt men óf 
Mozes òf David met de harp onder de apostelen en heiligen, die samen mei 
Christus oordeelen. 

Daarenboven verschijnen zij op voorstellingen, waar de H. Maagd en hei 
Kind Jesus door heiligen vereerd worden. Zij dragen dan, o.a. te Brugge 
in St. Jacob, banderollen, die hen als Profeten van het groóte geheim dei 
Verlossing kenmerken.8) Ambrosius Benson verwerkt dit gegeven te Ant
werpen. 4) Treffend is de profeet Balaam in meerdere fazen in grisaille 
voorgesteld boven Mostaert's Ecce Homo te Brussel. 

Behalve een enkele maal, waarbij men een profeet om zichzelf geschilderd 
ziet, zooals te Brussel den profeet Jeremías of in de beeldhouwkunst Daniël 
in den leeuwenkuil binnen het Gruuthuse te Brugge, komen de Profeten 
uitsluitend als voorloopers voor, die in de schaduw van het Oude Testameni 
op het komende licht gewezen hebben.e) Het zijn getrouwe nakomers van de 
typologie der hooge middeleeuwen, die in de vijftiende eeuw nog volkomen 
begrepen werd, maar in de zestiende eeuw grootendeels verloren gaat. Zelfs 
een werk als Michelangelo's gewelf van de Sixtijnsche kapel vermag onze 
Romanisten niet tot een hoogte te voeren, waarop Sluter de beeldhouwkunsi 
bracht te Dijon op het einde der veertiende eeuw. De mythologie en alle
gorie zijn voortaan gezocht, al treft men hier en daar ook een profetentafe-
reel, zooals Elias met de weduwe van Sarepta ofwel met een spijzenden 
engel aan. Deze overgang naar de profane figuur, naar een Hercules of 
Sisyphus, is het eindpunt van een zeer geleidelijke ontwikkeling. Reeds bij 

^ Mâle. III. p. 249 en 251. 9) Frl. I, XIII. XIV. Voor de teksten zie L. Aerts (65), Hei 
Kon. Lam Gods. blz. II. 3) F. Gevaert (34), p. 56. 4) Pol de Mont (46). blz. 24. 5) Mr 
v. d. Boodschap van Aken. Kon. Mus. ran Brussel en Duitsch beeldhouwwerk (± 1470), af
komstig uit S. Salvator. Daniel en Job rekende men in Vlaanderen onder de heiligen. 
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Joost van Gent zien wij naast elkander als een galerij van beroemde man
nen: Ambrosius, Ptolemaeus, Salomon, Moses en Gregorius. Wat hier nog in 
scholastiek evenwicht gedacht is, eindigt in een humanistische fantasie. *) 

Sibyllen. 

De middeleeuwer betrekt ook deze vertegenwoordigsters van de natuurlijke 
openbaring in de heilsgeschiedenis. De liturgie beroept zich op haar voor
zeggende kracht in het Dies irae: „Teste David cum sibylla." Minder nog 
dan de profeten komen zij op schilderijen voor. Het is niet in onze kunst, 
dat zij populair waren. Wel schilderde Memlinc een portret, waaronder de 
tekst aanduidt, dat een sibylle bedoeld is, nadat reeds Van Eyck twee 
Sibyllen naast de profeten op het Lam Gods-altaar had geplaatst.a) Samen 
met de profeten komt een sibylle het Kind Jezus huldigen bij Provost.8) 
Ook treft men Sibyllen aan op tapijten uit de zestiende eeuw, maar echt 
ingeburgerd is het thema ten onzent niet.4) Dit bleef aan Italië en Frank
rijk voorbehouden. 

Het zijn andere motieven, waaronder de wortel van Jesse, maar vooral de 
maagschap van St. Anna, de laatste misschien juist om haar huiselijk karak
ter, die in onze Noordelijke landen veelvuldiger worden benut, om het be
lang van Christus' komst op aarde voor de menschen te verduidelijken. Eén 
voorstelling der sibylle maakt hierop een uitzondering, maar zij houdt dan 
ook direkt verband met de geboorte van Christus. Het is de verschijning der 
Я. Maagd aan den keizer van Rome. Het verhaal, dat Maria met haar Kind 
verschenen was aan Augustus, zien wij niet alleen uitgedrukt in de Gulden 
Legende, ook schilders als Rogier brengen het in beeld.5) Op het linkerluik 
zijner geboortetriptiek te Berlijn knielt de keizer neer voor de verschijning 
van de Moeder Gods, tronende op een bank. De Tiburtijnsche Sibylle staat 
naast hem en verklaart het visioen, drie hovelingen bevinden zich rechts. 
Volgens sommigen houdt de voorstelling verband met het mysteriespel, waar
in de keizer den hoed afneemt en wierookt. Dit geschiedt ook op de afbeel
ding van Rogier. Men behoeft hiervoor echter niet alleen een Fransch myste
riespel als voorbeeld te nemen, want in het Engelsche kwam dit evenzeer 
voor. Terwijl Rogier de gebeurtenis doet afspelen als neventooneel in een 
binnenkamer en ook om de plaatsing het meest invloed laat veronderstel
len vanuit een Speculum Salvationis, wijdt de meester der Tiburtijneche 
Sibylle er een volledig paneel aan, waarop de keizer buiten knielt, de sibylle 

») Frl. Ill, LXXXV, XCII. a) St. Jans Hospitaal. Brugge. ») Frl. ΙΣ, LXXIX en LXXXIV. 
4) H. Göbel (69), Wandteppiche. I, S. 75, waarop het betrekkelijk dikwijls schijnt тоог te 
komen. 6) Wyzewa (168), p. 40, en Mâle, III. fig. 26. 
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en twee vrouwen in het midden van een plein staan.1) Links en rechts zijn 
vele hovelingen aan het disputeeren. In de lucht verschijnt Maria naar den 
trant der Onbevlekte Ontvangenis, haar Kind op den arm, de maan onder 
de voeten. 

Van der Goes biedt ons nog den keizer in half figuur, achter hem de Sibylle, 
die op haar hoofdbedekking de letterssibiWa draagt. *) Het schijnt de vleugel 
van een tweeluik te zijn, waarop vermoedelijk Maria met haar Kind voor
kwam. In wezen handhaaft men steeds het prototypebeginsel. 

Bij den Brugschen meester van het Heilig Bloed komt weer het wierook
vat voor en vallen renaissancemode en -bouwtrant op.*) Een soort tempel 
verheft zich op den achtergrond. Bedoelt dit de S. Maria Ara Coeli of den 
tempel des vredes aan te duiden, die in de legende voorkomt? 

Mostaert schildert een portret, waarbij de keizer op den achtergrond in 
een landschap knielt. Zijn kroon en een kelk staan voor hem. In de lucht 
zetelt Maria, haar Kind draagt een kruis in de hand, tal van kleine putti 
omgeven haar. Een engel zweeft met een brief, waaraan drie zegels bevestigd 
zijn, naar den keizer. *) 

Ook op Vlaamsche tapijten der zestiende eeuw komt het motief voor en 
het verwondert ons niet, dat men het in die dagen gaarne voorstelde, om
dat het klassieke met christelijke elementen vermengde.5) Het was een hulde 
van de Oudheid aan het Evangelie. 

Ï) Frl. Ill: LXIV. ') Frl. IV: XXXVII. 3) Burger, T. 40. ·•) Winlcler, Abb. 143. 6) Göbel. 
T. I, Bd. II, 54, 55. 
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III. JESUS CHRISTUS. 

Α. NAASTE VOORBEREIDING VAN JESUS' LEVEN. 

Wortel van Jesse. 

De stamboom van Christue, in de iconografie van het Westen reeds veel 
ouder dan de vijftiende eeuw, heeft ook de Nederlanders geboeid. Als dui
delijke illustratie van het begin van het Mattheus-Evangelie treffen wij den 
liggenden Jesse aan op een miniatuur ± 1425.1) Uit zijn schoot rijzen twee 
ranken, waaraan tal van koningskoppen zijn aangebracht. Op het li
chaam van Jesse zelf staat Maria zonder kind. Links bespeelt David de 
harp. Op verschillende andere Nederlandsche miniaturen komt de Jesse-
boom haast zuiver ornamentaal voor, waarbij somtijds twee ranken uit 
Jesse's lichaam groeien, vermoedelijk alleen dienende om links en rechts de 
krullende versiering te kunnen voortzetten.я) Nog meer takkenverbindingen 
geeft een miniatuur rond 1478, waar deze boven en onder Maria met haar 
kind krullen, onder wie een gebogen maan ie aangebracht. Dit geschiedt 
eveneens op het Catholicon van 1457. Om meerdere redenen doen beide 
voorstellingen aan een onbevlekte ontvangenis denken. ') Op een geheele 
voorstellingen aan een Onbevlekte Ontvangenis denken. 3) Op een geheele 
bladzijde van het Breviarium van Philips den Goede is een kleurenrijke Jesse-
boom aangebracht. *) Jesse slaapt op een kussen voor een laag muurtje en 
uit zijn lende rijst de stam op, in welks takken musiceerende koningen ze
telen. In den bloemkelk staat Maria met het Jesuskind. God de Vader's buste 
verschijnt in wolken met sterren. 

Doch ook op wandschilderijen, zooals te Rome, Utrecht, Den Bosch ko
men uitgebreide voorstellingen voor, waarbij somtijds duidelijk de namen zijn 
aangebracht, als rex Manesses, Amon, rex Achar.B) Belangrijk is, dat ook 
hier soms duidelijk een Onbevlekte Ontvangenis te herkennen valt in de 
O. L. Vrouweuitbeelding. Alhoewel de vraag moeilijk kan uitgemaakt wor
den, in hoeverre de Jesseboom als voorstelling der Onbevlekte Ontvangenis 

») B. en H., pi. 108. a) B. en H., pi. 140 en 155. a) B. en H., pi. 177 en 230. *) Leroquais 
(43), pi. 1. *) Deze Nederlandsche wandschilderingen werden in tydschriften beschreyen, 
cf. Ligtenberg (92). 
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gold, is het toch verleidelijk dit te onderstellen, mede om de eigenaardige 
tusschenvormen, die men in de schilderkunst waarneemt. *) 

Ziet men naar de vir ga Jesse te Brugge of te Brussel, dan is het veeleer 
een stamboom van St. Anna en Joachim geworden.s) Bij Coninxlo immers 
zitten de ouders van Maria alleen voor een bouwwerk van overmatig orna
ment, terwijl een korte stam omhoog voert. Uit den kelk groeit O. L. Vrouw 
met haar Kind als de rechte „flos Jesse". Links verschijnt de engel aan Joa
chim, rechts heeft de ontmoeting aan de gouden poort plaats. Heel de opvat
ting dezer voorstelling herinnert aan den groei der Onbevlekte Ontvangenis-
uitbeelding, waarvan het drieluik van den meester van het H. Bloed en het 
paneel van Ambrosius Benson een nog concreter ontwikkeling vertoonen.s) 

Belangrijk is ook het gebeeldhouwde altaar te Brugge, waarop de familie 
van St. Anna is weergegeven. Uit een rank boven haar hoofd rijst de figuur 
van Maria met Kind. Om het rankenrijk snijwerk werd trouwens de wortel 
van Jesse een geliefd motief aan de vele altaren, die vanuit Antwerpen naar 
allerlei streken gingen.4) 

Als schilderij merkwaardig ie het werk van J. Mostaert, waar Jesse voor 
een muurtje slaapt, een herinnering dus aan de miniatuur.B) Uit zijn schoot 
rijst een dikke stam, waarop David met de harp en andere koningen zich 
hebben neergevlijd. Boven zit O. L. Vrouw met Jesus op den schoot, engelen 
dienen Hem. Twee profeten staan onderaan links en rechts. In zijn modieuse 
kleeding doet de groep merkwaardig realistisch aan. 

Als decoratief op een balk groeit op Mostaert's aanbidding der Drie Ko
ningen een sierlijke tak uit Jesse's lichaam. Uit de bloemknoppen rijzen de 
koningen. ") 

St. Anna. 

Deze niet in het Evangelie genoemde heilige verdient hier een plaats, om
dat zij in nauw verband staat met de naaste voorbereiding van Jesus* leven. 
Zoowel binnen als buiten onze landsgrenzen werd zij vereerd, in het bui
tenland zeker van ouds.T) Deze vereering ontwikkelt zich in stijgende lijn ge
durende de middeleeuwen, totdat zij culmineert omstreeks 1500. De Neder
landen nemen in deze ontwikkeling een levendig aandeel met veel varianten. 

*) Künstle, I, S. 649. a) F. Geraert (35), pi. XLVII. 3) F. Gevaert (34), p. 56 en Pol de 
Mont (46), biz. 24. 4) S. Salvator, Brugge; Rich. Klapheck, Ealkar am Niederrhein, 1930, S. 
90. 6) R. Ligtenberg, De genealogie van Christus. — Oudhk. Jaarbk. 9e jrg., Mei 1929, afb. 1. 
e) Rijksmuseum, A'dam. T) Cf. A. Wilmart O.S.B. Les compositions d'Osbert de Clare en l'hon
neur de Ste. Anne. (Annales de Bretagne, 1926, p. 1—33]. 
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Wat de ontwikkeling aangaat van den St. Annacultus in onze landen, van
uit het Oosten gegroeid, verspreidt hij zich, mede door de kruisvaarders, naar 
het Westen. Zoowel de volksdevotie, die haar patrones deed zijn van ver
schillende vaklieden in Vlaanderen en niet het minst van de moeders, als 
de vereering in bepaalde kloosterorden, met name de Clarissen en de Kar
tuizerinnen, deden de vereering tot haar in onze landen tot een buitenge
wone uitgebreidheid komen. Tallooze bedevaartplaatsen zijn thans nog aan 
haar gewijd. 

Oorspronkelijk zien wij toöneelen uit de St. Annalegende voorkomen als 
ouderdeel van het Marialeven. Wij vinden dit op miniaturen uit het begin 
der vijftiende eeuw. *) In miniaturentrant verhaalt ons ook een meester uit 
de school van Rogier op zijn paneel in het Escoriaal nog de ontmoeting aan 
de gouden poort, Joachim's afwijzing bij den hoogepriester, de geboorte 
van O. L. Vrouw en Maria's huwelijk, om in het midden den tempelgang van 
Maria onder de hoede van Joachim en Anna uit te beelden.2) Ook hier gaat 
het nog vooral om het leven der H. Maagd, maar geleidelijk worden in de 
zestiende eeuw de feiten uit het leven van St. Anna zelf meer geaccentu
eerd. Zoo beslaat het leven van St. Anna en Joachim bijna het geheele 
paneel van een onbekenden meester te Brugge.3) Interessant is daarbij St. 
Anna's bezoek bij de Esseners. Ook in de literatuur uit het einde der vijf
tiende of begin zestiende eeuw treft men tal van levensbeschrijvingen van 
St. Anna aan. Men kent b.v. „Die ghetiden en die exempelen vand'heiliger 
vrouwen Sint Anna". Al die gebeurtenissen uit haar leven zijn oorspronkelijk 
reeds te vinden in de Gulden Legende, maar worden nu algemeen goed.*) 

De vereering tot St. Anna heeft echter geleid tot twee andere motieven in 
de kunst, die belangrijk ruimer worden gevolgd door de schilders. 

a. St. Anna te drieën is een zeer opmerkelijke en veelvuldige devotie, zoo
wel in de beeldhouw- als in de schilderkunst. 

Dit natuurlijk verband tusschen Anna, Maria en Jesus, drie door familie
gevoel innig verbonden personen, wordt door het ingrijpen van God voor 
den middeleeuwer iets bijzonder heiligs. In deze voorstellingen ziet hij dan 
ook meer dan de zuivere Annavereering en wel den stamboom van het 
Jesuskind. Dat is dan ook het hoofdaccent zijner gebeden tot St. Anna, al 
worden deze zeer menschelijk gedrongen door het verlangen naar materieele 
hulp. Begrijpelijkerwijs wijzigt zich hierbij de nadruk, naargelang men kloos-
tergebeden of volksgebeden leest. 

1) Clemen, Belg. Kdm. I, Mr. der Manselminiaturen, Taf. 32 en Mr. т. d. hertog van 
Bedford, Abb. 282. 9) Frl. II, LXVIII. Interessant is ook het paneel in de Basiliek van het 
H. Bloed te Brugge. 3) Salvatormuseum, Brugge. 4) Kleinschmidt (88), S. 5, zegt, dat de 
samen van Joachim en Anna het eerst bekend zijn uit het apocriefe Jacobus-evangelie. 
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Toch vergete men nooit, dat het wezen der Annavereering, in wie de On
bevlekte Ontvangenis plaats vond, gelegen was in haar moederschap van 
Maria, de Moeder van Jesus.1) Zoo bidt ook Thomas van Kempen, telkens 
over Anna en Maria tot Jesus komende: 

. . . Jesu bone, dulcissime, per ipsam fac redire 
per merita beata nos ad te, ut nec longe 
matris Annae ac Mariae, per peccata gravissima 
quae sunt tibi grata, a te digrediamur, 
fac nos tuae sanctissimae per Mariam matrem pie 
matris matri servire, sed ad te reducamur.2) 

In een Limburgsch gebedenboek komen gebeden tot St. Anna voor, waar 
ook op dit verband de volle klem wordt gelegd, zooals: „lek bid u, o aire 
liefst moeder sancta Anna, doer die mynnen uwer aire liefster dochter maria 
ende haers zueten kyndeken jhesus." 3) 

In de schilderkunst nu komt deze devotie, zoo opgevat, herhaaldelijk tot 
uitdrukking. Van Hugo van der Goes kennen wij een St. Anna te drieën 
te Brussel, waarvoor een monnik biddende neerknielt. *) St. Anna zit op 
een begroeid muurtje, Maria rust naast haar op den grond en houdt het Kind 
vast, dat op den schoot van St. Anna zit. Jesus legt Zijn rechterhand je achter 
Moeders schouder, Zijn linker in Anna's hand. Door de handhouding der per
sonen is een nauw contact verkregen in het midden, zoodat het feitelijk brand
punt van het schilderij het Jesuskind is. Links op den muur ligt een open boek. 
Men kan zich afvragen, of dit een legende van St. Anna bevat of een ge
tijdenboek te harer eere is. Mogelijk is het ook haar eigen gebedenboek. 

Een minder gelukkige verbinding zien wij aangebracht op de diptiek van 
den Brunswijkschen meester.5) Hier is Maria iets verder van St. Anna ge
plaatst dan bij Van der Goes. Zij houdt het op haar eigen schoot staande 
Kind vast, terwijl het reikt naar Moeder Anna. Rechts knielt een Kartuizer, 
aanbevolen door een vrouwelijke heilige, met meer of minder recht St. Bar
bara genoemd. Het geheel speelt zich af binnen een kloosterhof en doet on
willekeurig denken aan een meditatie over St. Anna te drieën. 

In opbouw eenigszins gelijkend op het vorig schilderij, maar met de hoofd
personen veel meer naar voren gebracht, heeft een Hollandsch meester rond 
1500 St. Anna te drieën verbeeld.e) Links staat een engel met muziekinstru
ment, rechts — alles op één paneel gedrongen — knielt een Kartuizer, aan-

1) Uit eerbied immers voor Jerus gingen op het einde der middeleeuwen stemmen op om 
ook St. Anna zelve „onbevlekt ontvangen" te noemen. Mâle III, p. 219. я) Pohl (151) IV, p. 379. 
8) Limb, gebedenboek (154), biz. 210. *) Frl. IV. II. β) F r i . у, XVI. «) Frl. V. XXVII. 
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bevolen door zijn patroonheilige, terwijl St. Anna het Kind een vrucht reikt 
en op Maria's schoot een boek open ligt. 

In typische navolging van het zittende Madonnatype met heiligen er om 
heen, schildert de meester der Ursulalegende dezelfde groep. ^ St. Anna zit 
op een troon, verdiept in een gebedenboek. Zij houdt haar rechterhand op 
Maria, die recht onder haar op de treden van den troon zit, met een nimbus 
rond haar hoofd, en het Kind op den schoot draagt. Vier heiligen omringen de 
hoofdgroep. Het is blijkbaar een vrije navolging van Memlinc te Brugge, 
met toevoeging van St. Anna. Leerzaam is het schilderij ook om den achter
grond, zooals de doop van Christus, de ontmoeting aan de gouden poort enz. 

Staande komt St. Anna voor op een schilderij van denzelfden meester.a) 
Voor haar staat een kleinere gekroonde Maria met het Jesuskind op den arm. 
St. Anna beveelt een knielende dame aan, waardoor zij zelf een ondergeschikte 
rol blijkt in te nemen. 

De gedachte die de beeldhouwkunst beheerscht, om Maria kleiner voor te 
stellen, vinden wij weer op het schilderij van Gerard David te Philadelphia.β) 
Zij zal tot twee gronden te herleiden zijn. Een technische eisch dwingt de 
figuren in één blok te houwen vóór of op elkander (vandaar, dat Maria dik
wijls op Anna's schoot zit), en daarnaast geldt de elementaire gedachtegang, 
dat grootmoeder, moeder en kind in leeftijd verschillen. Er zijn maar weinig 
meesters, die met Hugo van der Goes het Kind tot vormelijk middelpunt 
maken. 

Van belang is ook de voorstelling van den meester der Mansi-Magdalena. *) 
Hier zit Maria en staat St. Anna naast haar. De personen zijn niet meer 
hierarchisch, maar levenswaar weergegeven. Het kind zit op Maria's schoot 
en biedt een kers aan een vogel. Vooraan vindt men een stilleven: glas, appel, 
schil, kers, boek of zoo. Tusschen Anna en Maria zweeft de Duif. Het is dus 
zeker nog geestelijk bedoeld en niet als familieportret. 

Liefelijk is het werk van Joos van Cleve te Modena, waar Anna en Maria 
beiden zitten.e) Het Kindje staat naakt op Moeder's schoot, houdt een appel 
en een druiventros vast. St. Anna heeft een open gebedenboek met minia
tuur op den schoot. In verband hiermede lijken druiventros en appel sym
bolisch te zijn opgevat ter aanduiding van de Verlossing, vooral omdat hier 
de nimbus bij Maria en Kind weer opkomt. Uit dezelfde school kennen wij 
nog een buitenvleugel van een altaar, waarop St. Anna, evenals in de beeld
houwkunst, Maria in den arm draagt.e) Aan Maria's borst rust het Kindje. 
Van Jan Joost bestaat nog een zittende St. Anna.7) Maria zit voor haar 
en houdt het Kindje op den schoot, dat een rozenkrans in de hand draagt. 

4 Frl. VI, UIL a) Frl. VI, LIV. 8) Frl. VI, LXXVI. <) Fri. VII, LXVIII. 6) Burger, T. 173. 
β) Frl. IX, XX. τ) Frl. IX, XV. 
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Al deze schilderijen houden zeker verband met de devotie tot St. Anna te 
drieën en zijn een afspiegeling van de bede om bescherming voor het huis
gezin. Dit motief klinkt in de zestiende eeuw veelstemmig in de maagschap 
van Si. Anna uit. 

b. Het klassieke voorbeeld blijft het werk van Quinten Metsys te Brus
sel, waarop tevens taf ereelen uit de legende van haar leven zijn aangebracht. 

Het kistje, dat St. Anna op den linkerbuitenvleugel den hoogepriester knie
lend aanbiedt, waarboven Joachim een brief houdt, heet een geldcassette 
met een stichtingsbrief zonder nadere aanduiding. *) Leest men er de Gul
den Legende op na, dan beteekent het óf de schenking van een derde deel 
van hun goederen aan den tempel óf de schriftelijke gelofte, dat zij, als St. 
Anna vruchtbaar wordt, het kind aan God zullen toewijden. *) Vermoede
lijk is wel het eerste bedoeld, want de leeftijd van Joachim is veel jonger 
dan op het rechterbuitenpaneel, waar hij door den priester afgewezen 
wordt, omdat hij geen kinderen heeft. De verwatenheid van den priester 
en de gelatenheid van Joachim zijn karakteristiek. Op de binnenvleugels ver
schijnt links de engel aan Joachim en voorspelt hem de geboorte van een 
kind, rechts is het sterfbed van St. Anna voorgesteld. Hier zegent de jeug
dige Jesus Zijn stervende grootmoeder. Maria houdt een kaars vast. Deze 
treffende episode vinden wij terug op een dergelijke voorstelling van Oost-
sanen te Weenen, waarbij Christus volwassen is en zelf de kaars draagt.e) 
St. Anna's sterfbed was een nieuw onderwerp, door Vlaanderen aan de Euro-
peesche kunst gegeven. *) 

Hoofdzaak blijft bij Metsys echter de familie van St. Anna (de zoogenaam
de H. Maagschap). De compositie is monumentaal gehouden. Onder een drie-
deelige portiek zitten Anna en Maria met het Jesuskind op Moeders schoot. 
Op den achtergrond staan regelmatig geschikt Alphaeus, Jozef, Joachim 
en Zebedeus. Links vooraan zit Maria Jacobi met haar vier kinderen, Jaco
bus de jongere, Simon, Judas en Jozef de rechtvaardige; rechts Maria Sa-
lome met Jacobus den oudere en Johannes den Evangelist. Het schilderij is, 
wat het aantal personen betreft, volkomen in overeenstemming met de ver
schijning aan de H. Coleta, die 1447 te Gent overleed als hervormster der 
Clarissen in Vlaanderen.e) Opvallend zijn de devotieprentjes in de handen 
van een der kinderen links. Een daarvan stelt het Lam Gods voor. In het 
rond staan de woorden „sijmpel, onnosel, deemoedich en gudertieren". Rond
om de IHS herkent Prof. Lampen nog „ghebenedijt moeten (sijn) de namen 
ihesus ende maria syn lieve moeder nu en in ewicheit". 

Hoewel de grootste, was Metsys zeker niet de eerste, die het motief ver-

») Fri. VII, IV. a) Wyzewa, p. 494. 3) Vzlg. Liechtenstein, Weenen. ·*) Mâle (15), IV, 353. 
β) Künstle, I, S. 331. 
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werkte. Reeds Geertgen, wiens heilige familieraad in een kerk vergadert, 
heeft het behandeld. *) Ofschoon men aan dit werk meermalen een andere 
allegorische beteekenis gaf, blijkt het eenvoudig een maagschap te wezen. 
Alberdingk Thijm noemde het nog verkeerd het Zoenoffer van het Nieuwe 
Verbond en op zijn voorbeeld ook de ambtelijke catalogus van het Rijks
museum. a) 

Links vooraan zit St. Anna, die haar bril op het boek voor zich gelegd 
heeft, daarnaast Maria met haar kind. Achter haar staan Joachim en Jozef, 
de eerste rust op een stok, de tweede houdt een lelietak naar Maria ge
richt. Rechts zit Elisabeth met St. Janneke op haar schoot en achter haar 
Maria Cleophae en Maria Salome. In het midden spelen vier kindertjes, waar
onder men Simon en St. Jan Evangelist aan hun attributen, kelk en zaag, 
kan onderscheiden. Men meent op den achtergrond vijf mannen te her
kennen, die Salome, Cleophas, Alpheus, Zebedeus en Zacharias, de vader 
van den Dooper, zouden zijn. Geheel links bevindt zich St. Jacob de meer
dere. Van de kinderen ontbreekt dus één. Hoe Christus het Oude Verbond 
heeft afgesloten, schijnt terloops aangeduid door een kind, dat de kaarsen 
uitdooft. 

Te Gent hangen twee paneelen uit het einde der vijftiende eeuw, waarvan 
er een niet minder dan 23 personen bevat, dus den grooten stamboom, zooals 
hij met een even groot getal vermeld wordt in de Gulden Legende. Weliswaar 
vindt men hier en daar kleine wijzigingen in de namen, maar in hoofdzaak 
berust het schilderij geheel op deze af stammingslijst. Servatius, die reeds in 
de Gulden Legende bekend is, zit op den arm van zijn moeder met een 
mijter op het hoofd. Het paneel is vooral duidelijk door de attributen der 
apostelen.3) 

Het tweede werk beeldt alleen St. Anna en de heilige Familie uit, de drie 
achtereenvolgende mannen van Anna en de direkte afstamming van die drie, 
derhalve Maria Salome met gezin en Maria Cleophae met kinderen. St. Anna 
zit in beide gevallen op een zetel in het midden. *) 

Bij den meester van Frankfort valt op te merken, dat hij eveneens 23 per
sonen weergeeft, maar de H. Drievuldigheid als hoofdmoment plaatst. •) 
Op een zetel zijn Anna, Jesus en Maria geplaatst, waarboven de Duif zweeft, 
terwijl God de Vader op de wolken verschijnt. Nadat men dus Anna als cen
trum gekend had en ook de Moeder Gods (Gent), vinden wij tenslotte de H. 

*) Frl. V, XIII. «J De Chrbtelijke kunst.... door С Ed. Taurel e.a., 1881, Ie dl., blz. 23 vv.; 
Catalogus Schilderijen Rijks-Museum, 1921, Nr.950. Vgl. den stamboom, dien Boendale (II, 25— 
27) vermeldt met St. Seiraas als naasten bloedverwant van Jezus. a) Onbekend meester, ca. 
1490—1500. Museum te Gent. *) Onbekend meester ca. 1480—1500. Museum te Gent. e) Frl. 
VII, LXXIX. 
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Drievuldigheid als brandpunt, waar alle voorstellingen stilzwijgend naar ver
wezen. 

Wij lezen dan ook in het begin der zestiende eeuw: „O heilighe vrouwe, ghi 
hebt gedraghen ende voortghebrocht dat tabernakel der heijligher drievul-
dicheijt, door wiens godheijt al onse goet toecomende is."1) 

Zeer eigenaardig is ook het vleugelaltaar van den meester van St. Goe
dele, waar op het middenpaneel verschillende kleine tafereeltjes aange
bracht zijn uit het leven van St. Anna en haar familie, terwijl op de zij
vleugels een wortel schiet uit de borst van Emerentiana, uit wier geslacht 
zoowel de geboorte van het Jesuskind als die van St. Servaas plaatsvond.3) 
Het loont wel dezen gedachtegang even na te gaan. Links knielt Emeren
tiana, naast haar heilige vaders van den Carmel. Uit de rank groeit links 
St. Anna, rechts Ismeria, haar beide dochters. Aan den top zetelt O. L. Vrouw 
en nog boven haar het Jesuskind met een kruisje in de hand. Deze rankge
dachte zien wij, hoewel in eenigszins gewijzigden vorm, uitgedrukt bij de 
Historie van Sinte Anna, waar de Carmelieten aan Emerentiana de verkla
ring geven van een visioen. 

Rechts van onderen zit vermoedelijk Ismeria met haar man en in de tak
ken Eliud, die hier als man evenals Elimen is uitgebeeld, daartegenover 
Elisabeth, dochter van Ismeria en moeder van Johannes den Dooper. Ten
slotte St. Servaas in den top, die volgens de Gulden Legende het kind is van 
Eminen, die met Eliud daar een vrouw heet, maar in de historie van St. 
Anna duidelijk man wordt genoemd. Het schijnt wel, dat deze namen vrij 
onvast waren en zich wijzigden. Voor dit gegeven heeft het boekje der 
historie van Sinte Anna groot belang, omdat het ook reeds uitweidt over de 
wonderbare heiligheid van Emerentiana. 3) 

Een merkwaardig werk is tenslotte het schilderij te Vorst bij Brussel. *) 
Hier komt vooreerst de H. Familie voor, en wel zoo, dat St. Anna zich met 
het Jesuskind bezighoudt. Naast de Boodschap, Driekoningen, de Geboorte 
van Christus enz. zien wij dan het visioen van Elias, waarbij een zeer mooie 
Annafiguur slapende wordt voorgesteld, terwijl een tak op haar borst is aan
gebracht, die eindigt in een Jesuskind in aureool. Dat immers was de diepere 
reden harer vereering, dat in haar Maria's Onbevlekte Ontvangenis had plaats 
gehad als voorbereiding van Christus' geboorte. De familie van St. Anna is 

1) Historie van Sinte Anna, cap. LXXV. 2) Clemen, o.e., I, T. 44. 8) In fine staat: „Dit 
boec is oyergeset uten latijn in duytsche bi broeder Wouter bor Cathuser tot monichuysen" 
(cf. Nijhoff, no. 1083). Er zijn minstens twee ρ anéele η bekend, waarop een Kartuizer St. Anna 
vereert. Zoowel Kartuizers, die relieken bezaten van St. Anna, als Franciscanen moeten de 
uitbreiding dezer devotie in de hand gewerkt hebben. Cf. W. Lampen, Vereering der H. Moe
der Anna in de middeleeuwen (Hist. Tijdschrift II, 1924). *) Gazette des beaux arts, Sept 1931. 
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daarnaast uitgebeeld, waarbij de ouders de kleinen bij de hand houden. 
Merkwaardig is het, dat de kinderen als aanstaande apostelen een nimbus 
dragen, niet de ouders, want het Oude Testament is slechts voorbereiding 
van het Nieuwe. Op een schilderij van J. van Coninxlo te Brussel treedt het 
gewone motief weer op den voorgrond, waarbij Anna en Maria op een bank 
zitten, terwijl het Kindje tusschen beiden staat. Jozef, Joachim, Alpheus, 
Cleophas e.a. zijn er met de moeders en kinderen rondom geschaard. Boven 
verschijnt God de Vader tusschen engelen en zweeft de Duif. Op den land-
echapsachtergrond komen tooneelen uit de legende voor, zooals de ontmoeting 
aan de gouden poort, de engel verschijnt aan Joachim en deze deelt aalmoe
zen uit aan de armen. 

Tusschen Coninxlo en Scorel is een belangrijk verschil. Ofschoon reeds 
Coninxlo bedenkelijk het genre nadert, heeft hij het gegeven toch bewust 
religieus getint. Hij toont dit in tal van bijzonderheden, zooals de verschij
ning der H. Drievuldigheid, de engelenschaar en de tooneelen uit het leven 
van St. Anna. Daarentegen is Scorel in zijn werk van Obervellach van 1520 
veel wereldscher dan Coninxlo in 1540 of 1546.1) De figuren zijn eenvoudig 
zestiendeeuwsche portretten geworden, in zekeren zin voorloopers der latere 
familiegroepen. De tijdgenooten zijn in de plaats der heiligen getreden en, 
ware het niet om enkele attributen, men zou nauwelijks een St. Anna-maag-
schap erin zien. Vouwt St. Jozef bij Coninxlo devoot de handen tot gebed, 
bij Scorel loopt hij met de lelie, om een bewegelijke houding ten toon te 
stellen. 

Op deze wijze gaat de St. Annacultus ten onder. Het is trouwens geen 
wonder, dat niet alleen Luther, maar ook de Leuvensche theoloog Molanus 
velerlei had af te geven op de wending, die deze devotie had genomen. De 
St. Annaschilderijen nemen dus in onze landen geleidelijk een einde.2) 

Geboorte en leven der H. Maagd. 

Hoe talloos ook de overige Mariavoorstellingen voorkomen in de schilder
kunst, de geboorte en jeugd van de H. Maagd treden betrekkelijk zelden op. 
Weliswaar vinden wij reeds vroeg het motief in miniaturen en treffen wij 
een schoone opvoeding bij P. van Limburg, waarbij St. Anna op een bank 
zit en de jeugdige Maria gekroond voor haar knielt.8) Op paneelen komt 
de geboorte echter belangrijk later op. 

Bij den meester van Frankfort ligt St. Anna te bed en ontvangt van een 

1) Burger, T. 286. 8) Vgl. Mâle, t. IV, p. 346 ss. 8) Clemen, Belg. Kdm. I, Abb. 282. Winkler. 
S. 28. 
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verwante een papje te eten. De H. Maagd staat reeds op den schoot eener 
vrouw en reikt naar haar moeder.1) 

Op het paneel te Brugge van een onbekenden meester uit de zestiende 
eeuw, waar verschillende feiten uit het leven van St. Anna en Joachim wor
den weergegeven, ligt St. Anna te bed en staan drie vrouwen op den voor
grond het naakte kindje te wasschen.a) Ditzelfde geschiedt op een schilderij 
van J. van Coninxlo, doch ook bij andere meesters. Het blijft altijd een on
derdeel van de legende van St. Anna. 

De Opdracht van Maria, die reeds in het klein op miniaturen voorkomt, 
vinden wij bij een navolger van Rogier terug.3) Omgeven door kleinere ta
fereeltjes van haar leven (de ontmoeting van Joachim en Anna aan de gou
den poort, haar geboorte links, en rechts Joachim afgewezen door den 
hoogepriester, tenslotte haar huwelijk), treedt zij licht de lange trappen van 
den tempel op. Boendale beschrijft, hoe het meisje van drie jaar heel alleen 
de vijftien steile treden opging tot algemeene verwondering. *) Zij houdt een 
tasch je in de hand, terwijl een engel haar begeleidt. Reeds bij Ludolphus leest 
men, hoe de H. Maagd dagelijks door engelen bezocht werd. ") Boven zitten 
tempelmaagden half te bidden, half de nieuweling af te wachten. Joachim 
en Anna, groóte figuren, zien van links toe. Het is een sober, vroom tafereel 
en wijkt sterk af van een Italiaan als Taddeo Caddi. ") Alle overtollige geba
ren vergaan in stilte. Zoo zal ook een Nederlander het tooneel, hoewel van 
uitbeelding geheel anders, rond 1550 nog opvatten.7) In een gothische kerk 
staat de priester voor het altaar, Maria op een altaartrede, devoot rond haar 
de tempelmaagden. Joachim en Anna naderen op den voorgrond, leden van 
een broederschap knielen in de koorbanken. Ook hier heeft vrome stilte het 
Nederlandsch karakter bewaard, boven het Italiaansch gratievol, maar 
uiterlijk gebaar. Het werk lijkt een paraphrase van de collecte van O. L. 
Vrouw Praesentatie, waarin gezegd wordt, dat de H. Maagd de woonplaats 
is van den H. Geest. "Wij zien op het paneel dan ook de Duif boven haar 
hoofd zweven. 

Meer dan de Praesentatie vindt men het Huwelijk der H. Maagd uitge
beeld. Weliswaar wordt de verloving in den loop van het Evangelie van Mat-
theus genoemd, maar overigens berust ook dit gegeven volkomen op apo
criefe verhalen. Men meent, dat de uitbeelding hiervan stellig in verband 
staat met het tooneel. Waarom juist het tooneel? Ook in de literatuur spreekt 
men van den hoogepriester, die bisschop genoemd wordt, en van het verber
gen der roede onder Jozefs kleed. Er zijn sterker bewijzen voor weergave uit 

») Fri. VII, LXXX. >) Onbekend meester, Salvatormuseum te Brugge. 8) Frl. II, LXVIII. 
*) Boendale, II 35/6. e) Ludolphus I, с HI, p. 22. «) v. Puyvelde, pi. 3. 7) Onbekend meester, 
Sint Jacob te Bîugge. 
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tooneel aan te halen, vooral bij den meester van Flémalle.1) Daar zijn de 
gebouwtjes werkelijk als tooneel opgebouwd. Men lette eens op het proviso
rische van den jodentempel, waarop men de scharnieren aangebracht ziet om 
het tijdelijk materiaal te hechten, of op het niet afgemaakt stuk gevel van 
het gotisch portaal rechts. Over deze naïviteit is Rogier heen, wiens doel het 
is onmiddellijk het interieur en trouwportaal eener middeleeuwsche kerk te 
geven.2) In hoeverre men hier van tooneelinvloed kan spreken, zal altijd 
moeilijk uit te maken zijn. Licht bouwt het genie zelfstandig voort op een 
minder belangrijk gegeven, in casu het paneel van den meester van Flémalle. 

Zijn het misschien de minder begaafden, die aan het tooneel een steun 
vinden? De meester, die de tafereelen uit het leven van den H. Jozef schil
dert in de kerk te Hoogstraten, gaat misschien eerder op tooneelmotieven 
terug.3) Wij merken dit al aan het onbeholpen voorkomen van St. Jozef. Uit 
een l6e-eeuwsch handschrift met mysteriespel weten wij duidelijk, dat het 
een onaangename gewoonte was op het iooneel om Jozef boertig voor te 
stellen, waartegen de schrijver juist optreedt.4) Dat de navolger van Rogier 
ook hierbij een ander standpunt inneemt, door St. Jozef oud en sukkelig te 
maken bij de roedescène, maar rijzig bij het huwelijk, duidt eveneens op een 
zekere zelfstandigheid van opvatting. 

Ook de zestiende eeuw beeldt herhaaldelijk het huwelijk van Maria uit. Bij 
den meester der Tiburtijnsche sibylle staan Maria (met lang, golvend haar) en 
Jozef onder een portiek voor den priester.5) Diens stool bindt hun handen 
samen, de gebruikelijke groep mannen staat rechtop. Hooger op den achter
grond spelen zich tal van tooneelen uit het leven der H. Maagd af. Joachim 
wordt afgewezen, een engel verschijnt hem, de ontmoeting aan de gouden 
poort, Maria's opdracht in den tempel, waarbij een priester haar op de hooge 
treden van den tempel afwacht en Joachim en Anna haar van verre volgen; 
het zijn de schakels van het verhaal, dat door het huwelijk een besluit neemt. 
Deelde men bij den meester van Flémalle en den navolger het tafereel in 
tweeën, n.l. de roedescène in den tempel en het huwelijk buiten, thans volgt 
een aaneengeschakelde vertelling uit St. Anna's leven. 

Gaandeweg worden de figuren grooter. Men concentreert zich op het huwe
lijk alleen, een enkele maal uitsluitend op de roedescène. Bij den meester van 
St. Goedele staat de hoogepriester met een kap op het hoofd voor het kerk
portaal. e) Jozef en Maria raken met de hand de stool. Jozef is hier als een 
sukkelaar uitgebeeld. Achter hem staan mannen met dorre roeden in de hand, 
naast Maria vrouwen. Maria draagt een kroon op het hoofd en een nimbus. 
Deze kroon komt ook reeds bij den meester van Flémalle en bij den navolger 

*) Frl. II, XLIV. s) Burger, T. 51. s) Burger, T. 40. •*) Publications de la Soc. hist, et 
arch, de Limbourg, T. XII, 1875. e) Frl. Ill, LXV. β) Frl. IV. LIX. 
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van Kogier voor; de nimbus niet. bij de werkelijke uitbeelding van het geval 
heeft men dus blijkbaar behoefte om het heilige uit te drukken. 

In de rust van den renaissancestijl speelt zich het huwelijk bij Barend van 
Orley af. *) De tempel is strak gehouden, de gebaren der figuranten leiden 
den blik van den beschouwer naar de ineengevouwen handen van Maria 
en Jozef. De H. Maagd draagt een bruidskroon, maar de stola is verdwenen. 

Een Antwerpsch manierist schildert het Jozefswonder op zichzelf. Tusschen 
bewegelijke Joden ziet men Jozef zich in verlegenheid afwenden van den 
priester, terwijl hij bescheiden een lelietak voor zich houdt.2) Engelbrechtsen 
werkt met groóte figuren voor een gewoon burgerhuis. Maria draagt loshan
gend haar, een kroon met een stralennimbus. Een figurant wijst uitdrukkelijk 
op de Schrift.3) 

Bij allen blijft het type bestaan, waarbij Maria en Jozef elkander de hand 
reiken onder de oogen van den priester, die tusschen of even achter hen 
staat. Onveranderlijk keeren ook de mannen links, Anna en de vrouwen rechts 
weer. Aan dit schema ervaart men, hoeveel wijzigingen mogelijk zijn bij een
zelfde grondplan. 

Maria Boodschap. 

De uitbeelding der Vleeschwording verheugde zich van ouds in een staande 
traditie. Veelvuldig en vroeg kwam het geval voor. Niet het feit, dat de 
vijftiendeeuwers de Boodschap behandelen, is dus nieuw, maar de wijze, 
waarop zij het doen. 

Men onderscheidt soms in de oudste iconografie twee typen. Bij het eerste 
zit de H. Maagd, bij het tweede staat zij. In beide gevallen staat de engel. 
Bij onze primitieven ziet men dikwijls Maria knielen. Wanneer de engel 
verschijnt, is zij in gebed. Ook in de literatuur treffen wij dit vroom ge
bruik aan: 

Vant hi (Gabriel) marien ten venstren staen? 
"Vant hise achter straten gaen?.... 
Hi vantse in eenre verholene stat, 
Daer si allene besloten in sat, 
Daer si allene daghelike 
Aenbede gode van hemelrike. *) 

Het knielen is niet vast aan de voorstellingen der Vlamingen verbonden, 
ofschoon meer dan één lied vermeldt: 

„Die maget yiel neder op haer knien, 
Nae uwen woorden moet mi geschien." B) 

1) Frl. VIII, LXXIV. a) Burger, T. 190. 3) Burger, T. 289. *) Beuken, blz. 165 en 166. 
') Scheurleer (117), blz. 275, 296. 
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Wel gebeurt het bidden vrijwel steeds binnen „ene beslotene camere". 
Ruusbroec zegt, dat men, om Jesus goed te ontvangen, nauw met de Moeder 

Gods verbonden moet blijven: „Syn haer discipule ende haer cameriere.... 
ende bliven met Maria in hare camere." *) 

Dit stille bidden is een echte trek van ons volk. Bij den Italiaan, die buiten 
leeft, speelt zich de handeling dikwijls in een open portiek af. Iets hiervan 
vinden wij misschien nog terug bij een vroegen meester als Melchior Broe
derlam. 2) Mogelijk immers is deze architectuurcoulisse, wel te verstaan de 
fantasie-architectuur, van Italië afkomstig en in het Noorden van Frankrijk 
het langst bewaard gebleven. De H. Maagd zit hier voor haar gebedenboek 
in een portiekje, terwijl de engel buiten knielt. Haar schuchter handgebaar, 
zoo schoon harmonisch met de eerbiedige houding van den engel, de even
wijdige houding van beider hoofd, verbonden door de banderol, waarop de 
Latijnsche woorden staan Ave Maria, vormen een vroom geheel, waartegen
over de drukke bouwwerken onrustig aandoen. Vleugels en lelie houden 
wel de compositie in evenwicht, maar verstoren licht de innigheid. De sym
boliek van deze lelie wordt aangegeven door Ruusbroec: „Mer doe God selve 
mensche wart te Nazareth, in die lelie bloeme der reinre maghet Marien, doe 
vernuwede alle die werelt, die veroudert was in sonden."3) 

Boven verschijnt het borstbeeld van God den Vader, uit Wiens mond 
stralen vallen op het hoofd der H. Maagd. Bij Dionysius den Kartuizer le
zen wij een beschouwing, waarom Christus eerder in Maria's geest dan in 
haar schoot (prius in mente quam in ventre) daalde.4) Mogen wij hier 
aannemen, dat de drie lampen op de Drievuldigheid wijzen? En is de open 
deur reeds een spel van Vlaamsche waarneming ofwel symboliek van Maria, 
die de open hemeldeur genoemd wordt? 

Het zal Van Eyck zijn, die het standaardtype der Vlaamsche Annunciatie 
schept in de binnenkamer. Dit is geheel anders, statiger misschien en toch 
werkelijker dan het vroegere werk van Broederlam. In het stille, zon-door-
lichte vertrek knielen Maria en engel, nauw omsloten door de sobere muur-
vlakte, die weldadig gebroken wordt door vensternissen en door de kin-
derbalken. De H. Maagd houdt de handen gevouwen op de borst. Op haar 
loshangend haar rust een diadeem. In afwijking van Broederlam draagt zij 
geen nimbus meer. De Duif zweeft boven haar hoofd met wijd uitgespreide 
vleugels. Op overtuigende wijze wordt hier uitgebeeld: „Die mogende god hi 
es by dy, Syn heileghe gheest sai in di syn." *) 

De engel houdt de rechterhand opgeheven, zóó, dat wijsvinger en duim 
duidelijk gescheiden zijn. Deze vingerhouding is opmerkelijk. Duidt zij op 

*) Ruusbroec, 3e S. IV, Mij. v. VI. В., biz. 145 w. a) Burger, T. 4. ») Ruusbroec, 3e S. No. 9, 
blz. 97. *) Dionysius, VII, p. 414 В. β) Beuken, vers 200 en 201. 
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Christus, één goddelijke Fersoon en twee naturen? In zijn linker draagt hij 
een lelietak, wat alleen bij Van Eyck bekend is voor onze landen en schijnt 
te stammen uit Italië. *) Beiden dragen zwaar geplooide wollen kleederen. 
In een nis rechts van de H. Maagd zijn boeken, een beker, een kandelaar en 
een spinsel te zien. Illustreert dit stilleven het „bid en werk"? Het is de 
vraag in hoeverre hierbij symboliek meegespeeld kan hebben; onmogelijk is 
dit niet, waar op het Lam Gods-altaar vrijwel niets aan het toeval is over
gelaten. Wij lezen bij Ruusbroec: „Hi (Christus) es die candelaere van goude, 
die gesmeedt is, overmids den heiligen Geest tusschen den hemelschen Vader 
ende der maecht Marien met werdighe dienste des Engels." *) De halfgevul-
de flesch in het zonlicht bij de achternis kan verband houden met de toen 
overbekende vergelijking, dat de H. Maagd bij het ontvangen van den H. 
Geest volkomen ongerept bleef als een glas, waar de zon doorschijnt. Uit
voerig komt dit in de Limburgsche sermoenen, herhaaldelijk in het lied en 
op tal van andere plaatsen voor.3) 

Bij den mond van Gabriel staat met gotische letters Aoe Gracia. Bij Maria 
in Spiegelschrift: Ecce anciïla Domini. Volgens sommigen zou dit wijzen op 
de omgekeerde natuurlijke orde. *) Op de banderollen der profeten staan 
twee teksten van profeten die op het wonder wijzen. 

De geheele Annunciatie is zuiver bedoeld als begin van het verlossings-
verhaal, waarbij de plaatsing der profeten bovenaan en Adam en Eva binnen 
sterk doen denken aan een Armenbijbel.B) De prototypengedachte is vrij
wel dezelfde en het is aan den samenvattenden geest van Van Eyck te dan
ken, dat Adam en Eva aan den binnenkant geplaatst werden, waar zij tevens 
dienen konden om het bereikte doel uit te drukken. Daar worden de ver
tegenwoordigers van het menschelijk geslacht als verlosten weergegeven 
naast de engelen. 

Wat overigens de zinnebeelden in deze Boodschap des engels betreft, wij 
dienen te bedenken, dat symboliek en realisme vol evenwicht samengaan. 
Men mag wel aannemen, dat de schilders aanvankelijk meer bedreven wa
ren in de traditie dan in den nieuwen vorm, maar de scheidingslijn is moei
lijk te trekken. Lelie, duif, prototypen als Kaïn en Abel zijn zuiver symbo
lisch bedoeld, de doorkijkjes weer zuiver schildersweelde, als wij er geen uit
zicht willen lezen op de wereld, die deelachtig wordt aan de genade van 
Hem, die „onder ons gewoond heeft". De beide elementen zijn zóó weinig 
gescheiden, dat zij in elkander overgaan. 

Zoo zien wij op een tweede Annunciatie van Jan van Eyck het wonder 
plaats vinden in een kerk. *) Dit feit alleen geeft reeds te denken. Maria 

4 v. Puyrelde, blz. 97. a) Ruusbroec (156), 3e S., I, blz. 146. 8) Horae Belgicae (132), S. 53. 
*) L. Aerts (65), I vv. *) Mâle, III, p. 238 ss. ·) Frl. I, XLIV. 
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was in de middeleeuwen het symbool van het kerkgebouw, zooals de ka
thedraal omgekeerd van Maria. *) Het is echter ook mogelijk, dat Van Eyck 
de Boodschap nog zag spelen in een kerk en dat uit het gewijde spel dan 
koorkap met kroon van den engel valt te verklaren. Ook de staf is markant. 
Weliswaar vinden wij een tekst, die Maria als staf beschouwt: „Wi sullen oec 
ene andere staf hebben op dese wege (der volmaaktheid), dat sal wesen 
Maria, de Moeder des Heren." 2) Wanneer echter een spel bekend is, waarin 
de engel met opgeheven scepter Maria nadert, wordt overname uit het too-
neel aanvaardbaar.3) De moeilijkheid, in hoever symboliek bedoeld is, wordt 
dan intusschen verplaatst. Gewichtig zijn ook de talrijke voorstellingen uit het 
Oude Testament, zoowel in medaillons als op den tegelvloer aangebracht, die 
het verband tusschen Oude en Nieuwe Wet uitdrukkelijk vastleggen. 

De stralen vallen hier evenals bij Broederlam zichtbaar door het venster 
en herinneren zoo wel sterk aan de vergelijking van het „ongequetscte glas". 
Overigens wordt het geheele werk beheerscht door den lichtval, wat typisch 
is voor geheel de Vlaamsche school en vooral voor Van Eyck. Zonder direk
ten invloed te bewijzen, is het opvallend, hoe ook Ruusbroec steeds van hei 
licht spreekt tegenover de donkerten.4) Berust dit zuiver op het visueel ka
rakter van de Vlamingen of is het bij de schilders uit de hooge mystiek van 
Ruusbroec geboren? Men zou misschien de oplossing hierin kunnen zoeken, 
dat onze schrijvers bij voorkeur zinnebeelden gebruikten, die de zintuigen 
van ons schildersvolk bijzonder aanspraken. Zoo gaf Hendrik Mande zelfs 
wijding aan de nuchtere zindelijkheid, wanneer hij den vaderlandschen 
schoonmaak vergeleek bij de versiering „onser inwendigher woeninghen", 
alsof we voetje voor voetje een begijnhof doorwandelen. Alles moet zoo zui
ver gehouden worden, dat we ons daarin „allen daghe spieghelen moghen". 
Krijgen hier de lichtreflexen bij onze schilders geen dieper beteekenis? Des te 
eerder durven we deze strekking vermoeden, omdat we verder lezen, hoe de 
groene kleur het oog verheldert en het verstand scherpt.6) 

Bij Van Eyck beweegt zich een Duif in de stralen. De meester van Flémalle 
laat in zijn Mérode-altaar nog het motief gelden, dat een naakt Kindje met 
kruis op den schouder naar Maria toezweeft.e) Bij de Duitschers en in Bo
hemen is deze voorstelling reeds vroeg bekend. Latere meesters vermijden 
het in ons land. Reeds de H. Antoninus van Florence trad tegen zoo'n leer
stellig gevaarlijke uitbeelding op.7) 

De Annunciaties van den meester van Flémalle gebeuren in de binnen
kamer, waarbij de engel op één knie buigt en de H. Maagd onbegrijpelijk 

*) Ludolpbus, I, pag. 72. „Per Mariam Ecclesia designan potest"; Alberdingk Thijm, blz, 
199 vv. 2) Limb, serm., XI, blz. 294. 3) v. Puyvelde, blz. 99. 4) Schilling (157), blz. 11 en 100 TV, 
5) W. Moll, Joh. Brugman, I, 293—298. e) Frl. II, XLVI. 7) Molanus, p. 70/1, 275. 
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vreemd vóór haar bank zit te bidden uit een boek. *) De verklaring, dat dit 
een onbeholpenheid is van den meester, houdt geen steek, omdat hij St. Jozef 
op het zijpaneel wel degelijk op een bank doet zitten. Het wijst eerder op 
Maria's overgroote nederigheid. Op de ronde tafel zien wij de lelievaas, een 
open boek en den kandelaar. De engel draagt een priesterlijke stool. 

Ook Rogier laat de Boodschap gebeuren in een „camere" en wel een slaap-
camere. Zijn werk is zonder twijfel edeler en rijper. Op zijn paneel te Parijs 
staat de engel met koorkap bij de schouw, waarvóór een bank met drie 
kussens geplaatst is.2) Deze drie kussens keeren herhaaldelijk in de kunst 
terug. Zij schijnen even merkwaardig als de drie boogvensters achter Maria op 
de Boodschap van de Eremitage.3) Het rusten der H. Drievuldigheid in 
Maria, het verlicht worden door de H. Drievuldigheid komt wel in de litera
tuur voor. Nergens lijkt echter het beeld der kussens of der drie vensters 
beschreven. Het meeste valt zeker in deze voorstelling het bed op. En het is 
wel opmerkelijk, dat in de Limburgsche sermoenen uitvoerig bij een bedde 
wordt stilgestaan, waar „die Brut metten Brudegome op rasten" kan. In be
ginsel is dit natuurlijk een herinnering aan het Hooglied, maar de allegorie 
wordt volledig uitgewerkt en op het geheele beddegoed, waarbij het laken 
bijvoorbeeld het zuiver geweten moet verbeelden, toegepast.4) Een van de 
namen, waaronder Maria werd aangeroepen, was Thalamus of Bedde.B) 

In de vertaling door Geert Groóte van „onser liever vrouwen ghetide" be
gint een antifoon aldus : „Voor deser joncf rouwen beddekyn singhet ons enen 
stadighen soeten sane der minnen." e) Regel is verder de roode kleur van dit 
bed op alle schilderijen, waartegen de blauwe iris, toen wel lelie genoemd, 
meermalen uitkomt.7) 

In denzelfden trant, maar nog versoberd en in de handgebaren ongemeen 
beheerscht, schildert Rogier de Boodschap van München. De engel knielt 
hier met een staf in de linkerhand en de rechter devoot op de borst en draagt 
een kruisdiadeem. Op den achterwand van het bed is de granaatappel inge
weven, wat wij bij Memlinc en elders terugvinden.e) 

Bouts' Annunciatie is veel zwaarder van figuren. Wij vinden er de open 
deur van Broederlam terug.9) Daarenboven een klein kastje, dat ook reeds 
bij Broederlam en Rogier zichtbaar is. Is dit soms de geestelijke „apotheke" ? 
Belangrijk bij Bouts is, dat de schepping van Adam en Eva met hun zonde
val wordt uitgebeeld in grisaille tafereeltjes, veelzeggend als prototypen 
van Maria's leven.10) Ludolphus van Saksen behandelt deze vergelijkingen 

!) Burger, T. 27 en Frl. II, XLV. 2) Winkler, Abb. 38. 3) Frl. I, XLIV. *) Limb. serm. 
XXXVIII, biz. 544. e) Dietsce Rime, biz. 52, 174. e) Meertens (145), I, biz. 12. 7) Looy van 
der Leeuw, van der (45), biz. 94/5. 8) Burger, T. 50. e) Frl. Ill, I. 10) Een klaar teeken hier
van is ook, dat in het gotisch glasraam de Oude Wet is aangebracht. 
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zeer uitvoerig, waarbij volgens Beda bij Maria alles in omgekeerde volgorde 
geschiedt als bij den eersten mensch. ^ 

Kan men hier nog aan een kamer denken, bij Albert Bouts is het veeleer 
een cel of kapel geworden, waarin ook een huisaltaartje staat.2) Er bestaat 
een Annunciatie van Rogier, waar monnikjes in een besloten hof loopen. Het 
is alsof zij mediteeren over het mysterie der Menschwording. A. Bouts zet 
ook een kolom in het vertrek. Men vraagt zich af, of dit een herinnering is 
aan de „calumpne", waartegen de engel volgens pelgrims naar het H. Land 
gestaan zou hebben.3) 

Memlinc laat daarentegen weer twee engelen het kleed der H. Maagd 
vasthouden, terwijl zij oprijst om de Boodschap in ontvangst te nemen.4) Ook 
in de Limburgsche sermoenen komt een dergelijke gedachte voor, als men 
wil zeggen, hoe juist het was, dat een engel de H. Maagd de Boodschap 
bracht. Dit gebeurde volgens Hieronymus, omdat zij maagd was „ende den 
engelen gelick in himelrike, ende hebben regte ene lifelike geselscap der een 
metten anderen dor die gelicheit des levens ane de magedome." 6) 

Zoowel bij Memlinc als bij Gerard David ziet men reeds het gratievol geba
ren veruiterlijken, dat bij Rogier nog een zuivere weergave van geestelijk 
leven was. Men mag daarom niet spreken van volslagen uiterlijkheid bij 
David, maar toch wijdt hij reeds opvallende aandacht aan het mantelwappe-
ren van den engel, aan den plooienval van het bedgordijn en de kronkeling 
in Maria's kleed.e) Men treft hier evenals bij Orley de bekende gegevens, 
maar het schilderen is den kunstenaar toch zelf hoofdzaak. Vooral de ron
ding en de franje van het bed wijzen op een nieuwe mode, die bijzonder bij 
Lancelot Blondeel vormelijker en niet bepaald zinvoller wordt.7) 

In het algemeen moet men echter bij de vele paneelen der Annunciatie 
vaststellen, dat zij minder dan andere onderwerpen aan een te groóte weel
derigheid van uitbeelding lijden. Evenals bij andere gewijde voorstellingen 
zal de hoeveelheid der uitbeeldingen in de zestiende eeuw belangrijk vermin
deren. Nieuwe elementen interesseeren klaarblijkelijk de in profane richting 
voortsnellende kunst meer. Een enkel woord over de symboliek zij hieraan 
toegevoegd. Sommigen zien in elk motief der Boodschap louter belangstelling 
voor de werkelijkheid. Anderen vinden overal iets zinnebeeldigs. De waar
heid zal in het midden liggen. Ongetwijfeld waren door de uitgebreide 
Mariadevotie de meeste der aangehaalde teksten gemeengoed in het gedach-
tenleven van de middeleeuwsche schilders. Hiervan zullen verschillenden ook 

!) Ludolphus, I, pag. 31. 2) Frl. Ill, LI. 3) Frl. Ill, LH, La Palestine, guide historique par 
des professeurs de N. D. de France à Jérusalem4, [1922], p. 493. 4) Frl. VI, XXIV. 6) Limb, 
serm. XIV, blz. 328. «) Heidrich, Abb. 86 en 87. Ч Burger, T. 225. 
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min of meer hebben gebruik gemaakt, want het slaapkamermotief en tal 
van anderen lijken wel overtuigend. Wanneer dit echter door een schilder 
was opgenomen, kan het best gedurende jaren door anderen als ateliervorm 
herhaald wezen. Hierbij zal zeker de symboliek, voorzoover zij aanwezig was, 
gaandeweg vervaagd zijn. De liefde tot het gebaar, tot den lichtval, tot de 
ruimteverdeeling gaan bij schilders een haast overheerschende rol spelen. Be
wust behoeft daarbij de symboliek niet te zijn uitgesloten; zij is alleen on
dergedoken. Het zwaartepunt verplaatst zich in de kunstwereld van het 
geestelijke naar het profane. Dit voltrekt zich echter uiterst langzaam en met 
golvingen. Om nu bepaald te zeggen, dat een Lancelot Blondeel zuiver uiter
lijk is, gaat te ver. Het werk is anders geworden. Italiaansch, als men wil. 
Er komt iets heroïsch in, men kent den contrapost. In zooverre is zijn Bood
schap niet eigen aan het geestelijk element, dat in den eigen aatd van ons 
volk gelegen is. Is zij daarom onwaar? Het valt moeilijk met zekerheid te 
beweren. 

Het Bezoek van Maria aan Elizabeth. 

Verschillende malen treft men de plechtige voorstelling der Visitatie aan. 
Ofschoon deze veel ouder was dan de vijftiende eeuw en men ook hier wel 
een dubbel type: de omhelzing en het naast elkander staan, onderscheidt, 
is voor onze landen het feit van belang, dat wij juist den kring om Rogier-
Bouts de Visitatie zien weergeven. Dit lijkt niet toevallig, als wij weten, dat 
sedert 1441 het feest liturgisch gevierd werd.1) Alles wat de zuiver kerke
lijke gedachte, het practisch beleven van den godsdienst bevordert, vinden 
wij terug bij Rogier.2) Deze verwerkt de schoone gedachte, waarbij de beide 
vrouwen eerbiedig de handen op elkanders schoot leggen. Dit is bij hem 
zeker geen kras realisme, integendeel een vroom besef van het dubbel wonder, 
volkomen in overeenstemming met het Evangelie, waar beider gebaren heen 
verwijzen. Op den achtergrond zien wij een gebouw, waarvoor de kleine fi
guur van Zacharias uitkomt. Boomen staan in een tuin en de Nederlandsche 
doorkijk op een landschap heeft hier weer zijn gevoelige toepassing gevonden. 
Volgens middeleeuwsch gebruik is Maria als maagd blootshoofds, terwijl 
Elizabeth als getrouwde vrouw een witte kap om het hoofd draagt. Bij Daret 
komt hetzelfde type, maar met stichter voor.3) Het geheel is nog iets hiera
tischer. De mantels staan stijf om het lichaam. Op Maria's mantel is een anti
foon aangebracht, waarvan de eerste woorden luiden Ave Regina celorum, 
ave.... Stralenbundels dienen tot nimbus. 

») Cécile Jeglot (86), p. 62. a) Frl. II, VIII en IX. 8) Frl. II, LXV. 
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Лги. 17. Rogier v. d. Weijden 
Vzlg Speck v. Sternburg, Lutzschena. 

VISITATIE 



Arn. 18. HuberL ν. Eijck (?) с KIK )()RTE VANST. JAN DEN DOOPEH -Min. v. h. gelijilonboekvan Milaan. 



Eveneens met stichter komt de Visitatie voor bij den meester der Catha-
rinalegende, die den achtergrond geheel vult met een heiligenverhaal, waarop 
het ziekenbezoek is uitgebeeld.1) Het feest heette dan ook in ons land O. L 
Vrouwe Vandinghe, waarbij „vanden" bezoeken, inzonderheid zieken bezoe
ken beteekent. z) 

Een lichte schakeering in het handgebaar der vrouwen vinden wij zoowel 
bij Broederlam te Dijon als bij een HoUandschen meester rond 1500.a) Bij 
beiden houdt alleen Elizabeth de hand wijzend aan Maria's schoot, terwijl 
Maria zelf ingetogen haar handen tot een groet wil bewegen. Bij Broederlana 
speelt het tooneel volgens het Evangelie zich in het gebergte af. Alleen bij 
dezen schilder treffen wij nog de nimbi. Bij den zestiendeeuwer staat Maria 
met ongedekten hoofde. Een Antwerpsche manierist laat Elizabeth, die eer 
rozenkrans draagt, vol eerbied knielen voor Maria, terwijl zij haar school 
schuchter aanraakt. 4 ) 

Geboorte Dan Johannes den Dooper. 

De geboorte van den grooten, in de liturgie hoog vereerden Voorloopei 
van Christus vinden wij reeds op het Turijnsch-Milaansch getijdenboek 
waarop, gezien de kleine afmeting, de detailweergave verbluffend is.5) Hel 
tooneel stelt een zuiver Vlaamsch-middeleeuwsche kraamkamer voor. In den 
linkerhoek reikt Elizabeth vanuit haar bed Johannes met zijn stralennimbus 
over aan een vrouw. In het midden van het vertrek staat een tafel met huis
raad. Voor het bed zit een vrouw, die een kindje vasthoudt, rechts gaat ver
moedelijk Maria, die een kannetje draagt. Een open kist, een poes, een hond, 
lichtval door het venster, alles werkt stemmig en intiem. In het achtervertrek 
zit Zacharias uit een boek te bidden. Er is een stilte, die wijding geeft dooi 
ie bijna hemelsche glanslichten. Hier wordt de Nederlandsche binnenhuiskunsi 
geboren. 

Vromer beeldt Rogier in zijn triptiek van Johannes' leven de geboorte 
ait.β) Nu rust Elizabeth, verzorgd door een vrouw, te bed. Maria, aan den 
nimbus kenbaar, biedt het kind den vader aan, en vraagt klaarblijkelijk, hoe 
zijn naam zal zijn, dien Zacharias opschrijft. De gedachte, door de Moeder
maagd het kind, dat Jezus' Voorlooper zal zijn, den Vader te laten aanbie
den, toont een verheven fijngevoeligheid. 

г) Frl. IV, LIV. 2) Kronenburg, 2, blz. 176. Wanneer de H.FranciscusvanSales later zijnstich-
ting ook Visitatie noemt, is het omdat hij de zusters oorspronkelijk bestemt voor ziekenbezoek, 
») Burger, T. 4; Frl. V. XXVIII. *) Burger, T. 198. B) Frl. I, XXVII. «) Burger, T. 44. 
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В. JESUS' GEBOORTE EN JEUGD. 

Geboorte. 

De geboorte van Christus ondergaat bij de Nederlandsche Primitieven een 
interessante ontwikkeling, die men eenvoudig aan de feiten volgen kan. 

— Oudere traditie —. Oudere meesters zooals Jacquemart de Hesdin hou
den zich voor de hoofdzaak aan de traditie, waarbij Maria te bed ligt en het 
kindje naast zich heeft. Jozef hurkt dikwijls rechts van het bed. Deze rus
tende houding van Maria zien wij ook uitgedrukt in verzen: 

Maria was alsoe temoede 
Als dat hem rust een, die es moede.... 

Maria lach daer soete ende saechte 
XL daghe ende XL nachte.1) 

De dichter geeft hierbij echter uitdrukkelijk aan, dat zij dit deed om de 
Wet te onderhouden, want tevoren heeft hij reeds doen blijken, dat de ge
boorte zeer gemakkelijk geschiedde: „Dat ware onrecht, hadse gehadt on-
sachte" 2) En een ander dichter getuigt: „Sonder pine genas si van hem." 3) 

Bleef de voorstelling in de dertiende eeuw nog streng dogmatisch en zag 
men herhaaldelijk Jesus naast Maria gewikkeld liggen op een altaartje, in de 
veertiende eeuw wordt het geval verlevendigd. Bij Jacquemart de Hesdin 
grijpt het kindje naar Zijn Moeder, terwijl St. Jozef een doek aanbrengt. 4) 
De literatuur gaat daaraan volkomen parallel: 

Si lechden in een crebbekijn 
mit hoeren sneewitten handen, 
si cusseden voor sijn mondekijn, 
des had haer seer verlanghen. 
Dat kindekyn speelde der moeder toe 
met sinen cleynen armkens, 
het lachede hoer also suetelike toe 
mit bliden blenkenden oochkens.6) 

Zoo bestaat er een schilderij op naam van Melchior Broederlam, waar St. 
Jozef zijn kousen uittrekt om het kindje in te wikkelen, wat wij nog in 
een Nederlandsch getijdenboek van 1460 terugvinden, waarop ook Maria nog 
ligt en haar kindje aan een vroedvrouw overreikt.e) Als toelichting staat er
onder: „Hier leyt Maria in den kraem van I.H.S." 

*) Beuken, vers 366, 367 en v. 434, 435. 2) Beuken, vers 368. 3) Lucidarius, v. 1605. 4) Puij-
velde, blz. Í8. 6) Knuttel (134), blz. 100. e) B. en H., I, blz. 38. 
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\FH. 19. Rogier ν. d. Weijden - GEBOORTE VAN ST. JAN DEN DOOPER 
Kais. Fr. museum, Berlijn. 



AFB.20.MelchiorBroederlam-GEBOORTE VAN CHRISTUS-Mus.Mayerv.d.Bergh, Antwerpen. 



Later zal Jozef zelf het papje aanbrengen, allemaal trekjes, die op fanta
sierijke verhalen wijzen en in de volksliederen meermalen voorkomen: 

Ende doe heer Jhesus gheboren wert, 
doe wasset cout, 
in tween ouden hosen 
hi ghewonden wert.1) 

Daarnaast komen de „hosen" ook in de volksdevotie voor en wel op een 
houtsnede met de Maastrichtsche relieken. Ter verklaring staat eronder: 
„Item Josephs hosen, do Jhesus in gewonden mart." 2) 

Wanneer wij op de Geboortevoorstelling van den meester van Flémalle te 
Dijon de twee vroedvrouwen zien, berust dit ook op een oudere traditie.a) 
Zij treden in het apocrief evangelie van St. Jacobus op en bij vroegere by-
zantijnsche voorstellingen. Op het schilderij bewegen zij zich levendig en 
banderollen verduidelijken in het Latijn den zin van het geheel. Rechts onder 
staat: Salome [?] virgo peperii f ilium. Boven de tweede vroedvrouw, 
die twijfelde aan het wonder, staat: eredam, qum probavero. Een engel 
zweeft toe en draagt deze spreuk: tange [?] puerum et sanaberis. 
Haar handen waren immers om haar ongeloof verdord door de aanra
king van Maria en zij werd genezen door de aanraking van het Goddelijk 
Kind. 

De behoefte om dit weer te geven is dan weer nieuw en wijkt ver af van 
het dertiendeeuwsch motief, om door een altaar Jesus' offergeest uit te druk
ken. Het geval der vroedvrouwen gaat in de richting van het genre en be
antwoordt dus aan den tijdgeest. Boendale weet wel, „hoe die heylighe 
kereke al dit niet en houdt ende dat mens nochtan gheloven mach", maar hij 
vertelt liever de apocriefe verhalen, omdat de Evangeliën uit dagelijksche 
voorlezing bekend genoeg zijn.4) 

— Maria knielende. — Bij de gebroeders Van Limburg zien wij een belang
rijke wijziging in de houding van O. L. Vrouw. Zij knielt en is in gebed ver
zonken. 5) Door de inwerking der H. Drievuldigheid wordt het Kind Jesus 
geboren. Het heet uit Italië te stammen, maar juist die afbeelding der H. 
Drievuldigheid als hoofdmoment wijst minder op invloed van een mysterie
spel of op dien der Meditationes dan wel op de liturgie van Kerstmis en Duit-
sche mystiek, waarin behalve de H. Drievuldigheid zoo sterk Maria's kuisch-
heid naar voren komt. 

*) Horae Belgicae, VIII—X, S. 59. 2) Die früh. u. seltensten Denkm. des Holz- und Metall
schnittes, Nürnberg [о.J.], nr. 60. s) Mâle III, p. 75, fig. 38. 4) Vgl. Boendale II, 68, 70, 164. 
6) Mâle III, p. 20, fig. 16. 
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Een paar voorbeelden van Tauler en David van Augsburg mogen vol
staan: 

„Heute begeht man dreyerley Geburt.... Die erste und oberste Geburt das ist, dasz der 
himmlische Vater gebieret seinen eingebornen Sohn in gottlicher Wesentlichkeit, in person
lichem Unterschied. Die andere Geburt, die man heute begebet, das ist das mutterliche Ge
baren, das geschah in magdelicher Keuschigkeit und in rechter Lauterkeit. Die dritte Geburt 
ist, dasz Gott alle Tage und alle Stunden wird wahrlich geistlich geboren in einer guten 
Seele, mit Gnaden und Minnen Dies Licht empfing die reinste Mutter von des heiligen 
Geistes Minne, die Maged war und als reinigliche sie dich empfing ohne alle Sünde, als 
reinigliche gebar sie dich ohne alle Wehen, dasz ihr ihre jungfrauliche Reinigkeit deshalb nie 
gekränkelt ward." 

In deze uitvoerige beschrijving worden trouwens voortdurend Vader en 
H. Geest genoemd. *) 

Sindsdien ziet men ook in onze gewesten regelmatig O.L. Vrouw in aan
bidding bij de Geboorte. 

Hierin stemmen allen overeen, zoowel de meester van Flémalle en Rogier als 
Hugo en Memlinc, want zij beantwoorden zuiver aan de handschriften der 
vijftiende eeuw. 

— Hutje en kolom —. Reeds bij de Gebroeders Van Limburg, maar vooral 
op het schilderij van den meester van Flémalle maakt het hutje een belang
rijk bestanddeel uit.2) Blijft het eerste werk nog in zekere beschouwende 
stemming, het laatste biedt al de afwisselende bekoorlijkheid van de waar
neming. Voor dengene, die dit ruw gebouwde hutje beziet, is het vrijwel on
mogelijk aan den indruk te ontkomen, dat hier iets is nageschilderd. In het 
geschaafde hout ziet men gaten en spijkers, alsof ditzelfde hout reeds voor 
andere doeleinden diende. Om deze reden en om den tekst op spreukrollen 
neigt men ertoe, aan een mysteriespel te denken. Werkelijk bestaat er een 
rekening uit 1411, waarin iemand iets uitgekeerd krijgt „van vermakene 
thusekin van Bethléem."3) Dit huisje was dus in het spel bekend. Het hutje 
komt verder nog gedurende de geheele vijftiende eeuw voor, zooals bij Rogier, 
die ook de „calumne" niet vergeet, waartegen de H. Maagd volgens allerlei 
middeleeuwsche beschrijvingen voor de geboorte zou gerust hebben.4) Soms 
zitten twee vogeltjes op het dak van de hut en dit doet denken aan den 
Evangelietekst bij Ludolphus van Saksen, dat de vogels hun nest hadden om 
te wonen, maar Christus niets heeft, waarop Zijn hoofd kan rusten. ") Ook in 
het volkslied werd de stal voor een bouwvallig huis, een soort afdak of loods 
aangezien.e) 

») Pasch. Schmid (108), S. 63, 70. s) Mâle, III, p. 120, fig. 16. 3) Van Puyvelde, biz. 108, 
noot 46. 4) Mâle, III, p. 45 fig. 26. e) Ludolphus, I, pag. 69. e) Fl. van Duyse, III, 1971. 
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Het kaarsje van St. Jozef wordt verklaard uit het tooneel, ofschoon er ook 
andere opvattingen denkbaar zijn.1) 

Somtijds ligt een bundel stroo voor de kribbe. De beteekenis daarvan vin
den wij terug bij Ludolphus, die er herhaaldelijk op wijst, hoe Bethlehem 
broodhuis beteekent en hoe de Zaligmaker als het levend Brood uit den hemel 
juist daar moet nederdalen.*) 

Rogier brengt een rooster aan, dat mogelijk duidt op de „gevanckenisse 
onser menschelike nature." 

Het Kindje ligt veelal, ondanks de windselen van het Evangelie, naakt op 
den grond, waarin Zijn armoede en hulpeloosheid wordt uitgedrukt. „Ghe-
boren van moeder live naect. Die hémele ende aerde hadde ghemaect."a) 

Van alle zijden, uit legenden, spel of lied, moeten deze motieven den schil
ders zijn toegevloeid, waardoor een bepaald aanschouwelijk type ontstond. 
De meester van Flémalle geeft een aardig voorbeeld en ook Rogier levert het 
aan anderen over, om zich nauw bij preeken van populaire bedelmonniken 
als Brugman aan te sluiten. 

— Geestelijk type —. Daartegenover ontstond in denzelfden tijd een geheel 
andere vorm uit een anderen geest. De voorstelling van Rogier op het Mira-
floresaltaar is uitgesproken sober.4) Geen der bovengenoemde motieven ver
schijnt daarin, tenzij dan Christus' naaktheid. De handeling gebeurt in een 
soort kloosterportiek. Alleen Maria en Jozef en het Kind op haar schoot, ver
der niets; geen engeltjes, banderollen, herders, os en ezel. Alleen de zuivere 
beschouwing van Gods menschwording. Het is of men Thomas van Kempen 
leest: „Verbonden zijn hier God en mensch, moeder en maagd, grijsaard en 
kind.... Christus zwijgt, ook de H. Maagd zwijgt...., omdat zij niets te doen 
hebben met wereldsche dingen." e) 

Zoo stil en diep vindt men het type vrijwel uitsluitend bij Rogier, want 
Bouts houdt deze soberheid wel aan, doch werkt ook met andere motieven.e) 
De engelen aanbidden het Kind evenals in lied en legende. Bij één engel ziet 
men duidelijk de draden of krammen, waarmede de vleugels bevestigd zijn. 
Heeft men hierbij nog een nader bewijs noodig, dat het uit een spel geko
men is? Maria is bijzonder groot gegeven, wat kan duiden op symboliek.T) 

1) Zoo vergelijken de Limb. serm. (160), XXII, blz. 408, de schoonheid van God tegenover 
die des hemels en der aarde als een reuzenvuur tegenover een kaars. In een visioen van Suster 
Bertken staat: „Joseph hadde een licht met eene luchter ghevest over die want van den huijse". 
Op het Breviarium Grimani houdt Jozef een lantaarn in de hand. 2) Ludolphus, I, pag. 68, 71. 
e) Ludolphus, I, pag. 71; Boendale, II, 74. •*) J. Destrée (29), T. 2, PI. 16. 6) Th. v. Kempen, 
Pohl II, 93 s. Boven de voorstelling zweeft een engel met kroon. Op een banderol staat de 
tekst: „Muiier haec fuit probatissima et munda ab omni labe; ideo accipiet coronam vitae". 
Een beschouwend loflied op de Onbevlekte Maagd! β) Frl. Ill, HI. 7) Ludolphus, I, pag. 72. 
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Zij immers is het beeld van de Kerk. De toekijkende herdertjes zijn dan reeds 
een vast gebruik geworden. Ook het spel echter kan uit een bepaalde gees
teshouding zijn voortgekomen en men kan zich indenken, hoe een spel, 
waaraan Thomas van Kempen medegewerkt heeft, een andere sfeer ademde 
dan een volksspel, dat zich aansloot bij Franciscaansche devoties. 

— Synthetisch type —. Een onovertroffen harmonie van verschillende ge
gevens, vrij van uiterlijkheid, geeft ons Hugo van der Goes' Portinari-
altaar.1) Deze Kerstnacht is als een apotheose van den laatmiddeleeuwschen 
geest, voorzoover hij niet was ten ondergegaan in vormelijkheid. Wij tref
fen daar weliswaar reeds duidelijk den compositievorm in cirkel aan, maar 
met tal van legendarische elementen. Alles gebeurt in een bouwval, bij een 
steenen kribbe, waar de kolom is aangebracht, de vogels en de korenschoof, 
de aanbiddende engelen en de toesnellende herders, bloemen in een vaasje, 
het Kind naakt op den grond. De geestelijke bedoeling van iris, akelei, lelie 
en viooltjes is des te zekerder, omdat een vaas met bloemen buiten alle sym
boliek nergens in dien tijd wordt aangetroffen.2) 

Geleidelijk komen in de beschrijving van Ludolphus van Saksen bijna al 
deze elementen voor. Vooral om korenschoof en bloemen valt het moeilijk 
aan te nemen, dat Hugo zich niet op dezen invloedrijken schrijver geïnspi
reerd zou hebben. Men kan daartegen opmerken, dat het ook meer of min
der zoo bezongen wordt in het kerstlied, waar dan intusschen verschillende 
motieven ontbreken. Trouwens, hoe éénig Hugo's kunst is geweest, leeren 
wij inzien bij de navolging door Albert Bouts.3) 

— Lichtverbeelding —. Nog later zien wij de schilders overgaan tot, wat 
men zou kunnen noemen, het lichtend type. Verschillende mystieken leer
den, dat de Verlosser bij Zijn geboorte glansde als een zonsopgang en het 
land van den schemer heeft dit het eerst weergegeven.4) Geertgen tot Sint 
Jans schildert op den voorgrond een steenen kribbe, waarin Jesus ligt.e) Van 
Hem uit straalt sterk licht op Maria en heel de donkerte. Nu immers wordt 
de Kerstnacht een ware nacht. Zoo ziet men op veel plaatsen in de literatuur 
het licht optreden. De Kerstliturgie gaat hierin voor. „En het Licht scheen in 
de duisternis", de proloog van het St. Jansevangelie is op zijn plaats in de dag
mis van Kerstmis. Thomas van Kempen schrijft uitbundig over het licht van 
dien nacht.e) 

Uit de school van Gerard David stamt ook een Kerstnacht in dezen t rant. τ ) 
De lichtstraling vanuit het Christuskind werd wel eerder gegeven, maar alleen 

!) Frl. IV. XI. s ) v. d. Looy v. d. Leeuw (45) blz. 96. 3) Ludolphus I, Cap. IX; Frl. Ill, LIV. 
4) Mâle IV, p. 246 vergist zich, wanneer hij het lichtstralende Kind tot een vinding van Correggio 
maakt. e) Frl. V, Ι. β) Pohl III, 83 s.; Limb. serm. XV, blz. 352. 7) F. Gevaert (34), PI. 55. 
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plaatselijk door hemelsche stralen rond het naakte kind. Het blijft den late-
ren meesters, vermoedelijk door hun technisch rijpere kunst, voorbehouden, 
deze lichtschildering tot een brandpunt der voorstelling te maken. Een teeken, 
dat zij trotsch waren op dit vermogen, ligt wel in het feit, dat zij op meer
dere plaatsen een lichtbron in het duister aanbrengen. Zoo de engel bij Geert-
gen, de lichtjes bij de herders van Gerard David's school. Het verlangen naar 
lichtspeling bij den meester bevordert hier, waar dit element meer dan ooit 
tot zijn recht kan komen, dus een nieuw iconografisch motief. 

— Bosch' type —. Bij Jeroen, maar ook bij Geertgen vinden wij een merk
waardig type, dat, uiterst sober in groóte vlakken met naar voren komende 
figuren, een geheel nieuwen indruk geeft.1) Wat hiervan de diepere grond 
is? De behoefte aan een nieuwen vorm is kennelijk aangeduid. Is dit de eenige 
reden? De mannetjes, die op den achtergrond zich de voeten warmen, illustree-
ren den wintertijd, zooals elders de witte sneeuw. De ekster rechts bij de 
boodschap aan de herders kan de goede „niemare" aanduiden. 2) Men be
denke, dat wij den tijd beleven, waarin de folkloristische of anecdotische op
vatting van het geval zich duidelijk een plaats gaat veroveren in de kunst. 
Zoo worden de engelen sinds Hugo heel klein, om bij Memlinc een soort speel-
nootjes van het Goddelijk Kind te worden. Maria's gebaar gaat van aanbid
den geleidelijk in omhelzen over, naarmate het geval bewegelijker wordt op
gevat. 

Langzamerhand begint ook de os een belangrijke plaats vooraan op het 
schilderij in te nemen. 

„Een os ende ooc een eselkijn 
Verwermden den kinde die leden sijn." 

Zoo zingt het volkslied, maar de schilders volgden allereerst de mystiek. 
En duidelijk ziet de os bij meesters als Rogier en Gerard David op naar 
Jesus, de ezel naar de kribbe, omdat volgens Isaías de os zijn eigenaar kent 
en de ezel de kribbe zijns beeren.3) Deze voorspelling van den profeet, die 
bij Kerkvaders wel de vijfde evangelist heette, heeft de beide dieren onaf
scheidelijk met ieder Kerststalletje verbonden. 

Wat men besluiten mag is dit: de Kerstvoorstelling vertoont in de vijftiende 
eeuw tal van wijzigingen tegenover het vaste type der veertiende. Intusschen 
blijven, vooral op miniaturen, motieven uit de veertiende eeuw nog langer 
bewaard, zooals de liggende Maria en de hurkende St. Jozef. De varianten 
komen voort uit verschillende geestesstroomingen. Schijnt op de Geboorte-

1) Museum, Brussel. 2) de Cock (121) Spreekwoorden — Antw. 1922. 3) Ludolphus I, pag. 77. 
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voorstelling van de Gebroeders van Limburg wel Duitsche of Ylaamsche 
mystiek te hebben ingewerkt, bij Rogier en den meester van Flémalle met 
het zoogenaamde volksche type dan veeleer het Franciscaansche gemoedsle
ven. Wat echter het Miraflores-altaar betreft, lijkt invloed der Moderne 
Devotie of misschien van een beschouwende orde als de Kartuizers niet uit
gesloten. Aan Hugo van der Goes heeft Ludolphus van Saksen vermoedelijk 
den weg gewezen, terwijl de lichtgedachte bij verschillende schrijvers voor
kwam, dus in zekeren zin gemeengoed was. Geertgen's stemmige weergave 
openbaart echter mede verwantschap aan de moderne devoten, voorzoover 
dit alles zich tenminste laat ontleden. 

Merkwaardig blijft in elk geval, hoe duidelijk de schilderkunst het gees
tesleven der late middeleeuwen hier zoowel leerend als stichtend weerspiegelt. 
Immers de Kerstvoorstelling kenmerkt zich in het algemeen door een ernstige 
soberheid, een geestelijke blijheid, waar de nieuwere vormen geen afbreuk 
aan doen. De veruiterlijking, die men op het einde der middeleeuwen veelal 
ziet opkomen, blijft gelukkig vreemd aan Christus' Geboorte, want op het 
feest van Jesus' kindsheid blijft de kinderlijke stemming van iedere ziel het 
zuiverst bewaard. Alleen duidt de groóte afwisseling op bewegelijker vrij
heid, die ook eigen is aan het godsdienstig leven dier dagen. Breughel's Volks
telling in Bethlehem beeldt elementen uit, die de geestelijke literatuur be
vatte. Jozef nam, zoo lezen wij immers, zijn os en ezel mee, „recht of sij waren 
aerme cooplieden van beesten". Hij spreekt met Maria af, dat zij op den ezel 
zal zitten en dat hij den os zal verkoopen. Onderweg hoorde Jozef de men
schen hem verwijten, „dat hij soe ongehevoelich was, al sulcken vrouwe 
mee te nemen, die soe swaer ghinck." ') Stil zien we beiden tusschen het 
volk doortrekken. 

De Herders. 

Een oude traditie was het, om de blijde boodschap aan de herders uit te 
beelden op den achtergrond van de Kerstpaneelen, en tot aan Geertgen zet 
zij zich geregeld voort. De voorstelling was onmiddellijk naar den tekst van 
het Evangelie en komt dan ook in de middelnederlandsche literatuur telkens 
voor. Men behoeft slechts te herinneren aan het Maastrichtsch Paaschspel en 
het volkslied. 

— Twee herders toekijkende —. Bij de Gebroeders Van Limburg ziet men 
voor het eerst in het Noorden herdertjes over het vlechtwerk kijken.2) Deze 
twee of drie figuurtjes burgeren zich opvallend spoedig in en worden 

!) Ned. Archief v. Kerkgesch. 1902. N.S. I, blz. 141. 2) Mâle III, 20, fig. 16. 
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sindsdien, soms met doedelzak en fluit, soms alleen met den herdersstaf, bij 
vrijwel alle meesters aangetroffen. 

Geleidelijk komt daar nog bij de voorstelling der aanbiddende, knielende 
herders, zooals Bouts en Hugo van der Goes haar geven.1) Veelal houdt men 
deze uitbeeldingen der herders gescheiden op een afzonderlijk paneel. Prac-
tisch is niet uit te maken of dergelijke trekjes uit het spel, uit Italië of uit 
een gedicht stammen. Zulke invloeden zijn gewoonlijk samengesteld, terwijl 
de scheppende verbeelding haar spontane werking nooit verliest. 

In elk geval dient men voorzichtig te zijn met de meening, dat in middel-
eeuwsche geschriften geen aanschouwelijke voorstelling van de aanbidding 
der herders te vinden zou zijn. Reeds vroeg vindt men bewijzen van het te
gendeel: 

„Te Bethléem liepen die herden 
Hoghelyc, blide ende met werden. 
Sie vonden tkint, siere moeder met, 
tkint weende, het dede al die wet. 
Sie custen die crebbe, daer tkint in lach, 
Eie der herden, soe hi eerst mach.... 
Merct hier grote oetmoedichede, 
Die onse here in siere gheborten dede, 
Dat hi den herden openbaerde wel 
Sine gheboerte eer yemen eL" a) 

Een dergelijke gedachte kan de schilders bij hun schuw kijkende herdertjes 
vervuld hebben. Geleidelijk gaan de herders een belangrijke plaats innemen 
op de Kerstvoorstelling. Hugo van der Goes geeft het tastbare voorbeeld. Op 
het Portinari-altaar zijn het simpele, maar zeer karakteristieke volkskoppen, 
die blijde aansnellen, wat wel uit het mysteriespel ontstaan is.3) Op het Ber-
lijnsch paneel klemt dit te meer, daar men er profeten de gordijnen ziet 
wegschuiven. Toch mogen wij Ludolphus van Saksen niet vergeten, die op 
het „festinanter" bepaald gewezen heeft.4) Een hymne als het populaire 
„Adeste fidèles" drukt den feestelijken spoed der herders ook met aandrang 
uit. Zij dragen een doedelzak, om Kerstliedjes te begeleiden. Waarschijnlijk 
ís ook hier, dat spelindrukken en woordinvloed op elkander inwerkten. 

Men mag tenslotte met vrij groóte zekerheid aannemen, dat sindsdien om
streeks 1500 op alle Kerstvoorstellingen minstens één der drie genoemde uit
beeldingen van de herders voorkomt. Geertgen geeft veelal de boodschap 

») Frl. Ill, XXXVI, IV, XI. a) Beuken, blz. 173. ») Frl. IV, XI en XXIV. *) Ludolphus, I, 
pag. 75. 
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л еег, J eroen de kijkert jes, terwijl wij de knielende herders vinden bij P. Four
bus. 1) Deze laatste houding blijft dan een standaardvorm.2) 

De geestelijke blijdschap over het eenvoudige kindzijn van Jesus, fijn aan
gevoeld door zooveel meesters, diep getroffen door Hugo van der Goes, blijkt 
een eeuwige jeugd te waarborgen, omdat het ieder geslacht met nieuwe za
ligheid bezielt. 

Besnijdenis. 

Christus' Besnijdenis wordt betrekkelijk weinig voorgesteld, ondanks de 
literatuur, omdat het Joodsche ritueel de ziel van een Christen nauwelijks 
aanspreekt. Reeds vroeg haalt Maerlant de devotie tot de reliek van de 
voorhuid in Antwerpen aan. 3 ) Schrijvers als Thomas van Kempen en Ludol-
phus van Saksen wijden aan de bijbelsche plechtigheid een beschouwing. 
Wanneer het feit op schilderijen in de vijftiende eeuw voorkomt, geschiedt 
dit meestal als onmisbaar gedeelte van een grooter geheel, derhalve met 
andere tafereelen uit Jesus' Kindsheid. Het heet, dat de voorstelling voor
komt op de Vlaamsche retabels van het einde der vijftiende, begin zestiende 
eeuw, in verbinding met een heele reeks uit Jesus' leven, dus verhalende.4) 
Gevonden voorbeelden beantwoorden inderdaad bijna alle aan deze retabel-
kunst. Op het rond 1420 ontstaan altaar uit Roermond vindt men het geval 
zelfs vrij vroeg.Б) Hier draagt de priester een nimbus, het Kind zit op een 
altaartje en wordt door een vrouw vastgehouden. Dit altaarmotief wordt af
gewisseld met een ander. e) Bij Hugo van der Goes' Aanbidding in de Eremi
tage besnijdt de priester op het rechterluik Jesus, die gedragen wordt door 
Maria.T) Achter hem staat Josef met een kaars in de hand. Twee zwevende 
engelen zien aanbiddende toe. Op den voorgrond ligt weer de korenschoof, 
op den achtergrond ziet men de Visitatie als deel van het verhaal. Joost van 
Calcar laat de Besnijdenis buiten afspelen voor een gebouw. Maria houdt 

!) Frl. V, I. 2) v. Rijckevorsel (54), blz. 170. 3) J. v. Maerlant (140), David II, blz. 400: 

Die besnidinge van onse Неге 
Was conine Karele dor sine ere 
Van den ingel Gods ghebrocht... 
En hi brochtse daerna t'Aken. 
Nu waent men in ware saken. 
Dat soe tAntworpen es, 
Daer hoogdmense, des sijt ghewes. 

4) Braun (5) Der christliche Altar. II S. 466. 6) Winkler S. 168. β) Omgeven door verschillende 
figuren komt het ook voor bij B. en H. (27), blz. XII. T) Burger, T. 82. 
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bet Kind vast, dat half rust op een soort doopvont, waar een doek op ligt. 
De koppen der omstaanders schijnen portretten. In het Breviarium Grimani 
pinden wij de voorstelling terug binnen een kerk. 1) Merkwaardig zijn hier 
ie zuiltjes, waardoor men, hoewel veel onbeholpener, op het werk van 1420 
in het Rijksmuseum ook reeds de kerk tracht aan te duiden. De koppen in 
liet Brev. Grimani zijn realistisch, terwijl steeds weer de kaalhoofdige priester 
jpvalt. Iets als een kelk bemerkt men achter het Kindje. Is dit symbolisch 
эі slechts bedoeld om het bloed op te vangen? Wijwater komt bij de plechtig-
beid evengoed te pas als de gewijde kaars. 2) Rechts staat een man in een 
boek te lezen, links het traditioneele type van St. Jozef. 

Opdracht in den tempel. 

Een veel grooter omvang nemen de voorstellingen van de Opdracht in den 
tempel aan. Men onderscheidt hier oorspronkelijk twee typen: een, waarbij 
D. L. Vrouw het Kindje aanbiedt en Simeon haar met een doek over de han
den tegemoet treedt, en een andere, waarbij Simeon het Kind zelf in de armen 
houdt.3) De vrouwen met kaarsen komen uit de liturgie van Maria Lichtmis. 

Beide typen zijn in onze kunst vertegenwoordigd. Jacques Daret en later 
tsenbrant volgen de eerste uitbeeldingswijze4), Rogier en Memlinc de twee-
ie. 5) Belangrijk is, dat men de processie, hetzij door meerdere personen, 
betzij door een enkelen kaarsdrager aangeduid, op één paneel samenbrengt, 
in tegenstelling met de voorstelling op het glasraam uit de twaalfde eeuw 
te Chartres, waar de groepen gescheiden zijn.e) Een realistisch element vormt 
Simeon in het geestelijk gewaad van den tijd. Zoo draagt hij bij J. de Hesdin 
een mijter, want in de literatuur wordt hij ook bisschop genoemd.7) De 
diakens staan ernaast. Het verband met de kerkelijke kaarsenprocessie ziet 
men duidelijk aan de beschrijving, die Ludolphus van de Opdracht geeft.8) 
Men leest daar hoe Maria weer verheugd het Kind van Simeon aanneemt en 
hoe dan allen een processie naar het altaar houden, zooals, zegt de schrijver 
veelbeteekenend, heden over de geheele aarde wordt herhaald, waarbij de 
brandende kaars, die wij onder de Mis in onze hand dragen, het Kind Jesus 
voorstelt. Wij vinden hier dus op de schilderijen een duidelijk verband met 
de liturgie van Duvekedaalsmesse, waaraan ook wel de soms overdadig ver
tegenwoordigde duiven te danken zijn, die zich tenslotte bij een Pieter Aert-
sen in het Rijksmuseum als overheerschend stilleven gaan opdringen. 

») Brev. Grim. (24). I p. 126. 2) Rijksmuseum Nr. 52. 3) Mâle 1,122, 123. *) Frl. II, LXVII en 
Isenbrant S. Salvatormuseum, Brugge. 6) Winkler Abb. 45 en Memlinc, St. Janshospitaal, Brug
ge, Frl. VI, IH. «) Zie noot 3. 7) F. Gevaert (33), p. 97. 8) Ludolphus I, Cap. XII. 
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Ook in de kringen der moderne devoten werd Lichtmis gespeeld, waarbij 
in het bijzonder de nadruk viel op de innerlijke toewijding aan God.1) Het 
komt mij voor, dat wij bij den meester der Brunswijker diptiek, aan Geert-
gen of diens school toegeschreven, iets dergelijks zien gebeuren.2) Het ia 
bepaald opmerkelijk, hoe hier het geestelijk element op den voorgrond staat. 
De met zijn kruin zeer duidelijk getypeerde priester-monnik houdt in innige 
beschouwing het Kindje vast, Maria biedt met eigen hand twee duifjes aan 
en achter haar gaat St. Jozef, die ook weer eigenaardig op een clericus lijkt, 
meer nog dan de rechterfiguur naast den priester. Het geheel leeft in con
templatie. Welk een verschil bestaat er tusschen dezen bij de gewijde han
deling aanwezigen Jozef en den grijsaard, die in zijn duivenkorf je tast bij 
Memlinc !3) Ofschoon Rogier de handeling sober liturgisch laat voltrekken 
in een middeleeuwsche kerk, en zelfs den tekst uit het Evangelie er in het 
Latijn naast schildert, vallen bij hem evenals bij Memlinc toch de figuren al 
op, die vrij zeker portret zijn. Wat doet op het Columba-altaar anders de 
jonge, modieuse vrouw met haar hondje, die uit het schilderij staart? 4) Deze 
neiging tot portret, typisch individualiseerend, treedt ook bij andere voor
stellingen der christelijke kunst stilaan, maar hardnekkig op. Eerst als vol
komen onderdeel der hoofdzaak, het religieus gebeuren, later als hoofdaccent 
van het schilderij. 

Aanbidding der Driekoningen. 

De Aanbidding der Wijzen, die bij de kunstenaars reeds lang tot koningen 
zijn gekroond — regelmatig wordt de kroon voor het Kind op den grond 
geplaatst —, was in de late middeleeuwen een uiterst geliefde voorstelling. Zoo 
sterk was zij samengegroeid met het volksleven, dat zelfs de Hervorming haar 
ondanks legendarische elementen nauwelijks kon verdringen. 

— Oude traditie —. De traditioneele uitbeelding, waarbij één koning knielt, 
één naar de ster wijst en de derde zijn verbazing uitdrukt, wordt bij de Ne-
<lerlandsche primitieven losgelaten en alleen in miniaturen voortgezet. 

Reeds de Gebroeders Van Limburg bieden een veel weelderiger en fleuriger 
beeld van het geval. Een stoet van luipaarden en Oosterlingen beweegt zich 
voort naar het Goddelijk Kind. Moet de oorsprong van dit alles nu uitsluitend 
Italië en het tooneel zijn? 5) De legende van Joh. van Hildesheim, zooveel 
dichterbij ontstaan, is zeker denkbaar als bron, vooral, waar de Gebroeders 
Van Limburg een afzonderlijke voorstelling wijden aan het samentreffen van 
de koningen, dat Joh. van Hildesheim in lengte en breedte verhaalt.e) De 

4 Van Puyvelde. blz. 128. 2) Frl. V, XX. 3) Frl. VI, III. *) Winkler, Abb. 45. 6) Mâle III, 
p. 18 en fig. 17. β) Scheepstra (122), Vanden heilighen drien coninghen, Groningen 1914. 

Ь2 



„luperden", toch niet gemakkelijk in een optocht voor te stellen, komen juist 
bij dien schrijver voor. Men onderscheidt in de Driekoningenvoorstellingen 
stellig Zuidelijke, maar ook Noordelijke invloeden. 

— Joh. van Hildesheim —. De begeleidende menigte nu en het samentref
fen der Koningen ziet men herhaaldelijk in de vijftiende eeuw uitgedrukt. 
Rogier vertoont zelfs treffende overeenkomst met een bepaalden tekst van 
Joh. van Hildesheim. Op het Columba-altaar te München1) kunnen wij on
geveer het volgende herkennen: 

„Ende doe die III coninghen marien saghen, doe hade si om enen blaven mantel die niet 
alte guet en was ende den hielt si voer toe mitter luchter hant. Ende dat hovet hadde si be
wenden mit enen linnen doeke, dat men haer niet en sach dan dat ansicht, ende si sat opter 
cribben ende hielt mitter rechter hant dat hovet hoers kindes jhesu. Ende doe dése III 
coninghen die eerde voer der cribben ende die hande des kindes hadden ghecust oetmoede-
like doe offerden si den kinde...." 2) 

Een enkele afwijking moet men vaststellen. Maria houdt niet het hoofd 
van haar kind vast en zit niet op de kribbe. Gerard David beantwoordt op 
zijn schilderij wel aan dit detail.3) 

Ook hier dus aaneenschakeling van oudere en nieuwere motieven, die 
door elkander worden gebruikt. Het gaat ermede als met den vorm: uiterst 
geleidelijk ziet men lichte wijzigingen, die altijd weer gekruist worden met 
vroegere gedachten. De vormverandering gaat echter meermalen sneller, de 
inhoud volgt gewoonlijk langzamer. Zoo plaatst Rogier zijn Jozef links en 
brengt het geheel in een schilderachtige sfeer. Memlinc, die hem dikwijls 
slaafs navolgt, stelt Jozef rechts en toont ons alleen de Drie Koningen in 
een deftig gebaar.4) Gerard David zet daarentegen Maria rechts, om links 
een grooten stoet te kunnen schilderen, die de Koningen volgen. Rogier en 
Gerard David kennen geen Moor, Memlinc wel. Maar naar den inhoud ziet 
men bij alle drie schilders nog de ruïne, de op- en neerziende os en ezel, de 
steenen kribbe en telkens de vaas met myrrhe en een soort ciborie met de 
geschenken, waarover Ludolphus van Saksen breedvoerig uitweidt. Deze 
kostbaarheden doen sterk denken aan reliekhouders of kerkelijke vaatwer
ken, zooals ze in werkelijkheid, samen met koorkappen of andere paramen
ten, voor een mysteriespel van de geestelijkheid geleend werden. Deze weel
derige hofstoet met rijke geschenken laat des te sterker de bouwvallen uit
komen, waarin de H. Familie huizen moet.5) 

— Samenkomst der koningen —. Daarnaast leeft de, klaarblijkelijk uit de 
legende overgenomen, voorstelling van het samentreffen der Drie Koningen 
te Jerusalem. Een afzonderlijke voorstelling wijden hieraan de Gebroeders Van 

1) Burger, T. 49. 2) Scheepstra (122), blz. 103. Deventersch handschrift. 8) Museum, Brus
sel. 4) S. Janshospitaal, Brugge. 6) Ludolphus I, pag. 93 s. 
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Limburg op hun miniatuur te Chantilly. ^ Deze avontuurlijke gebeurtenis zien 
wij later op den achtergrond der schilderijen terug. Bij Geertgen naderen 
duidelijk drie verschillende groepen.a) Memlinc's schilderij te München, dat 
de Zeven Vreugden van Maria, maar misschien eerder Driekoningen moet 
voorstellen, toovert de geheele vertelling van Joh. van Hildesheim aan onze 
oogen voorbij.3) Men ziet er de drie bergen, waarop de Wijzen sinds jaren 
naar de ster lieten uitzien; men herkent hun samenkomst, hun bezoek aan 
Herodes, aan het Christuskind en tenslotte hun heentrekken langs geschei
den wegen. Ook de voorstelling van Jeroen Bosch biedt herinneringen aan 
de legende van het samenkomen. *) Het vragen naar den weg zien wij bij 
Hugo, terwijl meerderen het gevolg langs kronkelwegen door het landschap 
laten trekken, om ons zooveel mogelijk te vertoonen. Geertgen vormt voor 
eiken koning een afzonderlijken ruiterstoet en dus één met louter Mooren.5) 
De drie Koningen vertegenwoordigen drie leeftijden of soms drie werelddee-
len, die de roeping der volledige menschheid tot het geloof beteekenen. De 
meester van Frankfort zet den naam der gevers op de geschenken: de oudste 
koning, die knielt, heet dan Jasper (sic), de volgende, die zijn knie buigt, 
Melchior en de zwarte achteraan Baltasar (Weenen). 

— Volkselementen —. Dikwijls treft ons op een paneel slechts een enkel 
motief, dat vermoedelijk ontleend is. Bij Rogier vindt men de ster in de ge
daante van een Kindje, waarover Joh. van Hildesheim spreekt. ") Moeilijk, 
zoo niet onmogelijk, is het vast te stellen of zulke zaken direkt door een tekst 
geïnspireerd zijn. In bonte warreling zweefden allerlei verhalen rond, waar
van sommige reeds vroeg hun bescheiden plaats vinden in de kunst. Zoo is 
het merkwaardig, dat men plotseling het aanbieden van gouden munten ziet 
opkomen.7) Dit herinnert toch wel sterk aan het verhaal, dat O. L. Vrouw 
van de Drie Koningen dertig penningen ontving, die, op haar vlucht naar 
Egypte verloren, door den vinder in den tempel geofferd en later aan Judas 
uitbetaald werden. 8) 

Welk een wonderlijken halfnaakten bedelaar vindt men op de voorstel
ling bij Jeroen Bosch ! Deze man draagt een kroon. Is het een aanduiding van 
het feit, dat men voor zieken en bijzonder lijders aan vallende ziekte ge
nezing hoopte te verkrijgen door het opzetten van de kroon van een der 
Koningen? In den tijd van Jeroen zou niet minder verklaarbaar zijn een 
bespotting van Herodes. Immers Driekoningen brachten het Kind een rijke 
kroon van Herodes. 

— Tooneel —. Dit alles behoeft niet af te doen aan de waarschijnlijkheid, 

4 Van Puyrelde, pi. 24. a) Frl. V, II. 8) Klass. d. K., XIV, 32/33. «) Frl. V. XLV. «) Rüks-
museum Nr. 950a. «) Scheepstra (122), blz. 97. ') Frl. IV, XXXIII. β) Scheepstra, blz. 110 ••. 
e) Kehrer (87), S. 77. Scheepstra, blz. 268—269. 10) Scendale (118). II, blz. 68/7. 
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dat er nauw contact geweest is met het tooneel, waarop kleedij, stand der 
beenen en groepeering herhaaldelijk wijzen. De kerkelijke eeredienst levert 
niet alleen costuums of requisieten, maar ook zijn de boorden van Maria's 
kleed dikwijls versierd met teksten uit Latijnsche hymnen. *) 

De houding van den eersten, dikwijk rood of goud getooiden koning is 
overal knielende. Soms kust hij het handje, soms den voet van het Chris
tuskind. Bij Hugo van der Goes en Dirk Bouts houdt hij de handen gevou
wen in aanbidding.2) Bij beide schilders doet dit denken aan een levend 
beeld, vooral in verband met de andere figuranten. Juist dat toekijken der 
personen op den achtergrond van Hugo herinnert in zijn rust aan een 
mysteriespel. 

De zestiende eeuw zal de halffiguur, ja één koning bij voorkeur afschil
deren bij Maria en Kind. Geknield biedt hij zijn geschenk aan.3) 

Wanneer men groepsgewijs werkt, zal de sierlijkheid van een vorstelijk 
aanbieden der geschenken of van het houden der handen kenmerkend wor
den. De Koningen zijn uitbundig rijk gekleed en de omgeving gewoonlijk 
een renaissancebouw met half-klassiek ornament, putti, een aap, een pape
gaai. 4) Zonder altijd ernst uit te sluiten, vreezen wij den geestelijken zin 
toch te zien ondergaan in louter vormenliefde, antieke versiering en huma
nistische geleerdheid. Het hart is niet meer bij de aanbidding, maar nu eens 
bij het portret, dan weer bij het ornament, vooral bij het exotische van tul
banden of het kostbare van geschenken. 

Daartegenover dient opgemerkt te worden, hoe Breughel een ernstige Drie
koningenvoorstelling schilderde, sober en streng, met tal van figuren (Brus
sel). 5) Stelt men daartegenover echter zijn andere uitbeelding te Weenen 
met den grooten Moor rechts, dan schijnt hij reeds overvol belangstelling in 
de physionomie van soldaten en volksfiguren. *) Ook daar liggen nog tradi
tiegetrouw staf en kroon als offers voor den Koning der koningen op den 
grond; Maria is intusschen een gemoedelijke huisvrouw, de Koningen zijn 
verkleede burgers geworden. 

Ofschoon het feest der Verschijning des Heeren nog ouder was dan het 
hoogtij van Kerstmis, ligt het voor de hand, dat het eerder van zijn oor
sprong vervreemdde, omdat het oppervlakkige zielen niet zoozeer naar binnen 
als naar buiten scheen te wijzen. De hofstoet leende zich onmiddellijk voor 
vertooningen met bonte drachten en vreemde dieren; de Vlaamsche lust in 
optochten verleidde dan de schildereliefde voor het kleurige langzamerhand 

*) Vooral de kring Flémalle-Rogier doet dit ook op andere Toorstellingen gaarne. Frl. II, 
LXV en LXVII. a) Frl. Ill, XXXIII; Frl. IV, XXVIII. ») Burger. T. 254 en Frl. (36), Abb. 30. 
4) Burger, T. 186, 192. β) Museum, Brussel. β) Ch. Bernard, p. 72. 
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tot een uitvieren van praal en pronk, waaruit het heilig gehalte dreigde te 
verdwijnen. 

In tegenstelling met de Geboorte heeft dus Driekoningen èn naar vorm 
èn naar inhoud een groóte verscheidenheid van uitbeelding ondergaan, op 
den duur ten koste van den diepgang. Er is dan ook nauwelijks een feest 
aan te wijzen, dat zoozeer de mode-fantasieën en vooral de vulgaire grillen 
en grollen heeft ondergaan als Driekoningendag. Wanneer men er Joh. van 
Hildesheim op naleest met zijn ellenlange, ongeloof elijke verhalen of men her
innert zich, hoe te Delft in een spel de Koningen te paard van drie zijden 
de kerk binnenkwamen, hoe in de volksgebruiken „Dertiendag" ontaardde, 
dan valt dit bij de schilders geenszins te verwonderen.1) Waar ergens, zoo 
heeft men hier te constateeren, dat het gehalte van een kerkelijk feest is ten-
ondergegaan, zij het tijdelijk, in rumoer en gebaar. Veelal mag dit onbewust, 
uiterst geleidelijk gebeurd zijn, maar men kan moeilijk de tegenstelling ont
kennen tusschen de opvatting van Hugo van der Goes en Pieter Breughel. 
Uitdrukkingsvermogen en geestelijke inhoud zijn eenvoudig uiteengegaan, tot 
eindelijk Jan Steen het familiefeest als een kermis zonder godsdienstige 
wijding overhoudt. 

Daar komt nog bij, dat, wat de middeleeuwer in het licht der eeuwigheid 
zag, waarbij hem wonderverhalen niet behoefden te hinderen, omdat zij 
Christus' verschijning op aarde aan de wijzen juist aanschouwelijker hiel
pen maken, door den renaissancemensch onmiddellijk werd ontleed vanuit 
het standpunt der historische waarheid. Waardoor eenerzijds de Kerk stren
ger waarborgen eischte voor de leer, met gevolg dat voor den kunstenaar het 
kleurige van het geval verloren ging, anderzijds de kunst zich niet meer stoorde 
aan het didactische, maar eigen wegen zocht in kleur en lijn. 

Kerk en kunst staan in de zestiende eeuw op den tweesprong, de scheiding 
zal veelal onherroepelijk worden. 

Onnoozele kinderen. 

Allerkinderen, in de folklore sterk levende, komt op schilderijen betrekke
lijk weinig voor. Wel treft men met tusschenpoozen het motief regelmatig 
aan. Reeds op het Bethlehemportaal te Huy verschijnt het in sculptuur, om 
ook in de miniaturen der vijftiende eeuw benut te worden.2) Reeds op een 
miniatuur van ongeveer 1420 zien wij soldaten de kinderen dooden, terwijl 
een moeder met echt Nederlandsch realisme radeloos in het lemmet van het 
opgeheven zwaard grijpt.3) Herodes zit met kroon en scepter den moord aan 
te zien. In een getijdenboek zien wij, hoe een soldaat met de moeder om het 

») Van Puyvelde (48), blz. 119 noot. a) Belg. Kdm. I, Abb. 163. 3) B. en H., II, pi. 203. 
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kind vecht. Ruiters, waaronder vermoedelijk ook Herodes begrepen wordt, 
kijken toe. Op een miniatuur rond 1500 is het meer een volkstooneeltje ge
worden. 1) Op den voorgrond grijpt dan een vrouw met de borsten bloot 
naar een soldaat en houdt haar kind achter zich. Soldaten zitten vrouwen 
achterna, Herodes is weggelaten. 

Op een schilderij, soms aan Van der Goes toegeschreven, het linker zij
paneel eener aanbidding der Koningen te Petersburg, knielt een moeder, den 
soldaat wanhopig afwerende, voor de wieg van haar kind.2) Op het midden-
plan doodt een soldaat een kleine, terwijl de moeder in onmacht valt en op 
den achtergrond soldaten op een huis losstormen. 

Overigens treffen wij den kindermoord meerendeels aan op den achter
grond van een ander tafereel, zooals bij den onbekenden meester in een col
lectie te Weenen, op de vlucht naar Egypte.3) Van belang is hierbij, dat 
enkele vrouwen met kindjes gespaard blijven. Zij verschijnen links achter 
een rotspartij, iets wat levendig herinnert aan het feit, dat in een der apo
crief en Johannes de Dooper in den arm van Elizabeth door een zich wonder
baar openende rotsspleet ontkomt. De gedachte hieraan werd voor pelgrims 
levendig gehouden door een heiligdom bij de „historische rots." 4) 

Het hoogtepunt van schilderachtigheid bereikt ongetwijfeld Breughel, die 
den moord ziet spelen in eigen omgeving met Spaansche ruiters van zijn tijd 
en Nederlandsche boeren. De mannen zoowel als de vrouwen zijn angstig 
om hun kinderen. Het gebeurt op een sneeuwig-kouden dag. Het is alles 
heel menschelijk en waar geworden, als men ziet hoe een groóte hond op een 
kind wordt losgelaten of hoe een boer knielt voor redding van zijn kind. 
Deze innigheid, die mede over hét landschap ligt, moge onvergetelijk blij
ven, zij komt toch veraf te staan van Onnoozele Kinderen als liturgisch 
feest. Was de kinderbisschop vroeger een blij uitvloeisel van het kerkelijk 
feest, thans is alleen de kerktoren overgebleven als decor. De moord is 
levenswaar, doch het zijn geen martelaren meer. Corn, van Haarlem's over-
groote werk levert tenslotte veeleer acrobatenkunst. 

Vlucht naar Egypte. 

De vlucht naar Egypte heeft een vast bepaald overgeleverd schema. O. L. 
Vrouw zit met haar Kind, zorgvuldig ingepakt als in ons koud klimaat, op 
den ezel, Sint Jozef gaat haar vooraf. Oorspronkelijk houdt hij met de 
rechterhand den ezel bij den toom en met de linker een bundeltje aan een 

») B. en H. I, pi. 59. a) Burger, T. 82. s) Verkoop, 14 Nov. 1905, Fred. Muller en Cie., Am
sterdam. *) La Palestine, guide historique par des professeurs de N.D. de France à Jérusa
lem4. [1922], p. 358. 
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stok gebonden op den rug, in de zestiende eeuw wel een kalebas. De leven
diger uitbeelding van Melchior Broederlam op het einde der veertiende eeuw 
laat hem uit een vaatje drinken.1) Zijn type, dikwijls zonder nimbus, krijgt 
iets zeer menschelijks. Hij wordt een beslist landelijke figuur. 

Rond de Vlucht naar Egypte leefden verschillende legenden. Hiervan ko
men drie vooral tot uitdrukking. Veelvuldig is de voorstelling, waarbij de 
afgodsbeelden omvallen, wanneer de heilige personen voorbijgaan. Ook 
schrijvers als Maerlant en Boendale spreken er over en gronden dit op 
Isaías 19 : 1. Van Broederlam tot Patinir leeft dit detail. 

De legende van het koren, die wij bij David en Patinir terugvinden,8) 
luidt als volgt. De soldaten vragen aan een boer, of hij geen man en vrouw 
met kind zag voorbijtrekken, en het antwoord luidt: „Ja, toen ik aan het 
zaaien was." Maar op hetzelfde oogenblik is het koren hoog opgeschoten, 
zoodat de boer alweer aan het maaien is. De soldaten gaan dan terug, om
dat zij de vluchtelingen toch niet meer achterhalen kunnen. 

De latere schilders, vooral in het begin der zestiende eeuw, stellen gaarne 
de rust op de Vlucht voor.8) Herhaaldelijk reikt Maria hierbij haar kindje de 
borst en op sommige voorstellingen plukt Jozef de vruchten van den dadel
boom, waarbij wel engelen hem helpen, door den boom naar onder te bui
gen. Het volkslied zingt, juist zooals de meester der Vrouwelijke Half figuren 
te Weenen schildert: 

Joseph doe den esel nam 
al bi den toom. 
Wat vant hi aen den weghe staen? 
een dattclenboom. 
Och eselkeu, du moetste stillestaen, 
vi'i willen die dattelen plucken gaen: 
wi syn seer moede. 
Die dattclenboom ter eerde neech 
in Marien schote.4) 

De rust op de vlucht naar Egypte zal de vlucht zelf verdringen. Het beeld 
wordt statisch en idyllisch, groeit uit tot een soort Heilige Familie, waarbij 
een enkele maal God de Vader en de H. Geest als Duif worden uitge
beeld. B) Deze rust, zooals ook Patinir haar in het landschap schildert, schijnt 
van de Nederlanden in de kunst van Italië en daardoor in Europa gekomen 
te zijn.θ) Het zou allerminst verwonderen, omdat ons volk zooveel tot ont
wikkeling van het natuurgevoel bijdroeg, maar het zou tevens de wending 
in het gegeven bevestigen. 

i) Burger. T. 5. »IFrLVIrXCIVenlX^XXXIX. 8) Frl. IV: IL. VII: XI, IX: XCV. -*) Horoo 
Belgicae. VIII—X, S. 60. e) Frl.. IV: IL. e) Mâle IV, 257. 
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Een typisch accent is ook het opduiken der roovers, die het Goddelijk 
Kind met Zijn Moeder ongehinderd lieten gaan op hun vlucht, dat door en
kelen, als den beeldhouwer Douwerman, voorgesteld, ook in de literatuur 
voorkomt. Het geheel heeft door de eeuwen heen steeds een intiem, stil ka
rakter bewaard. Wanneer de zestiende en zeventiende eeuw het motief ten 
onzent ter hand nemen, groeit dit uit tot een genre, waarbij het landschap 
gaat overheerschen als een gekerstend Arcadie. 

Jezus predikend in den tempel. 

Op de miniaturen ziet men dit gegeven herhaaldelijk verwerkt, waarbij nu 
eens Maria en Jozef in de voorstelling zijn opgenomen, dan weer worden 
gemist. Hoog op een lessenaar zetelt Jesus, in een Nederlandsch getijden
boek. 1) Rond Hem zitten schriftgeleerden, links wijst Jozef op Maria. Tus-
schen de leeraars zetelend, die op de vingers discuteeren, treffen wij Jesus op 
een andere miniatuur, terwijl Jozef en Maria in een portiek staan. Geheel 
links is een typisch Nederlandsch trapgeveltje aangebracht.2) Met de La-
tijnsche evangelieteksten op banderollen kunnen wij het gebeuren aflezen 
op een miniatuur van 1468.s) De personen worden als sprekende opge
voerd. Weer zit Jesus zeer hoog, ter naïeve aanduiding van Zijn meerderheid, 
met een nimbus om het hoofd te leeraren. Zonder de aanwezigheid van 
Maria en Jozef, Jesus op een zetel tronende, de „doctoren" symmetrisch 
rond Hem geschaard, geeft een miniatuur van 1480 het geval weer. *) 

In het algemeen vindt men het motief echter meer in de zestiende eeuw, 
wanneer de geloofsleer in den Hervormingstijd aan de orde komt, op schil
derijen. e) 

Orley, dien het geval om de groepeering vooral belang inboezemt, mis
schien meer nog om de renaissanceportiek, plaatst het Kindje in het midden 
van een doorkijk, waar op den achtergrond Maria en Jozef verschijnen.e) 
Links en rechts zetelen de schriftgeleerden in groepen van drie. Het paneel 
bedoelt een volledig evenwicht te scheppen, want door de gebaren wordt ver
band gezocht tusschen de groepen onderling. 

Een ander probleem stelt zich Jan Joost van Calcar, die Jesus zeer klein in 
den stillen lichtval van een soort kapittelzaal doet spreken.T) Redetwistend 
zitten de geleerden bijeen. Een lessenaar, een kroon, boeken en een bril 
zijn met stille liefde geschilderd. Maria en Jozef verschijnen zeer klein op 
den achtergrond. 

J. van Coninxlo laat in zijn werk te Brussel Jesus voor een lessenaar 

») B. en H. II, pi. 224. 8) B. en H. II, pi. 235. a) B. en H. I, pi. 73. *) B. en H. II, pi. 154. 
·) Fri. VII: LXXI, Mr. т. Hoogstraten. e) Frl. VIH. LXXV. *) Winkler, fig. 114. 
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zitten, die openstaat. Alles in hoogen renaissancestijl, waarbij Italianisee-
rende mannen tegen de kolommen leunen. De wetgeleerden op mooie zetels 
redeneeren nog, een boek ligt op den tegelvloer, terwijl een der Joden het 
Kind op Zijn Moeder wijst, die met de zorg op het gelaat binnenschrijdt. *) 

Hoewel iconografisch niet veel valt op te merken, zijn de verschillen 
typisch der strevingen naar compositie, lichtval, evenwicht, contrapost enz. 
Tal van wijzigingen naar den vorm handhaven toch den inhoud. Thomas van 
Kempen spreekt vooral over de gehoorzaamheid van het Jesuskind.2) De 
zestiendeeuwsche schilders leggen echter duidelijk, meer het Evangelie ge
trouw, den nadruk op het wijze spreken van Jesus. 

С. JESUS* OPENBAAR LEVEN. 

Doop uan Christus, St. Jan en Christus, Bekoring. 

Weinig feiten uit het leven van Jesus zijn zoo zuiver volgens den tekst 
van het Evangelie uitgebeeld als de Doop. Daar komt nog bij, dat dit motief 
ook een eeuwenoude traditie gehad heeft, waaraan de vijftiende eeuw niets 
wenscht af te doen, doch die zich in de zestiende wijzigt. 

Vrijwel doorloopend ziet men ten onzent Johannes rechts van Christus 
staan, terwijl de Godmensch met de be enen in het weerspiegelend water van 
den Jordaan staat. Dikwijls ziet men links van Hem een engel knielen of 
staan, die Jesus' kleeren op den arm houdt. Gewoonlijk heeft Christus den 
lendedoek om, ofschoon minstens één miniatuur bekend is, waarop Chris
tus naakt staat.3) De Duif zweeft boven Hem. Als borstbeeld verschijnt God 
de Vader. Bij Rogier staan de woorden, die Hij spreekt, in het Latijn er rond
om heen geschilderd. De Doop gebeurt volgens kerkdijken ritus met be-
vloeiing en niet volgens de geschiedenis met onderdompeling. 

Gerard David houdt zich tevens trouw aan de traditie, doch naar het streven 
van zijn tijd is er ruimte geschapen rond de personen.4) Het licht en het 
spiegelende water en de kostelijke kleuren van de koorkap, die de engel 
draagt, hebben een betooverenden toon gekregen. De houding der figuren, 
Jesus staande overschaduwd door de Duif, in de wolken God de Vader, 
omgeven door engelen, de knielende engel links en de doopende Johannes 
rechts, dat alles wijkt nauwelijks af van de oudste miniaturen. Opmerkelijk 
zijn de twee scènes op den achtergrond, waar men St. Jan ziet prediken in 
de woestijn en rechts Christus voorbijgaat, het tafereel dus, waarbij Johannes 
zegt: Zie het Lam Gods. 

») Museum. Brussel. я) Th. v. K. (162), Lib. I, cap. 15. β) Bijvanck. O.H.K. Jbk., 10e jig. 
Jan. ·31. afl. 3, biz. 94. *) Frl. VI. LXVIII. 
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AFB. 27. Gerard David - KIST OP DE VLUCHT NAAR EGYPT: tluseum, Lissabon. 



AFIÎ. 28. Rogier v. d. Weijden - DOOP VAN CHRISTUS - К. Fr. museum, Berlijn. 



JPatinir laat Johannes knielen op een rots, de engel ontbreekt, daarvoor in 
de plaats treedt het vloedlandschap.1) Links staat Johannes achter een hek 
te prediken, terwijl hij op Jesus wijst. Dit is waar te nemen aan zijn hand
gebaar, meer nog aan de zich omkeerende figuren onder zijn gehoor. 

Somtijds, vooral op miniaturen als de Heures de Turin, doopt Johannes met 
een soort beker, op een Noord-Nederlandsche miniatuur zelfs met een groo-
ten ketelvormigen nap, bij Rogier, G. David en Patinir echter met de hand.2) 

De zestiende eeuw kent een belangrijke wijziging. Lucas van Leiden bouwt 
een cirkelvormige compositie op, waarbij de toeschouwers bijna hoofdzaak 
worden.s) Daarenboven valt het op, dat noch de Vader, noch de H. Geest zijn 
uitgebeeld, ofschoon de Doop, samen met het eerste wonder gevierd op het 
feest van de Verschijning des Heeren, toch allereerst gold voor een open
baring van Christus' Godheid. Het spel van den cirkel en de groepeering is 
volkomen overheerschend geworden. Jan van Scorel toont duidelijk verwe
reldlijking van het motief, door vrouwelijk naakt op den voorgrond te plaat
sen. Het uitkleeden schijnt een geliefd gegeven te worden, waaraan de 
schilder zijn anatomische kennis kan luchten. *) 

Daarenboven valt het op, dat men geleidelijk de prediking van St. Jan in 
de woestijn een belangrijker plaats in ziet nemen, waarbij de verhouding 
tusschen Jesus en St. Jan wel bijzonder geliefd mag heeten. Bouts heeft een 
paneel speciaal hieraan gewijd. 5) Links schrijdt Jesus met gevouwen handen 
voor, rechts wijst Johannes een stichter, die aan den oever van den Jordaan 
knielt, op Jesus. Uit de school van Bouts bestaat een dergelijk paneel, waar 
St. Jan echter staat te prediken achter een hek en zittende luisteraars, die, 
naar Christus opziende, hem omgeven.e) Is het een Franciscaan, die achter 
St. Jan toeziet? Dat een monnik achter hem zou staan, is niet verwonder
lijk, als men bij Ludolphus leest, dat Johannes het model vormt voor het leven 
en het prediken, dus het voorbeeld van kloosterlingen en godgeleerden is.7) 
Een Hollandsch meester rond 1490 geeft St. Jan een plaats temidden van 
een groep toehoorders, terwijl hij wijst op Christus, die met Zijn apostelen 
rechts voortschrijdt.8) Merkwaardig is, dat hier Johannes, Jesus en aposte
len den nimbus dragen. Telkens dus nog een teruggaan op het traditioneele. 
Een man van de groep van St. Jan draagt een gebedssnoer in de hand. Het 
valt trouwens toch op, dat al deze paneelen sterk leerend aandoen. De ver
eering tot St. Jan, die buitengewoon groot was, toont zich hier van haar beste 
zijde, wanneer de heilige zijn roeping volgt, door te wijzen op Christus, het 
Lam Gods. 

*) Burger, T. 177. *) Frl. I, XXVIII, en B. en H., pi. 94. 3) Frl. L.v.L. (37) XXIX. ··) Bur
ger, T. 285. e) Frl. I l l: XXXII. «) Frl. I l l: LXVIII. ^ Ludolphus I, pag. 169. 8) Frl. V, XXV. 
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Van geheel anderen aard is de prediking van Johannes den Dooper van 
Patinir.1) Hier is het rotslandschap, de groóte boom links, waarvoor St. Jan 
zit, doel geworden. Toehoorders en Dooper zijn in den linkerhoek gedron
gen en blijven hoogstens een voorwendsel voor den naam van het anecdo-
tisch geval. 

Uit den kring van Rogier bestaat tenslotte een paneel te Londen, waarop 
Johannes voor Christus knielt, terwijl teksten boven hun hoofden geschre
ven zijn, n.l. boven St. Jan: 

Om gedoopt tesine comdi tot my 
en ie soude gedoopt mese van dy. 

boven Christus: 

Lat et nu gescien mant ons dus [betaemet?] 
alle rechtoeerdicheyden te Oervullen t'[omoet?] 

Dat deze teksten in het Nederlandsch zijn aangebracht, *) mag voor dezen 
tijd als een bijzonderheid worden aangemerkt. Het meerendeel is vrijwel 
doorloopend in het Latijn aangebracht. Men mag dit voor geen gering ge
deelte toeschrijven aan den gedurende de vijftiende eeuw nog altijd zeer 
belangrijken invloed der geestelijkheid op de christelijke kunst. 

De bekoring van Christus vindt zelden haar plaats op schilderijen. Een 
karakteristieke voorstelling levert het paneel van Oostsanen in Aken.8) 
Hoofdthema is hier Christus' aanbidding door engelen, terwijl de drie be
koringsscènes op den achtergrond zijn aangebracht. De duivel in monniks-
kleeren, bij wien de hoofdhoorn uit de kap steekt, draagt een brood en een 
rozenkrans in de rechterhand. De duivel werd voorgesteld met habijt als een 
kluizenaar of monnik vol schijnheiligheid, zegt ook Dionysius de Kartui
zer. *) Christus hoort hem gelaten aan. Rechts heeft de duivel Christus op 
een berg gevoerd; staart en hoorns zijn duidelijk aangegeven. Geheel links 
achteraan staan Christus en duivel op de tinnen van een tempel. Overigens 
komt de bekoring slechts terloops voor naast andere voorstellingen. Zoo tref
fen wij deze aan bij Joost van Calcar achter den Doop van Christus.B) 
Hier komt de duivelspoot of klauw onder de monnikskleeding te voorschijn. 
Ook berg- en stad-scène zijn duidelijk aangegeven. 

») Burger. T. Í84. 8) Frl. II, LXIX. 8) Suermondt-museum, nr. 103. *) Bij Jan de Cock, 
Boymansmuseum, draagt hij als pelgrim een rij doorgesleten schoenen om den hals. B) Das 
Leben J. С. т. Jan Joest, T. VII. 

72 



Bruiloft oan Cana. 

Het eerste wonder van Christus bij de bruiloft van Cana is door de schilders 
herhaaldelijk weergegeven. Het evangelieverhaal van Joh. 2 wordt in zoo
verre vrij regelmatig naar de letter gevolgd, dat men altijd Maria en bijna altijd 
zes kruiken waarneemt, terwijl ook de hofmeester gewoonlijk niet ontbreekt. 

Oorspronkelijk sober uitgebeeld, zooals bij J. de Hesdin, waar Maria en 
Jesus nog duidelijk in oud-middeleeuwschen trant grooter zijn dan de andere 
figuren, ondergaat de voorstelling geleidelijk een feestelijke uitbreiding. *) 
Het bruidskroontje hangt boven de bruid, meerdere gasten zitten aan en bij 
Jeroen Bosch houdt een ventje toeklinkend een beker omhoog.2) Behalve 
Christus en Maria is soms duidelijk het type van Petrus te herkennen. Her
haaldelijk moeten we zoeken naar den bruidegom, die trouwens in die tij
den bij het feestmaal gescheiden zat van de bruid, en op sommige voor
stellingen draagt hij duidelijk het kenmerk Johannes te zijn. Dit is geen 
toeval, want lezen wij een Maerlant hierop na, dan bemerken wij, dat St. 
Jan de bruidegom geweest is.3) Deze zou echter, toen hij Christus ontmoet 
had, den Meester en niet de bruid gevolgd zijn. Vandaar dat hij soms aan
wezig, soms afwezig is. Bij Jeroen Bosch leest men klaar af, dat St. Jan 
bedoeld is. Het type beantwoordt volkomen aan zijn St. Jan op Patmos. Men 
mag wel aannemen, dat het manneke op den voorgrond St. Jansminne drinkt. 
Dergelijke folkloristische accenten zijn bij Jeroen schering en inslag. 

Hier en daar treft men reeds vroeger tafereeltjes, die realistisch aandoen. 
Zoo zit op een miniatuur van 1465 een man naast de bruid, die met volle 
teugen een kan leeg drinkt.4) 

Op den binnenvleugel van het altaar van Melbourne ziet men de bruilofts
gasten afzonderlijk zitten.5) Jesus en Maria, omgeven door leerlingen, staan 
in de zaal, Jesus zegent de kruiken. Op den voorgrond proeft de hofmeester 
den wijn, op den achtergrond levendige trekjes: een man, die twee emmers 
draagt, een beladen buffet. 

Op het schilderij van David te Parijs zijn de personen grooter en komen 
sterker uit. Jesus en Maria, beiden met stralennimbus, zitten met de 
gasten aan tafel. Het is opvallend, hoeveel vrouwen daaronder zijn. Op den 
voogrond speelt de kruikenscène af. Maria richt zich met gevouwen handen 
tot haar Zoon, terwijl boven haar hoofd gouden letters op rooden grond ge
schreven staan, die het wonder in het midden plaatsen. Portretten van 

*) F. Gevaert (33), p. 10é. 8) Frl. V, XLIX. 8) Maerlant (140). II. blz. 450. Volgens Molanus. 
die de legende sterk afkeurt, omdat de heiligheid тал het huwelijk erdoor aangetast scheen 
te worden, heette Maria Magdalena soms de bruid (p. 510). *) B. en H., fig. 85. β) Frl. IV, 
XLVIII. 
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knielende stichters zijn op den voorgrond aangebracht. Het paneel lijkt uit
drukkelijk geschilderd ter eere van het huwelijk.1) 

Het motief wordt in de zestiende eeuw steeds feestelijker, zoo op een paneel 
in de kathedraal van Antwerpen. Onder Italiaanschen invloed zal dit nog 
stijgen. Een laat, maar typisch voorbeeld hiervan is het achttiendeeuwsch 
tapijt van Van der Borcht in Brugge.2) De vorm der kruiken heet meermalen 
genomen naar een exemplaar, dat in Keulen als reliek beschouwd werd.3) 

Andere wonderen van Christus. 

Dergelijke voorstellingen zijn betrekkelijk zeldzaam. Waar veel verloren 
is gegaan, blijft het mogelijk, dat wij slechts over onvolledig materiaal kunnen 
oordeelen, maar in het algemeen valt op, dat Kerst- en Paaschcyclus in de 
vijftiende eeuw toch bij verre het meest tot uitdrukking blijven komen. De 
literatuur vertoont hier een getrouwe parallel. Noch de wonderen, noch 
de parabels vindt men uitvoerig behandeld bij Thomas van Kempen of Dire 
van Delf, in tegenstelling met den vroegeren Ludolphus van Saksen. 

Het is daarenboven merkwaardig, dat juist die wonderen weergegeven 
worden, die in de liturgie voorkomen, zooals broodvermenigvuldiging. Met 
tal van andere motieven kan men dit trouwens opmerken. Het contact met 
de liturgie der Kerk is in dezen tijd nog zeer levendig. 

Het wonder der vijfduizend brooden komt op het altaar van Melbourne 4) 
voor. In groóte rijen zit een modieus gekleede menigte voor een rotspartij. 
Christus, omgeven van Zijn apostelen, zit op een rots. De apostelen deelen 
uit korven brood uit, waarvan nog verschillende manden overblijven, op den 
voorgrond. Aan den horizon ziet men een waterpartij en een stad. In de wol
ken verschijnt de halve figuur van God den Vader. Ook aan het anecdotische 
wordt de noodige aandacht besteed: de hond en de aap op den voorgrond 
voldoen hieraan. 

Ook Engelbrechtsen behandelt het gegeven, waarbij het opvalt, dat de 
menigte werkelijk uitgeput is.5) Er is iets psychologisch gekomen in de 
personen, Christus en apostelen zijn pathetischer. Links geeft een vrouw haar 
kind de borst, terwijl op den boord van een mantel de woorden staan „nu 
eens te Drin(ken)." Een man houdt zijn hand op een haast verhongerd kind. 
Geheel op den voorgrond staan de korven met restanten brood. De groepee
ring is veel werkelijker en daarom menschelijker. 

Overigens is de opwekking van Lazarus een der weinige wonderen, die in 
groóte werken worden uitgebeeld. Het komt reeds vroeg in miniaturen voor 

1) Frl. VI, LXXXII. 3) S. Salvatorkathedraal te Brugge, anno 1725. 3) Molanus (148), p. 
512. ··) Frl. IV, XLVII. ») Burger, T. 268. 
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en wel vermoedelijk als prototype van Christus' verrijzenis. Reeds het 
Paaschspel van Maastricht kent het gegeven.1) De Gebroeders Van Limburg 
gebruiken het in de Très Riches Heures de Chantilly, waarbij op den voor
grond de zerk is aangebracht, waaruit Lazarus ten halven lijve oprijst.2) 
Christus staat geheel rechts met een machtig grootsch gebaar, Maria knielt 
ernaast, verschillende vrouwen zijn aangebracht en figuren, die te kennen 
geven, dat zij hinder hebben van het rieken. Op den achtergrond is een onaf-
gebouwde tempel aangebracht. Kan dit geen herinnering zijn aan den tekst 
uit het evangelie: „Breekt dezen tempel af en in drie dagen zal Ik hem op
bouwen"? Op een andere miniatuur van ± 1470 helpt St. Petrus den doode 
uit het graf.3) Of men hier invloed van het tooneel in mag zien, dient min
stens een vraag te blijven.4) Traditie kan hier beter verondersteld worden, 
temeer, waar de motieven zich, hoe langzaam ook door de eeuwen heen, 
natuurlijkerwijs hebben uitgebreid. Vaststellen mag men alleen, dat zoowel 
in mysteriespel als beeldende kunst gedurende de vijftiende en zestiende 
eeuw een kleine verruiming van motieven bij de Lazarusvoorstelling optreedt. 
Het losbinden der windsels b.v., wat uit het spel heet te komen, staat toch 
letterlijk in het evangelie aangegeven, als Jesus zegt: „Maakt hem los en 
laat hem gaan." Dat bij een werkelijker weergave van het gebeuren de schil
ders dus dit motief benutten, is eenvoudig logisch. 

Een der belangrijkste voorstellingen is wel het werk van Ouwater.6) Hij 
doet het geval afspelen in een kerk, de middeleeuwsche begraafplaats. Be
langrijk is hierbij, dat Petrus de Joden wijst op het wonder, om hen te over
tuigen. Jesus heeft hier het zeer sober, menschelijk type der late middel-
eeuwen.Het geheel is Nederlandsch—ingehouden vroom. Bij Geertgen geschiedt 
het wonder in een hof.0) Petrus buigt zich over naar Lazarus, die ontwa
kende onmiddellijk God aanbidt, een mooier gedachte dan de verbaasd 
uiteengehouden handen bij Ouwater. Bij den meester der Tiburtijnsche 
sibylle houdt Petrus een band van de lijkwade vast. Lazarus aanbidt 
Christus.7) Bij Joost van Calkar ontbindt Petrus weer Lazarus' handen. De 
Joden, die zich ergeren om den reuk, zijn uiterst plastisch weergegeven. Zoo
wel het stadsgezicht als de zerk zijn als het ware nageschilderd. Op 
de zerk leest men duidelijk het grafschrift „In den jaer...." Zooals ook elders, 
is Christus zeer menschelijk gegeven.8) Bij een Antwerpschen manierist 
is Lazarus reeds geheel uit het graf gekomen en in den linkerbovenhoek 
verschijnt de buste van God den Vader.e) 

Van Juan de Flandes kennen wij den storm op het meer Genezareth, waar-

1) Zeitschr. f. d. Alterth. 1842, S. 338 ff. 2) Puyvelde. pi. 30. 3) B. en H., pi. 35. 4) Mâle. 
Ili, pi. 57. «) Frl. Ill: XLVI. β) Frl. V: VII. Ч Frl. Ill: LXVI. 8) Frl. IX: III. e) Burger. 
T. 196. 
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bij het opvalt, dat onder de apostelen Petrus met den sleutel en zelfs Paulus 
met het zwaard aanwezig zijn. Daarenboven dragen zij een processiekruis 
mede. Een echt Nederlandsch-realistische trek is de man, die zeeziek over 
boord hangt.1) 

Op naam van Blondeel bezit het museum te Brugge een paneel, waarop de 
wonderbare vischvangst en de bloedvloeiende vrouw zijn afgebeeld.a) 

Het is goed mogelijk, dat bij een gemis aan volledige inventariseering der 
paneelen een motief over het hoofd werd gezien. Wij stellen derhalve slechts 
vast, dat het evangeliewonder geen regel is bij de voornaamste meesters. 

Parabels. 

Van de gelijkenissen is het vooral de parabel van den Verloren Zoon, die 
wij zien opkomen in de zestiende eeuw. Wanneer wij het gegeven bij Jeroen 
Bosch aantreffen, valt ons onmiddellijk het genremotief op, meer nog het 
bepaald platte in de uitdrukking ervan.3) In het midden van het cirkelvor
mig paneeltje trekt de verloren zoon, gehavend met een knie door de broek, 
van het slechte huis weg. Vermagerd ziet hij nog even om naar het huis, waar 
aan den ingang een man en vrouw staan te koozen. Een vogelkooi hangt 
buiten, varkens eten uit een trog, een broek hangt buiten. Aan den hoek van 
het huis doet een man zijn gevoeg. Rechts staat een boom, waarop een uiltje 
zit. Achter een hek een koeiekop. Als genre geslaagd, is het van een geheel 
andere porture dan het evangelieverhaal. Het is een wereldsche vertelling ge
worden. Stelt men het, om een parallel geval te noemen, tegenover de uitbeel
ding van den dwaas, zooals men die in miniaturen treft, dan is het een 
andere wereld.4) Deze dwaas wordt duidelijk gekenmerkt als dwaas en men 
vindt er soms de banderol bij met de psalmwoorden: „Non est Deus". De va
gebond is daarentegen aantrekkelijk geschilderd, omdat hij in zijn lompen en 
verwording karakteristiek is voor den zestiendeeuwschen avonturier. 

Van Pseudo Bles bestaat een rondpaneel, waarop de Verloren Zoon door 
een zwerver wordt afgeranseld. Een oude vrouw bijt hem in den mantel, op 
den achtergrond ziet men vrouwefiguren. ') De literatuur liet zich ook op dit 
gebied niet onbetuigd en verwerkte de parabel in de zestiende eeuw met 
allegorieën.e) Erasmus hoorde lange preeken over de avonturen van den 
verloren zoon. 

Ofschoon Cornells Metsys in het Rijksmuseum nog de genade van den va
der groot op den voorgrond schildert en het verzoeningsfeest in de zeven ta-
fereelen behandelt, zonder op het losbandig verleden in te gaan, ontwikkelt 

4 Winkler, Abb. 113. a) F. Gevaert (34). pi. 73. a) Frl. V, LXVIII. *) Martin (17), pi. 68. 
B) Winkler, Abb. 134. ·) T^dschr. •. Taal- en le«. XIV, blz. 122; Huizinga, Herfsit«3. blz. 405. 
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het geval zich bij tijdgenooten steeds meer in de richting van het genre. Men 
neemt een hoofdmoment uit de parabel, liefst die, waar de Verloren Zoon 
nog midden in het zwelgen is, aan een feestmaal met lichte vrouwen, en 
schakeert op den achtergrond van het paneel de andere feiten van het ver
haal. Zoo vinden wij het gegeven terug bij Jan Sanders van Hemessen. *) 
Hoofdzaak is de tafelscène, waar de zondaar tusschen twee vrouwen zit met 
een drinkkan in de hand en een koppelaarster rechts. Volstrekt zeker valt 
niet uit te maken, of de dobbelaar op het tweede plan dezelfde persoon is. 
Links wordt hij uit het huis gewezen. Geheel op den achtergrond ziet men 
hem knielend bij de zwijnen, nog verder is het weerzien van zijn vader aan
gebracht en ook het feestmaal om zijn thuiskomst. De geestelijke diepte van 
de worsteling tusschen zonde en genade wordt nergens gepeild. 

Op overeenkomstige wijze vindt men de parabel, volkomen geprofaneerd, 
herhaaldelijk bij de zestiendeeuwsche meesters terug. Hier en daar wordt het 
ruige leven nog krasser uitgebeeld. Zoo wordt soms het bed opgemaakt, of vin
den wij op een gravure van Cornells Bos (?) volkomen naakte figuren aange
bracht. De parabel wordt voorwendsel tot een bepaalde en maar al te gewilde 
soort van schilderijen. Alleen mogen wij niet vergeten, hoe Maarten van Heems-
kerk's prent den vorm voor deze roerendste parabel aan Rembrandt over
levert. Nu vinden de bijbelillustraties immers het zwaartepunt in de gravures 
en dan in de etsen, zooals vroeger in de miniaturen. 

De parabel van den Barmhartigen Samaritaan, die door verschillende 
meesters, zooals Herri met de Bles in een uitvoerig landschap wordt weerge
geven, vindt haar karakteristiek voorbeeld in het werk van Scorel. 2) Rustende 
op de knie van den Samaritaan, ligt het naakt uitgeschudde lichaam van den 
reiziger blank tegen een donker oprijzenden boomstam. Een paard buigt moe 
zijn kop omlaag. In de valling van het landschap gaan voorbij de priester 
en de leviet. Links op den achtergrond staan Romeinsche gebouwen en rijdt 
de Samaritaan op zijn lastdier. Het is opmerkelijk, met welk een nauw
keurigheid het Evangelieverhaal gevolgd wordt. De Samaritaan giet werkelijk 
olie en wijn in de wonde. Hier is de klare renaissancistische vorm op edele wijze 
verwerkt tot uitdrukking van Christus' gedachte: „Ga en doe gij eveneens". 

De in het mysteriespel zoo geliefde gelijkenis der Wijze en Dwaze Maag
den is op een, vroeger aan Memlinc toegeschreven, paneel geschilderd,3) 
maar ook bij Breughel nog terug te vinden.4) 

Lazarus en den rijken vrek treffen wij bij Orley, op de buitenvleugels 
van zijn Jobsaltaar.e) Op het linkerpaneel zit een rijk man aan den disch, 

»J Burger, T. 228. B) Winkler, Abb. 166. β) Klassiker der Kunst. XIV. S. 156. *) Van Baste-
laer (22), pl. 123. B) Frl. VIII: LXIX. 
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terwijl voor het huis de arme door een knecht met knuppel wordt wegge
jaagd. De honden likken zijn zweren. Er blijkt het moment weergegeven, 
dat de arme sterft, want boven wordt hij door engelen ten hemel gevoerd. 
Op het rechterpaneel ligt de rijke te sterven, terwijl een dokter in het glas 
ziet, een motief, dat in de zeventiende eeuw overbekend zal worden. Onder 
ligt de rijke naakt in de hel. Terwijl de duivel hem spijzen aanbiedt, wijst hij 
wanhopig op zijn mond. Het is het moment, waarop hij Abraham aanroept, 
Lazarus tot hem te zenden om zijn tong te verfrisschen. Deze rust boven 
met gevouwen handen in den schoot van Abraham. Deze naaktstudie, een 
plagiaat naar Michelangelo, is typisch voor den tijd, die zijn kennis van het 
menschelijk lichaam overal wil ten toon spreiden. 

De parabel van het koren zaaien komt bij J. Mandijn voor, waarbij men 
den landman ziet staan bij het koren, waartusschen onkruid is opgegroeid, 
een ander veld staat blank met goed koren, elders wordt gemaaid. Maar 
het belangrijkst is wel, hoe de duivel, terwijl de landman slaapt, het onkruid 
zaait. 

In het algemeen valt het op, dat deze parabels in de vijftiende eeuw niet 
en in de zestiende eeuw wel breedvoerig voorkomen. Dit kan samenhangen 
met liefde voor de allegorie, maar tevens met verlangen naar weergave van 
de bijbelmotieven als zoodanig, tegenover de tenslotte afgekeurde apocriefe 
verhalen, die wemelden in de kunst der voorafgaande eeuw. Men constateert 
dan ook meermalen een zeer zuivere historische weergave van het bijbelver
haal. Het feit dat den Verloren Zoon bij J. Sanders van Hemessen bij zijn 
terugkeer een mantel (kleed) wordt aangeboden, is niet toevallig, maar staat 
zoo in het evangelie. Hoe dit alles echter overwoekerd werd door een eigen
aardige voorkeur voor naakt en genre, valt niet te ontkennen. De uitbrei
ding der motieven kwam dus voort uit tweeërlei redenen: een verlangen naar 
rijker vormenstudie en naar vollediger uitbeelding van den bijbel zelf. 

Andere tooneelen uit Jesus' openbaar leven. 

Er zijn tevens bepaalde historische feiten uit Jesus' leven, die wij nooit in 
de vijftiende eeuw zien weergegeven, tenzij dan misschien op miniaturen, 
doch wel in de zestiende. Men ontwaart dus ook hier in de volgende eeuw 
een belangrijke verruiming van motieven. 

Zoo treffen wij herhaaldelijk de roeping van Mattheus aan, waarvan ons 
J. Sanders van Hemessen een klaar voorbeeld biedt.1) Het paneel is markant 
om zijn groóte figuren. Christus in halffiguur maakt een vragend handge
baar en Mattheus neigt hand en hoofd bereidvaardig naar den Meester toe. 

1) Burger, T. 229. 
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Suermondt-museum, Aken, 



AFB. 30. Muurschildering LAATSTE AVONDMAAL Biloke, Gent. 



Op een bordje aan den muur hangen evangelieaanhalingen in cijfers, die 
op den toepasselijken tekst slaan: Matth. 9, Marcus 2 en Lucas 5. 

Mattheus' roeping geeft gelegenheid tot uitbeelding der sinds Metsys zoo 
geliefde karakter- of liever karikatuurkoppen van rimpelige geldtellers, 
waarin meteen een sterk sociale kritiek ligt uitgesproken. 

Joost van Calkar behandelt Christus en de Samaritaansche vrouw. Chris
tus zit aan de bron en zij stort in verwarring het water naast haar kruik. 
Op den achtergrond komen de leerlingen met levensmiddelen terug.1) 

Een zuiver zestiendeeuwsch onderwerp wordt ook Christus en de overspe
lige vrouw, waarvan Pieter Aertsen een uitbeelding geeft.2) Het bevreemdt, 
dat de geheele voorgrond ingenomen wordt door markt houdende boeren, wat 
den schilder gelegenheid geeft een overdadig stilleven te plaatsen. Slechts 
op den achtergrond staat de overspelige vrouw, vastgehouden door twee 
mannen. Christus schrijft woorden op den grond, waarvoor andere figuren 
snel heengaan. Ook bij Breughel komt het gegeven op een gravure voor en 
wel met Nederlandschen tekst. Pieter Aertsen behandelt daarenboven het in 
zijn dagen meer geschilderde en al door Engelbrechtsen behandelde bezoek 
van Christus aan Maria en Martha, waarbij Martha ostentatief een mand met 
groenten en wild en in de andere hand een grooten stoffer houdt. Zij houdt 
tevens een groóte kool onder den arm. Het kan moeilijk nuchterder dan 
dit Hollandsch keukenstuk met een vroom hoekje.3) 

Nog zullen ongetwijfeld meerdere motieven te noemen zijn, zooals de tem
peluitdrijving der kooplieden,4) die vrijwel allen in de zestiende eeuw vallen. 
De genoemde volstaan, om overtuigend aan te geven, dat er in dien tijd 
belangrijke wijzigingen plaats hebben in de thema's, die ongetwijfeld een 
uitvloeisel zijn van den veranderenden tijdgeest. Men brengt scènes uit het 
openbaar leven van Christus naar voren, die Zijn milde menschelijkheid, 
Zijn wijs leeraarschap, Zijn wonderkracht doen uitkomen. Men kiest de 
motieven niet meer uit de bijbelsche bloemlezing der liturgie, maar uit de 
geschiedenis van den bijbel zelf. 

Transfiguratie. 

De Verheerlijking komt betrekkelijk zelden voor. Belangrijk is het paneel 
van Gerard David te Brugge. Op een heuveltje staat Christus in het wit 
gekleed, terwijl Mozes en Elias in half figuren tusschen wolken verschijnen. 
Op den voorgrond gebaren de drie knielende en liggende leerlingen. God de 
Vaders borstbeeld verschijnt met een staf in de hand boven Christus. Het is 

Ч Frl. IX. II. ») Heidrich, Abb. 169. ») Joh. Sievers, Pieter Aertsen (55), T. 17. ··) Matth. 
Galerie, Berlijn. 
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hetzelfde iconografisch type, dat Rafaël zooveel genialer toepassen zal. Chris
tus in wit kleed schijnt traditioneel volgens den tekst: „Vestimenta autem 
ejus sicut nix." In ongeveer denzelfden trant bewerkt Joost van Calcar het 
gegeven, waar men rond den blanken Godmensch een groóte lichtaureool 
ziet. *) 

D. LIJDEN EN STERVEN VAN CHRISTUS. 

De lijdensweek inspireert de meest belangrijke en veelvuldige schilderijen 
bij de Nederlandsche school. Literatuur en beeldende kunst zijn in de late 
middeleeuwen vervuld van Christus' lijden, zoowel wat het geheel betreft 
als de deelen. De H. Wonden, de foltertuigen, het H. Bloed worden beschouwd 
en vereerd. De bedevaartsplaatsen, gebedenboeken en het lied zijn er thans 
nog de vrome getuigen van. Deze onuitputtelijke eerbied tot Jesus' lijden 
heeft tot menig treffend gegeven geleid in de christelijke kunst dier dagen. 

Hierbij heeft de vijftiende eeuw zich ongetwijfeld gekenmerkt als diep-
geestelijk en groot-menschelijk, waar zij in tallooze toonaarden het lijden van 
Christus bezingt en mede-lijdt. Historisch bezien, mag men zich afvragen, 
of de Godheid van Christus niet te ver is ondergegaan in de beschouwing 
van Zijn Menschzijn. Het lijdt echter geen twijfel, of de zielen waren allereerst 
in het geloofsmysterie van de Verlossing verdiept. Dit geregelde uitbeelden 
ging samen met de groóte verspreiding der Imitatio Christi, waarvan het 
hoofdstuk over het volgen van Christus' kruis het allerzuiverste uit den geest 
dier tijden draagt. 

Intocht in Jerusalem. 

Hij mag beschouwd worden als het begin der lijdensweek. Hoewel dit 
gegeven op oudere miniaturen herhaaldelijk voorkomt, zien wij het zelden 
in de schilderkunst verwerkt. Toch was het een dikwijls gezien tafereeltje 
voor schilders, waar Christus op den houten ezel ook in onze streken voor
kwam bij processies.2) Hierbij werd soms een schilderij van den zegenenden 
Christus rondgedragen. Hebben hiervoor sommige bekende Christus-Salva-
torvoorstellingen gediend? 

Op Juan de Flandes' werk van Madrid rijdt Jesus zegenend op den ezel 
voort, omgeven door Zijn leerlingen, terwijl het volk tapijten voor Zijn voeten 
spreidt.s) In het midden staat een boom, waarin een figuurtje palmtakken 
zit te plukken. 

Ook Scorel schildert den intocht. Christus en apostelen dragen nu een nim-

!) F. Gevaert (35), p. 50; Burger, T. 246. a) Van de Velde (113), blz. 242. s) Winkler, Abb. 112 
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bus. Ook hier zit een ventje in een palmboom en het volk draagt Oostersche 
costumes.1) 

Een paneel, dat sterk aan Italiaansche gebaren herinnert, hangt te Utrecht, 
waarbij op den voorgrond van een rotslandschap Christus en de apostelen 
zijn aangebracht en — gelukkige schikking — op het middenplan de kruisi
ging gebeurt.2) 

De voetmassching en het Laatste Avondmaal. 

Evenals den intocht in Jerusalem treft men de voetwassching zelden aan. 
Het geschiedt hoogstens, en wel in de zestiende eeuw, als begeleiding van het 
Laatste Avondmaal. Intocht en voetwassching zijn twee gevallen, waarbij de 
literatuur een evangelische gebeurtenis uitvoerig beschrijft, maar door de 
schilders weinig overgenomen. *) Wanneer beide motieven niet zoo beeldend 
waren, zou het begrijpelijk zijn; thans kunnen wij slechts naar de reden ra
den. Wel zien wij, dat de schilders steeds aan het hoofdgebeuren vasthouden, 
in dit geval het Laatste Avondmaal. 

Deze voorstelling met haar oude traditie komt in onze gewesten reeds als 
fresco voor in de Byloke van Gent. *) Jezus zit daar temidden Zijner apostelen 
aan een rechte tafel, terwijl St. Jan aan Zijn borst rust. Judas, volgens tra
ditie vóór de tafel, ontvangt juist de H. Communie. 

Er is iets merkwaardigs in, dat noch Van Eyck, noch Rogier het Laatste 
Avondmaal uitbeeldden, ofschoon dit in miniatuur regelmatig voorkwam. Het 
meesterstuk vinden wij eerst bij Dirk Bouts in de St. Pieterskerk te Leuven.B) 
Omgeven door vier prototypen, Elias in de woestijn. Abraham en Melchise-
dech, het Joodsche Paaschf eest en de manna-inzameling, behandelt het mid
denpaneel de instelling der Eucharistie binnen een Nederlandsch interieur. 
Aan deze prototypen is het gedicht van een tijdgenoot verwant, dat te Brugge 
in de kerk was opgehangen: 

o heilighe Hostie, o godlijcke, 
die alle begrijpen zijt te snel, 
't Paeschlam was van U figuere 
ende t Manna der kinderen van Israel.... ·) 

Wanneer men nu het Gentsch fresco denkt naast het Leuvensch paneel, 
krijgt men een duidelijk begrip van den afstand, die tusschen beiden ligt. 

*) G. J. Hoogewerff, Jan van Scorci (40), pi. 10. s) Utrechtsche school ca. 1550. Het Gil-
deboek, XV jrg. Mei 1952, afb. 14. s) Beuken, blz. 214 w . en 226 vv. Zeitschr. f. d. Alterthum, 
S. 341 ff. Thomas v. Kempen behandelt beide gebeurtenissen in afzonderlijke hoofdstukken. 
*) van Puyvelde (50), La Biloke de Gand., pi. 41 vv. 6) Frl. Ill, XXIV, vv. ·) J. С ν. 't Hoog. 
Anth. de Roovere 1918, blz. 15. 
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Het zijn twee verschillende werelden. Het werk der veertiende eeuw heeft 
door zijn gemis aan achtergrond, zijn aaneenrijing der figuren in rechte lijn, 
iets tijdeloos gekregen, waaronder het detail slechts meespreekt als verster
kend accent van het grootsch Evangelisch verhaal. Het is machtig in zijn 
soberheid, de gebaren zijn strak en ernstig. Iets van deze theologische waar
heid leest men in de beschouwingen van Ludolphus van Saksen over de instel
ling der Eucharistie.1) Bij Bouts speelt het Laatste Avondmaal zich af bin
nen een werkelijke zaal, waarin de tegels en de schouw en de kroon minu
tieus zijn weergegeven. Door de vensters ziet men op huizen, een deur staat 
open, bedienden (portretten) wachten. De schaduw slaat op den muur. Op 
tafel staan bekers, liggen broodjes en messen. Zoo aanschouwelijk had ook 
de dichter het geval beschreven: 

„Sie rechten die tafele, kersen daer op, 
Broet, scotelen ende enen cop." 2) 

Rond de vierkante tafel zitten in stille aandacht de apostelen. Hun han
den worden met devoten zin gehouden en bij velen gevouwen. Er is geen 
luid gebaar, maar rustige innerlijkheid. Op het eerste gezicht lijken deze 
figuurtjes nuchter, maar bij nader toezien zijn allen zich volkomen bewust 
van het heilige der handeling. De werkelijkheid leidt niet af, omdat alles zoo 
diep is. Christus, grooter dan de apostelen, beeldt het moment uit, waarin Hij 
het brood zegent. 

Dit alles gebeurt in een Brabantsch huis en het bewijst hoe de zin voor 
waarneming volstrekt niet de christelijke kunst behoeft te verlagen. Het ge
vaar ligt natuurlijk na, dat deze reëele kijk op de dingen het religieus element 
verwereldlijken gaat. Maar de geestelijke diepgang der vroomsten van de 
vijftiende eeuw, zooals Rogier en Bouts, behoedde hen om onder te gaan in 
dezen blik op het aardsche. Hoe opmerkelijk is bij dien Vlaamschen schouw 
en dientafel het feit, dat Jesus de H. Hostie in de hand houdt en een kelk voor 
Hem staat als teeken der Eucharistie. Volgens vaststaande traditie zijn ook de 
voeten der apostelen bloot. Om dit evenwicht tusschen zichtbare werkelijk
heid en geestelijken zin zijn deze grootmeesters klassiek te noemen.3) 

Op dezelfde voorstelling te Brussel, die aan Albert Bouts wordt toege-

!) Ludolphus III, blz. 344 w . 3) Beuken, blz. 224. s) Mâle meent, dat o.a. de plaatsing der 
apostelen uit het mysteriespel stamt. Zijn bewijzen zijn niet overtuigend, vooral als hij het 
Fransch mysteriespel van J. Michel noemt, dat twintig jaren jonger is. Het zou veeleer op een 
omgekeerden invloed kunnen wijzen. De concrete weergave van het binnenhuis doet in zijn 
soliede details allerminst aan tooneeldecor denken. Wegens de prototypen vermoeden wij in
tegendeel een origineele bewerking van een speculum humanae salvationis. 
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kend, maar om de grooter uiterlijkheid der gebaren haast een copie lijkt, is 
een medaillon boven den schoorsteen aangebracht met het offer van Abra
ham. *) Het prototype is decoratief aangewend. Aan ronde tafel, zeer ge
drongen in de ruimte, zitten Christus en apostelen bij den meester der 
Katharinalegende.2) Een beeldje van Mozes staat boven de deur, prototypen 
vullen de zijpaneelen. Dit nauw verband tusschen Oud en Nieuw Testament 
vindt men terug tot diep in de zestiende eeuw. 

Een geheel andere sfeer ademt Joost van Gent op zijn schilderij te Ur
bino. 3) Naar den inhoud wordt de nadruk gelegd op de H. Communie, die 
Christus aan Zijn knielende leerlingen uitreikt. Links achteraf staat Judas 
met den geldzak in de hand. Een apostel draagt een kaars, St. Jan houdt de 
hand aan de wijnkaraf, die naast den kelk staat. Het geheel is in kringcom
positie opgebouwd binnen in een kerk en op de rechterzijde staat de hertog 
van Urbino met zijn hof, terwijl boven twee engelen zweven. Het geheel is 
eerder symbolisch dan historisch opgevat. 

Waar hierbij bouw en portret reeds aan de winnende hand zijn, zien wij 
slechts een zwak voorspel van wat geschieden zal in de zestiende eeuw. 
Nu leeft de handeling in een renaissancezaal met zuilen en worden de geba
ren volgens Italiaanschen trant overwegend. De pose van armen en beenen 
der apostelen wordt een leidend element. De personen zijn krachtiger, maar 
koeler uitgebeeld. Wanneer men Christus wegdenkt, doen sommige schilde
rijen, zooals van P. Pourbus, bijna denken aan een humanistische disputatie, 
waarbij de geste en houding van het lichaam belangrijker dreigen te worden 
dan de kern der redeneering.4) Daarenboven zoeken andere meesters effekt 
in de heftige beweging van figuren en gewaden. Orley of P. Coecke volgen 
machteloos het klassiek voorbeeld van Leonardo na, wat vooral bij Joos van 
Cleve opvalt.5) Bij een Antwerpsch manierist is aan decoratief en sentiment 
de hoofdzaak opgeofferd.e) 

De Olijfberg en gevangenneming uan Christus. 

Onder de beroemde Turijnsch-Milaansche miniaturen komt ook de Chris
tusfiguur voor, biddende in den Hof van Olijven.7) Het is een aangrijpend 
tafereel: Christus met stralennimbus knielt tegen een heuvel aan en voor 
Hem staat de kelk, waarboven in gotische letters de tekst: calix passionis. 
Tegen een wand van gekunstelde rotsen rusten drie leerlingen in diepen slaap. 
De voor de vijftiende eeuw traditioneele heksluiting komt op den achtergrond 

*) Museum Brussel. a) Frl. IV: XLVI. 3) Frl. Ill, LXXXII. «) Salvatormuseum, Brugge. 
») Frl. VIH, XCVII en Winkler, Abb. 174 (copie). β) Burger, T. 168, 191. T) Winkler, Abb. 16. 
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voor, waarachter de Joden en soldaten grijnzend loeren. Het is mogelijk, dat 
dit hek op Van Eyck's voorbeeld traditioneel is geworden. Wij vinden het 
motief regelmatig weer, zooals op het Roermondsch altaar in het Rijksmu
seum. ^ Wat het hoonlachen betreft, in een gedicht lezen wij, dat Christus 
de leerlingen wekt en tot hen zegt: „Hier comt Judas ende maect sijn spot." 2) 

Ook op het paneel van Amsterdam komt Jesus knielende voor. St. Jan rust 
daar lang uitgestrekt op den grond en een verschijning troost den Heiland. 
Op een miniatuur van een Vlaamsch getijdenboek rond 1420 is dit de buste 
van God den Vader.3) 

Als Gossaert een eeuw later het tafereel in lichteffekten schildert en de 
jeugdige Christus knielt in het midden van een rotstuin, staat de kelk met 
de H. Hostie op een rots. Deze Hostie komt trouwens reeds op vroegere 
miniaturen voor. Een engel verschijnt in het licht van de maan, de apostelen 
slapen, St. Petrus met een zwaard op zijde. Op den achtergrond zwerven 
schimmen van soldaten.4) 

Overigens treft men de Olijfbergscene meer aan, terzijde of op den achter
grond van de Gevangenneming. Deze laatste voorstelling kenmerkt zich in 
de vijftiende eeuw door een vertellend karakter. Het zoeken naar nieuwe 
uitdrukkingsvormen vindt hier, mede om het dramatisch karakter van het 
gebeuren, een geschikt terrein. Men volgt hierbij feitelijk het levendig verhaal 
uit het Evangelie en de algemeene tijdgeest brengt er vanzelf toe, bijzonder
heden te laten uitkomen. Petrus met het zwaard, Malchus met de lantaarn, 
Judas, die den kus aan Christus geeft, soldaten, die Hem woest aangrijpen 
bij het haar, St. Jan, die vlucht en zijn kleed achterlaat, op een of andere 
wijze zijn zulke details gewoonlijk uitgedrukt. Zwaarden en stokken, ook 
fakkels en vuurkorven als welkom lichteffekt dragen de soldaten mede. Ver
schillende dezer momenten worden plastisch beschreven bij den dichter, die 
spreekt van „spuwen in sinen mont" en „haer handen slaen in syn haer." 
Ook leest men daar: 

„Hier comen de vianden myn, 
Hoe wee mach mi te moede syn, 
Met walmen ende met lanternen." e) 

Nu komt dit laatste natuurlijk voort uit de beschrijving van het Evangelie 
en behoeft men de lantaarn niet in het mysteriespel te zoeken; maar wel 
wordt het Evangelie bij de schrijvers nog verlevendigd. Ruusbroec schrijft: 

*) Voor Fouquet is het dus niets nieuws; vgl. Mâle, II, p. 63 en 76. 9) Beuken, biz. 231, *) В. 
en H., fig. 14. 4) Frl. VIH, XX. β) Beuken, biz. 232. 

84 



„Er quam ene grote scare van volke met lanteernen, met wapenen, met sweer-
den ende met branderen" (knuppels met ijzeren beslag).1) 

Veel van dit alles zien wij reeds op het betrekkelijk simpel schilderij van 
Amsterdam, waarop Christus Malchus' oor in de hand schijnt te houden. 
Er ligt een sterke vaart in de mannen, die Christus grijpen. *) 

Het is eerst veel later, dat wij het gegeven als schilderij zien terugkomen. 
Wij moeten dan namen noemen als Jeroen Bosch en Joost van Calkar. 3 ) 
Dit ondergaan en weer opduiken na geruimen tijd van bepaalde motieven 
vinden wij nu eenmaal herhaaldelijk. 

Op zijn altaar te Lissabon geeft Bosch de Cedronbeek aan en doet Chris
tus neervallen onder het gesar van de soldaten. Een trekt er gezichten, een 
wil Hem een trap geven. Bij fakkel- en maanlicht valt men op Hem aan. 
Hoog op een rots staat een kelk, op den voorgrond hakt Petrus op Malchus 
in en opzij vlucht een leerling. De Malchusgroep wordt een vaste episode, 
waarmee de linkerhoek wordt gevuld ter afsluiting van de hoofdhandeling. 

In felle lichteffekten schildert Joost van Calkar de Gevangenneming, maai 
zoo, dat op den Judaskus het volle licht valt. Een fakkel druipt, een soldaat 
grijpt Jesus bij het kleed, een jongen blaast uitbundig op een hoorn. Petrus 
haalt het zwaard uit, dat Malchus met de lantaarn tracht te weren. Het van
ouds dramatisch gegeven krijgt hier feller werking als nachtstuk, zooals Bouts 
het vergeefs beproefde. 

Christus Door den hoogepriester en voor Pilatus. 

De voorstelling van Christus bij den hoogepriester komt weinig voor. Er 
bestaat een paneel van Jeroen Bosch onder dien titel.4) Gedrongen tusschen 
grijnzende koppen, die zichtbaar de ondeugden van haat, nijd en verraad 
voorstellen, staat Christus gelaten met de handen over elkander gevouwen. 
De hoogepriester ziet gluiperig naar Hem en draagt een Oosterschen tulband 
met hermelijnen mantel. Op den voorgrond een schenkkan en schotel. De 
opvatting is geheel nieuw, maar men meene daarom niet, dat iconografisch het 
motief onbekend was. Hier is slechts een uitwerking, een ruimer, concreter 
blik op een gegeven, dat tot dan toe slechts schematisch was aangeduid. Op 
menige Gregoriusmis komt de kop van den hoogepriester voor met bisschops
muts op het hoofd. Bisschop noemen hem trouwens de middeleeuwsche schrij
vers regelmatig, als zij spreken van „des bisschops cnecht Malchus" of „men 
brachtene de bisschop in de seele." Wat dus vroeger een literaire wenk leverde 

4 Ruusbroec. 3e S. no. 9, blz. 214. a) Winkler, Abb. 104. β) Frl. V, LIX en IX. IV. 4) Frl. 
V.L. 
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voor meditatie en devotie, ontwikkelt zich bij Bosch in vollen zin schilder-
lijk en werkelijk met psychologischen ondertoon. 

In het gerechtshof voor Pilatus beeldt Joost van Calkar Christus uit. ^ 
Voor een groot rijkswapen is Pilatus gezeten. Hij wascht zijn handen in on
schuld, terwijl Christus met doornen gekroond, zwaar bloedende tusschen een 
soldaat en beulsknecht staat. Opnieuw is de spot van den beulsknecht ge
markeerd tegenover Jesus als stillen, goddelijken duider. Op den achtergrond 
treft men een reeks portretten aan, die duidelijk om zichzelf en niet uit 
devoot medeleven geschilderd zijn. 

Geeseling, Doornenkroning, Bespotting. 

De Geeseling komt weer vrijwel alleen op retabels voor, die geheel het 
leven of lijden van Christus vertellend weergeven. Tot een groot, zelfstandig 
werk heeft zij in onze streken niet geleid. Op het altaarstuk in het Rijks
museum vindt men het traditioneel type, zooals vooral de Duitsche school 
het overlevert. Christus staat in het midden aan een kolom gebonden, twee 
beulen, waarvan een met een zweep, pijnigen Hem. Zoo wordt de Geeseling 
ook in de Limburgsche sermoenen beschreven: „ane ene colombe.... met stare
ken, geknochtden rime ende met Ыіеп doten...." 2) 

In het aanwezig zijn van Pilatus op een miniatuur der Gebroeders Van 
Limburg ziet men Italiaanschen invloed.3) Het is goed mogelijk, al blijft het 
merkwaardig, dat reeds tevoren in een Nederlandschen tekst Pilatus zelf 
Christus' kleeren scheurt en Hem aan een „stile" vastbindt, om Hem door 
Joden te laten geeselen.4) Deze vrijere opvatting in de literatuur kan mede 
de schilders beïnvloed hebben. 

Kolom, geesel en roede komen veel voor op de St. Gregoriusmis, meer als 
punten van meditatie dan om het gegeven in al zijn gruwelijkheid uit te 
beelden. 

Met Doornenkroning en Bespotting is het niet veel anders gesteld. Be
trekkelijk weinig en dan op altaarpaneelen vinden wij deze voorstellingen. 
Zooals steeds verrijkt zich in de zestiende eeuw het tafereel, maar in hoofd
zaak bewaart men dezelfde motieven. Op het Amsterdamsche altaar zijn nog 
slechts drie personen rond Christus aanwezig, waarvan een den rietstaf aan
biedt, twee met een stok de doornenkroon op Zijn hoofd drukken. Deze ge
gevens zien wij bij den meester d'Oultremont en Jeroen Bosch uitgewerkt.e) 
Bij den eerste zijn het weinig zeggende figuren, bij Bosch — en dit is weer 

») Frl. IX, V. 9) Limb. serm. XXXV, blz. 503. a) Mâle, HI, p. 16. *) Beuken, biz. 259. 
B) Frl. V, LUI en Museum, Brussel. 
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het geniale in hem — dringen tal van haat- en spotbeeiden individueel ge
karakteriseerd op Christus aan. 

Ook het motief van den stok, waarmede de doornenkroon op het hoofd 
van Christus wordt gedrukt, door beulen, die aan dezen stok hangen als aan 
een wip, wordt herleid tot het tooneel.1) Maar Kroning en Bespotting wor
den ook reeds levendig beschreven in het gedicht vanden Levene ons He
ren, evenals in de gebedenboeken.2) Aanvankelijk komen zij evenals de Gee-
seling vooral als korte aanduiding op devotievoorstellingen van de Gregorius-
mis of den Ecce Homo, waarbij dan de Bespotting getypeerd wordt door een 
enkelen kop, die spuwt, terwijl de doornenkroon zonder meer wordt aange
bracht. Boven deze min of meer abstracte devotie uit schildert Bosch het 
feit historisch tastbaar. 

Misschien zijn beide elementen meer naast elkaar dan uit elkaar ontstaan. 
Evenals er te dien tijde uitvoerige levens van Jesus bestonden en kortere 
gebeden, zoo kan ook in de schilderkunst het verhalende werk van Bosch 
naast de korte aanduiding opgekomen zijn, die slechts bedoelde te vermanen 
als bij de St. Gregoriusmis. 

Ecce Homo. 

Ook de voorstelling, waarbij Christus door Pilatus aan het volk getoond 
wordt, nadat hij Hem deed geeselen, komt vrijwel alleen in Bosch' omgeving 
voor.3) Tevoren verschijnt natuurlijk de Ecce Homo-figuur, wat vermoedelijk 
met het verkrijgen van aflaten samenhangt, maar het levenswaar opgevat en 
ook prachtig gebouwd schilderij geeft eerst Jeroen Bosch. Wel wordt hij in 
zekeren zin voorafgegaan door den meester der Virgo inter Virgines, ten 
minste wanneer men eenige ontwikkeling in het motief wil zien.4) Diens 
Ecce Homo-schilderij vertoont Christus schamel, alleen met lendendoek en 
rooden mantel gekleed, naast Pilatus op de treden van het paleis. Op het 
plein daarvoor staan gebarende Joden. Zeer opmerkelijk zijn hier de rich-
tinglijnen, die zoowel horizontaal als verticaal op het levend brandpunt 
Christus wijzen. Ondanks de minder gunstige beoordeeling van Friedländer 
mogen wij dan ook aan dit werk een scherp doorgevoerd plan toekennen, 
iat, misschien niet zoo schilderlijk, tectonisch zuiver gebonden is. Dat Bosch 
iezen Delftschen meester hierin nog overtreft, niet het minst door zijn ge-
yoelig penseel, wordt gaarne erkend. 

Jeroen's paneel van Frankfort is zeer doelbewust opgebouwd en daaren
boven rijk aan dramatische bewogenheid. Blootsvoets in wit kleed, zwaar 

») Van Puyvelde (48), blz. 140. B) Meertens (146), II, 63. ») FrL V, LI en Lil. *) Frl. V, 
KIXV. 
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bloedende en gebukt onder de doornenkroon staat Jesus op een gemetselde 
verhooging voor het huis van Pilatus. Zijn gebonden handen en lijdend ge
laat geven een beeld van menschelijke ellende. Een Pharizeër houdt Hem bij 
den mantel vast, twee beulen kijken dreigend toe, Pilatus met een staf in 
de hand roept het Ecce Homo uit. Onder aan den muur grijnst een schreeu
wende bende Pharizeërs en Joden met een klaarblijkelijk welgevallen en 
beschimpen Hem met mond en handen. Crucifige eum gillen zij vanonder 
naar omhoog. De buiging van Christus samen met de handgebaren en om-
hoogziende gezichten der Joden brengen een sterk kontakt tusschen de twee 
groepen. De gelaten rust van het slachtoffer en de felle hartstocht van de 
volksmenigte staan niet los van elkander, maar zijn zonder overdreven vor
melijkheid ten nauwste samen verbonden. Een derde opschrift staat aan den 
voorgrond, waar de geloovigen gedacht worden te bidden: Salva nos Christe 
Redemptor. Deze diagonaalverbinding laat Bosch varen op zijn paneel van 
Philadelphia. Daar is de groepeering horizontaal golvende. Boven en onder, 
overal beweegt de spot. Jesus staat vrijwel naakt, de mantel laag om zijn 
schouders gevallen, als het rustpunt in de compositie. Parallel aan Hem staat 
ook de koele Pilatus, enkele zuilen versterken dit nog. Meesterlijk is ook de 
gang in de muurbogen gevonden, die, eenmaal naar onder buigende, de hef
tige beweging begeleidt. In den linkerhoek op den muur ontwaart men een 
klein ongedierte, vermoedelijk ter aanduiding van den duivel, zooals wij het 
bij dezen meester herhaaldelijk aantreffen. 

Metsys doet alleen de figuren naar voren komen. *) Op de balustrade 
van Pilatus* paleis staat Jesus doodsbleek, met doornen gekroond, een touw 
om den hals, waaraan een soldaat trekt, terwijl schreeuwende soldatengezich-
ten Hem bedreigen. Dat alles, men lette vooral op de oogen, is reeds meer op 
sensatie belust. Enkele Joden, waarvan er een uit de schilderij ziet, staan 
rechts onder. Merkwaardig zijn de allegorische figuren aan den paleismuur. 
De eene is een naakte vrouw, die aan tal van kinderen de borst reikt, de 
andere een zittende man, die door dienaren geholpen wordt. Zijn het renais
sancistische verlangens geweest bij den schilder om iets van mythologie weer 
te geven, of is het alleen decoratief bedoeld? 

Dergelijke accessoires zijn belangrijk voor de wijzigingen in geestesrich
ting. Hoe geheel anders is zulk een accent nog in het midden der vijftiende 
eeuw. Op een miniatuur van een Nederlandsch getijdenboek rond 1440 staat 
Christus voor Pilatus en ziet een vrouw door een venster.2) Dit hangt samen 
met den droom van Procula, de vrouw van Pilatus, zooals Ludolphus van 
Saksen dien volgens een evangelische kern beschrijft.a) Ook Vanden levene 

4 Fri. VII, XVI. a) В. en H. I. pi. 47. 3) Ludolphus IV, pag. 66. 
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ons Heren vermeldt Pilatus' vrouw.1) Verklaart de Kartuizer haar optreden 
uit inblazing van den duivel, omdat deze bang werd, dat Christus de wereld 
door Zijn dood zou verlossen, bij den dichter handelt zij slechts, omdat zij een 
„harde ontfermich lyf" had. 

In het midden der zestiende eeuw behandelen G. Mostaert en P. Aertsen 
het gegeven, doch in geheel anderen trant dan Bosch en Metsys.a) Bosch 
bleef het tragisch lijden van Christus stichten. Hij is werkelijk tot een 
niets geworden, haat en verguizing omgeeft Hem. Bij Mostaert en Aertsen 
zijn ensceneering, ruimte en dieptevorming hoofdzaak geworden. Men heeft 
moeite Christus te onderscheiden, achter op den stoep van het stadhuis bij 
Mostaert en het fantasiepaleis bij Aertsen. Bij beiden vallen daarentegen de 
draaiende gebaren van soldaten, Joden en moordenaars op. Het feit, dat het 
werk van Gossaert op de groóte markt te Antwerpen speelt en Aertsen echt 
Vlaamsche boeren laat optreden, is niet het meest uiterlijk element, want 
reeds veel vroeger zien wij gebeurtenissen uit Jesus' leven geplaatst in min 
of meer Vlaamsche omgeving. De wijze, waarop dit geschiedt, markeert echter 
den tijdgeest. Het bewegen der personen, het quasi elegant gebaren der 
armen, het blijven evenzooveel trucs om de compositie aan elkander te hou
den. De wending der paardenpooten, de naakte kindjes op den voorgrond zijn 
de kunststukjes, die de schilders ons voor alles willen toonen. Men heeft er 
minder aan gedacht, dat het deze menschen zijn, die Christus op dat oogen-
blik verlost. Dit juist geeft de hoogere waarde aan Bosch' compositie, het 
treurspel van den niet begrijpenden haat, die overwonnen wordt door de 
lijdende liefde van Christus. De waarde van den vorm stelt Bosch in dienst 
van het geestelijk moment, terwijl anderen niet zelden het geestelijk motief 
voor hun vormenliefde misbruiken. De vraag, of zulk een werk uit het too-
neel voortkomt, is niet de belangrijkste. Het feit, dat èn tooneel èn beeldende 
kunst het vormelijk element als doel stellen, betrekkelijk kort na den nog 
sterk geestelijk georienteerden Jeroen Bosch, daarom gaat het tenslotte. 

Kruisdraging. 

Het is deze voorstelling, die in de vijftiende en zestiende eeuw een interes
sante ontwikkeling medemaakt, misschien meer ingegeven door verlangen 
naar een nieuwen stijlvorm dan kenmerkend om haar oorspronkelijke icono
grafie. De vroegere miniaturen, zooals die van de Gebroeders Van Limburg, 
staan kennelijk onder Italiaanschen invloed.s) Reeds Mâle wees hierop, maar. 

») Beuken, blz. 252. a) Van Puyvelde, pi. 14 en Sievers (55), T. 11. 3) Mâle III, p. 18 en 19. 

89 



omdat hij het juiste oog niet houdt op de Nederlanden, gaat hij de typische 
Noordelijke verschillen voorbij. Zoo is de druk gebarende Magdalena ver
vangen door den rüstigen Goeden Moordenaar. Naast Italianiseerende bouw
sels komen ook Noordelijke trapgevelt jes. Bij Simone di Martino rukt de man 
dramatisch aan het touw, de nuchtere Nederlander laat het alleen vasthou
den. Juist wat Mâle niet gezien heeft, het eigen zoeken naar breeder ruimte, 
wijst op een vertegenwoordiger van onzen stam, die alle invloeden in zich 
opneemt, maar deze zelfstandig verwerkt. Wij wijzen nog op den hoornbla
zer, die sindsdien tot diep in de zestiende eeuw bij ons voorkomt, als om 
den Heiland met zijn tergend getoeter in het gehoorzintuig te folteren. 

Dit eerste begin nu van compositie in cirkelgang zet zich gaandeweg in de 
breedte voort, totdat zij bij Breughel haar ruimste ontplooiing vindt, die haar 
schildert als in vogelvlucht genomen. De Christusfiguur is daar achterge
drongen bij het verlangen naar schilderachtige groepeering. 

De schilders nu, die de Gebroeders Van Limburg opvolgen, gaan in het 
Nederlandsch landschap schikken. Leerzaam is hiervoor de Kruisdraging te 
Aken, die wel aan Bouts wordt toegeschreven. *) Minder menschen, meer 
ruimte. Voor- en achtergrond elkander steunend, om den cirkelgang te vol» 
tooien, die over de moordenaars eindigt in de schoften der paarden. 

Deze twee voorafgaande moordenaars komen dikwijls voor volgens den 
tekst: Nog een paar anderen, twee misdadigers, werden weggeleid, om tege
lijk met Hem de doodstraf te ondergaan, wat Ludolphus als een bedoelde 
vernedering van Christus voorstelt.2) Ook J. Mostaert kent het motief nog, 
waarbij een der moordenaars den bak met spijkers draagt.3) In de zestien
de eeuw ziet men de moordenaars wel op een kar vervoeren. 

In allen deele is het paneeltje van Aken oorspronkelijker Nederlandsch dan 
de Gebroeders Van Limburg. De figuurtjes zijn verburgerlijkt, maar ze leven. 
In tegenstelling met de miniatuur zijn de personen kort gedrongen. Het is 
de diepte, niet de hoogte, die de kunstenaar zoekt. Het touw is om Christus' 
middel, niet om Zijn hals gebonden ; Hij draagt de doornenkroon en lijdt zicht
baar, het bloed vloeit om Zijn hoofd. Dit alles biedt de miniatuur nog niet. 
Bovendien lijken boven Christus' hoofd twee personen aanwezig, die Chris
tus' kruis helpen dragen. Kan dit een zinspeling zijn op het navolgen van 
Christus' kruis, waarover Thomas van Kempen's woorden zoo bekend zijn? 
In een meditatie over de Kruisdraging schrijft hij, dat men met vreugde het 
kruis draagt, wanneer men vurig in het kloosterleven voortgang maakt.4) 
Ook hierom schijnt deze veronderstelling niet onaannemelijk, omdat een fi
guur wel een geestelijke lijkt. Met eekerheid kunnen wij bepalen, dat op een 

*) Deze zou weer een teekening van Jan van Eyck gevolgd hebben (Albertina, Weenen). 
a) Luc, cap. 23, 32 en Ludolphus IV, p. 92. s) Heidrich, Abb. 138. 4) Th. v. K. (162), p. 105. 
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miniatuur uit de Keulsche of Nederrijnsche school rond 1430 Maria en St. Jan 
het kruis mededragen.1) 

Een dergelijk motief valt te herkennen op den achtergrond der Kruisiging 
van den meester der Virgo inter Virgines te Luzern, waar de Kruisdraging 
in het klein is aangebracht. Daar volgen een vrouw, een bisschop en een 
hertog.2) Een aan Gerard David toegeschreven werk te New-York vertoont 
een kloosterling.3) Een gravure van Maarten van Heemskerk geeft een heelen 
stoet menschen, die Christus hun eigen kruis nadragen. 

Minder duidelijk ontwikkelt zich de cirkelgang bij andere meesters op het 
einde der vijftiende eeuw. Wel is hij gevolgd op het paneel van een onbe
kenden meester te Brussel, maar daar is een oplossing gevonden door de 
groepeering van drie soldaten en Simon van Cyrene rond den doornge-
kroonden Christus. Stokken en lansen wijzen op het middelpunt Christus. 
Het koord is om Zijn middel gebonden, de moordenaars gaan in wit kleed 
vooruit. Een soldaat slaat met een prikkel. 4) Overal is „het cruce swaer ende 
lane", de Goddelijke Lijder bij voorkeur donkerpaars gekleed. De teederheid 
van het vroom gevoel tegenover Jesus blijkt uit de bijzondere devotie voor 
de wond aan Zijn rechter schouder, waarop het kruis gedragen was.Б) 

De meester, die toonaangevend werd voor de weergave van de Kruisdra
ging, was Jeroen Bosch. Minstens vier schilderijen vallen onmiddellijk te 
noemen, waarbij dient opgemerkt, dat zij, bij behoud van traditie, elk een 
geheel eigen karakter hebben en ook nieuwe elementen toevoegen. Het paneel 
in het Escoriaal kent het ouder motief van den man met den hoorn, maar 
Christus draagt het kruis met den dwarsboom vóór den schouder geheven.e) 
Sindsdien zien wij dit meer. Is het misschien gedaan, omdat aan den slepen
den hoofdbalk zoodoende gemakkelijker de helpers en kruisdragers konden 
geplaatst worden? Christus spreekt immers van het navolgen van Zijn kruis 
en de oplossing bij den onbekenden meester rond 1480 is moeilijk. Ook op het 
stuk van het Escoriaal volgt een witgekleede man het kruis en legt zijn hand 
erop. Op den achtergrond, zeer in het klein, ondersteunt St. Jan de H. Maagd. 
Op de kruisdragingen naar Oostsanen, P. Aertsen e.a. vinden wij dit motief 
terug in lichte wijziging.7) Bij Aertsen houdt Magdalena de Moeder Gods 
vast, terwijl St. Jan erachter staat te treuren. Breughel benut het gegeven op 
den voorgrond als éénig traditioneel element.8) Het herinnert aan de Marien-
klaghe. Opvallend is bij Bosch het spijkerblok aan Jesus* voet gebonden. Aan 
beide voeten treffen wij er aan op de Kruisdraging van Weenen.e) Het feit, 
dat dit middeleeuwsch martelwerktuig, een blok hout met puntige nagels, 

*) Oudheidkundig jaarboek, Jan. 1931, blz. 125. a) Frl. V, XXXVI. s) Frl. VI. LXXI. 
*) Winkler, Abb. 95. B) Meertens (146). Π, 24 vv. β) Frl. V, LIV. T) Sievers (55). T. 10. e) Bur
ger, T.237. 9) A. L. Rientjes. Gildeboek V, jig. 1922, blz. 41 vv. 
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bij Bosch voorkomt, lijkt slechts een versterking van de belangrijke studie, die 
aan de hand van middelnederlandsche literatuurparallellen tot het besluit 
komt, dat het een typisch Nederlandsch attribuut vormt bij de Kruisdraging. 

Is op het paneel van het Escoriaal de groepeering sterk naar voren gedron
gen, Bosch gaat hiermede zoover, dat de koppen te Gent bijna levensgroot 
worden. *) Hier is de Kruisdraging uitgegroeid tot een wereld van haat en 
hoon tegen Christus, die erin vergaat. Links onder toont Veronica den doek 
met Christus' aanschijn, rechts boven vaart een felle monnikskop uit tegen 
den Goeden Moordenaar, terwijl rechts onder de slechte moordenaar in ra
zende woede teruggrijnst tegen zijn beulen. Het tafereel is geheven tot een 
algemeen menschelijke hoogte, waarin het kwaad het goede belaagt. De 
abstracte koppen als spuwer, Caiphas, die bij de Gregoriusmis in het midden 
der vijftiende eeuw nog een gebedssfeer vertolkten, zijn door Jeroen's schep
pingskracht vervormd tot levende typen, wier haat en bespotting direkt op 
ons inwerken. Aan de verontwaardiging van dezen menschelijken schilder 
beantwoordt Thomas van Kempen's vrome verteedering: „Ik prijs en verhef 
U hoog om die erge beleediging door de laagste personen, die U wegvoerden 
en sleurden en hoonden, om al de gemeene woorden, die over U heenvielen, 
om den onbeschaamden jubel van Uw vijanden.... Tusschen zulke van alle 
kanten samengepakte zonden zijt Gij gegaan als een zacht lam." 2) 

Geheel anders vat Jeroen de Kruisdraging weer op in zijn werk te Wee-
nen.3) Er spelen meer volkselementen doorheen. Op het voorplan ziet men 
links den kwaden moordenaar halfnaakt en onbewogen voor den Francis-
caanschen biechtvader. Rechts biecht de Goede Moordenaar bij een klooster
ling, die een boek onder den arm draagt. Op het achterplan stuwt een groóte 
groep recht vooruit, waaronder Christus zeer klein en nietig het kruis draagt. 
Ladder en lansen markeeren den gang. Een vrouw met prikkel (?) loopt 
naast het kruis. Is dit de Hedroit uit de Fransche kunst? 4) Een gegeven dat 
nog veel meer op het volksverhaal wijst, vormt de paal, waarop een schild 
gestoken is, dat een kikvorsch vertoont. Hier is waarschijnlijk verband met 
de sage van den dorren boom, die zou opgehouden hebben te groeien, toen 
Jesus gekruisigd was. Het schild kan duiden op den koning, die in het 
Oosten zijn schild aan dezen boom zou ophangen, om wereldheerscher te 
worden.5) De kikvorsch op het schild is het beeld van duivel en luiheid. 

Kan hier bedoeld zijn, dat op het oogenblik van Christus' kruisiging de los
gebroken satan wereldheerscher was? Over zinspelingen op volksverzinsels 
behoeft men zich bij Bosch nooit te verwonderen, want hij groeit daarin. 

*) Frl. V, LV. a) Th. v. K. (162), blz. 102. 3) Frl. V, LVI. 4) Mâle III, biz. 60. 6) Scheepstra 
(122), aant. blz. 281. Kan het ook wijzen op den tekst: „Cruce du salt wesen seilt iegen elx 
sduvels gewilt"? (Beuken, blz. 268). 



Meerdere ziet men op zijn Kruisdraging van Lissabon,1) waar de stoet vrij
wel Calvarië nadert. Dit is werkelijk Golgotha, schedelplaats: geraamten lig
gen daar uit te drogen. Op den voorgrond zit weer een biechtvader met een 
moordenaar. Christus op den achtergrond knielt onder den last van Zijn kruis, 
terwijl Veronica Hem den doek aanbiedt. Een man met een zeis raakt Chris
tus aan, vermoedelijk de verpersoonlijkte dood. 

In het algemeen mag men vaststellen, dat Bosch het geestelijk gehalte be
waart in deze voorstellingen, maar het volkselement reeds een ruime plaats 
toekent. Teekenend zijn hierbij voor een wijzigende geestesopvatting niet de 
trompet, die wij ook nog bij Lucas van Leiden aantreffen, noch het spijker-
blok of de prikkel, die meer of minder vaste gewoonte worden in de zes
tiende eeuw, wel echter de dorre boom en het schild, de dood met de zeis, 
in één woord dit naar voren treden van profane gedachten en verdichtsels, 
die bij Breughel nog veel sterker opdringen. Hij wordt hierbij vergezeld door 
Pieter Aertsen, wiens werk reeds een heel andere opvatting uitdrukt. Zijn 
beide paneelen zijn in vogelvlucht genomen. 2) De cirkelgang komt duidelijk 
uit en de geheele compositie is zóó rijk aan figuren, dat Christus meer of 
minder in de menigte opgaat. Boeren en boerinnen, die kruiken en eieren 
dragen, verlevendigen het geval. Op een kar of een paard zitten de naakte 
moordenaars, bijgestaan door een Dominicaan. Op het Berlijnsche schilderij 
haalt een beul met een groóte knots naar Christus uit. De massagroepeering 
boeit den schilder bovenmate, en ofschoon bij Aertsen de profaneering zeker 
niet haar hoogtepunt bereikt, begint onder den nieuwen vorm de ziel toch 
reeds te lijden. 

Breughel's paneel daarentegen is een kijkspel, zonder twijfel van een groot 
schilder, maar de beschouwer is toeschouwer geworden.3) Het zittend fi
guurtje op den voorgrond blijkt hoegenaamd geen medelijden te voelen met 
het drama van Golgotha. Deze half onverschillige, half nieuwsgierige getuige 
ziet in het landschap een terechtstelling, zooals zij in de zestiende eeuw moet 
zijn toegegaan. De rondgang der menigte loopt uit op het galgenveld, waar de 
kraaien krassen. De kleeding is die van zestiendeeuwsche boeren, maar van 
boeren, die aan allerlei denken behalve aan Christus. De moordenaars rijden 
op een kar, een vrouw wordt ruw door soldaten weggestooten, ruiters ga
loppeeren, rond de kruisigingsplek ziet het al zwart van de menschen. Dit 
alles is volkomen profaan en boeit den schilder slechts, zooals de windmolen 
op den achtergrond, uit een oogpunt van waarneming. Zeer klein in het mid
den valt Christus onder het kruis. Op den voorgrond treft men de weenende 
groep van Maria, Magdalena en St. Jan aan, plichtmatig overgenomen uit 
een ouder schilderij. Onmiddellijk daarnaast staat zoo rauw mogelijk een 

*) Frl. V, LIX. 2) Sievers (55), T. 9 en 10. 3) Burger, T. 237. 
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rad op een paal en ligt een paardenrif, dat hier een overmatige beteekenis 
heeft. Het kan voortkomen uit het Germaansch bijgeloof, dat een paar den-
kop tegen ongelukken bewaart, waarom het dikwijls werd aangebracht in de 
Vlaamsche stallen. Dat in elkander overloopen van bijgeloof en christelijke 
traditie is kenmerkend voor den tijd. Als schilderij prachtig geslaagd, ge
voelt men het werk als geloofsbelijdenis volkomen mislukt. 

Andere meesters der zestiende eeuw grijpen meer terug naar de traditie 
en bewaren daarmede het karakter der Kruisdraging. Wij denken dan aan 
Corn, van Oostsanen, die op den zoomvan Veronica's kleed de vrome bede 
schrijft: Salve sancta Facies nostra Redemption) en Lucas van Leiden. 

Als overgang tusschen Kruisdraging en Kruishechting wordt soms een 
pauze gedacht, die met een nieuwe bespotting is verbonden. Engelbrechtsen 
schildert Christus na de ontkleeding, waardoor alle wonden ruw zijn open
gerukt, heel rood van bloed, rustend op een steen.s) 

Kruishechting. 

Jacquemart de Hesdin schijnt het eerst de kruisnageling uitgebeeld te heb
ben, waarbij Christus uitgestrekt ligt op een kruis, dat eenvoudig op den 
grond rust.3) Zoo komt dan ook de voorstelling, die uit Italië en tenslotte uit 
Byzantium zou stammen, herhaaldelijk voor in de vijftiende eeuw. Rond 1450 
ontstaat een kruishechting in dezen trant, waarbij een smid de nagels op een 
aambeeld smeedt.4) Voor de Nederlandsche schilderkunst gelden twee belang
rijke voorbeelden hiervan. Juan de Flandes spreidt het kruis schuin uit over 
de geheele breedte der schilderij.e) Christus' armen zijn reeds met nagels 
vastgeslagen. Hij draagt de doornenkroon op het hoofd, Zijn voeten worden 
met een touw uitgerekt, terwijl een beul een nagel in den rechtervoet hamert. 
Verwaten staan Joden toe te zien. Het tafereel wordt wel in alle gruwelijk
heid doorgedacht, evenals ook de literatuur dit beschrijft. In denzelfden 
trant rust Christus op het kruis bij Gerard David.0) Ook hier het rukken 
aan Jesus' voeten, wanneer twee mannen aan het nagelen zijn. Christus' 
kleed zonder naad ligt voor op den grond. Een man staat het gat voor het 
kruishout te graven. Eigenaardig blijft bij dezen werkelijkheidszin het on
verschillig staren van de kijkers. 

Andere voorstellingen, zooals het bestijgen van het kruis, dat wij in een 
handschrift van Vanden Levene ons Heren aantreffen, noch het oprichten van 
het kruis schijnen bekend in de vijftiende eeuw.ч) Het zal de contrarefor-

*) Rijksmuseum, Nr. 723. a) Frl. X. XLIV. s) Mâle. Ill, p. 29. *) В. en H., I, pi. 10. 
•) Gust. Glück, (9), Abb. 74. ·) F. Dülberg, (30), Abb. 93. Cf. ook Memlincs lijden van 
Christus, Turijn. T) Beuken, I, biz. 48. 
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matie zijn, die het thema in Rubens' kruishef fing tot een klassieke hoogte 
voert.1) 

Kruisiging. 

Het hoofdgebeuren uit Jesus' leven, de feitelijke Verlossingsdaad, is op 
meerdere wijzen uitgebeeld. Men kan minstens vier grondtypen vaststellen, 
die deels in elkander overloopen. 

Het sober motief, dat uit het symbolisch en gotisch tijdperk stamt, doch 
reeds vroeger voorkomt, waarbij de H. Maagd rechts en St. Jan links van 
Christus naast het kruis staan, blijft ook in de vijftiende eeuw zijn in
vloed behouden.2) 

De Noord-Nederlandsche meester, wiens werk van ca. 1363 te Antwerpen 
hangt, verwerkelijkt naar den vorm nog volkomen deze oude traditie.s) Hij 
werkt op goudgrond. Het lichaam van Jesus is in de heup nog zijwaarts 
gebogen. De H. Maagd staat rechtop, St. Jan beveelt den stichter aan. De 
beide heiligen zijn meer vertegenwoordigers van Kerk en menschheid dan 
medelijdende personen. Zon en maan zijn aangebracht en aan den voet van 
het kruis de schedel van Adam. Het geheel is in zijn wezen nog van een 
hoog-theologische beschouwing doordrenkt. 

Dergelijke gedachten vindt men ook bij Maerlant, als hij Ambrosius aan
haalt en van Maria opmerkt: 

„Soene mercte niet haer kints doot, 
Maer onse salichede groet. 
Want machlichte soe bekende 
Der werelt verlos bi sinen ende." *) 

Omdat dit tijdeloos, beschouwend weergeven zoo volkomen strookt met de 
liturgie der Mis, zal deze voorstelling wel bij voorkeur gedurende eeuwen 
tot heden toe benut worden in de missalen voor den canon. 

Jan van Eyck verstaat het om zijn werkelijkheidszin ook in dit motief te 
doen zegevieren. Bij zijn Kruisiging van Berlijn is de goudgrond verdwenen, 
er wordt een landschap en diepte gegeven, waarbij men op den achtergrond 
Jerusalem ziet liggen.6) Het is dus een poging om de Kruisiging historisch 
te bezien, waarbij het den schilder niet deert, om naast Jerusalem een wind
molen te plaatsen. Maar zijn realisme gaat veel verder. Op het voorplan 
hangt Jesus, zwaar bloedende, aan het kruis. De H. Maagd en St. Jan wee-

1) Oldenbourg (53), Abb. 36. a) Bréliier (6), p. 144. 3) Burger, T. I. 4) J. v. Maerlant, 
Spieghel historiael, Leiden 1861, I, 7e boek, XXX. 5) Frl. I, XXXII. 
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nen en gebaren hartstochtelijk met hun handen. Hoewel dit alles nog niet 
natuurlijk aandoet, wijst het toch op een sterke poging om het menschelijk 
lijden van Christus en het medelijden dramatisch weer te geven. Het brengt 
ons in de sfeer van een dichterlijke vertolking: 

„Daer dat bloet sepelinghe ran.... 
Dat bloet ran al dat cruce tale.... 
Doe quam Maria, onse vrouwe 
Met groten sere, met bitteren rouvre.... 
Di hierbi staat en screyt." ^ 

In geheel evenwijdige gedachtenwereld beschrijven de Limburgsche Sermoe
nen, hoe de spijkers Christus' aderen scheuren.2) 

Het beschouwende wijzigt zich in het direkt beleefde, menschelijk ontroe
rende. Of liever het wordt verrijkt door grooter technisch kunnen, omdat 
juist dit type vrij regelmatig gevolgd wordt door die schilders, aan wie het 
theologisch begrip niet vreemd is. Van Eyck wijkt hierbij meer af dan een 
Rogier. Wellicht zijn de molen en de dorre boom slechts kunststukjes, ofschoon 
door den dichter wel gezegd wordt: „Die bome droegden alle na ende verre." 3) 
Ook kunnen de kale takken eenvoudig het koude jaargetijde in onze landen 
aanduiden, zooals de sneeuw een onafscheidelijk decor van Kerstmis vormt. 
In ieder geval blijft het accent gelegd op Christus. 

Rogier, in allen deele nog veel gotischer, brengt dit langwerpig type in 
nauw verband met de H. Mis. Hem is het gegeven in hooge harmonie de 
werkelijkheid te binden aan het ideaal-dogmatische. Hij stelt Calvario in den 
tijd, maar voor alle tijden. Wanneer men het schilderij beziet, waar op het 
voorplan als aan den ingang der kerk Christus tusschen de H. Maagd en 
St. Jan aan het kruis hangt en achter in de kerk op twee plaatsen de H. Mi§ 
gelezen wordt, waarbij een priester de H. Hostie opheft, *) dan wordt over
duidelijk verband gelegd tusschen het bloedig offer van Calvarië en het on
bloedig offer der Mis, zooals een gelijktijdig dichter het verklaarde: 

, Oock is hij alleene 
Dat edel terwen graen bescreyen, 
Dwelck hem heeft bloeyende aent cruyce ghegeven. 
Wiens vrucht ia onsen gheloove bloeyt. 
Lustich is hij, wijnstock beseven. 
Die in onsen wijngaert der kercken groeyt; 
Want uut Zijne vijf wonden vloeyt 
Baiseme ende wijn, die den siecken doorrent; 
Lof, wonderlijck, ghebenedijdt Sacramenti"11) 

1) Beuken, blz. 271, 270, 280 en 297. 2) Limb, serai., XXXIV, biz. 490. ») Beuken, biz. 302. 
4) J. Destrée, (29), PL 77. 2e) Van 't Hoog (133), blz. 17. 
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Deze opvatting is geheel nieuw in de iconografie en geboren uit de samen
smelting van een oud motief met den nieuweren ruimtezin. In de literatuur is 
deze gedachte volstrekt niet nieuw, daar zij eenvoudig de leer der Kerk uit
spreekt. Zoowel bij Ruusbroec als in de Imitatio vinden wij trouwens ver
wante gedachten. *) Rogier gebruikt deze voorstelling tevens ter opwekking 
tot practische devotie. Hij schildert de tooneelen uit het lijden van Christus 
in de nissen van de gotische poort ter meditatie en de Sacramenten ernaast 
ter toepassing. Grootscher nog verbeeldt Rogier in zijn Antwerpsch meester
werk de Zeven Sacramenten den oorsprong van alle genademiddelen uit het 
Kruisoffer. Meer dan één H. Mis wordt binnen de kerk opgedragen, waar
omheen de overige Sacramenten voorgesteld zijn, zoodat het menschenleven 
zich vol wijding in kontakt met Christus' zoendood voltrekt. Een blanke 
engel van onschuld zweeft boven het Doopsel; ') een gele van heilig vuur 
boven het Vormsel, waarbij ons de, nog drie keer herhaalde, zalving met een 
stift als een soort liturgische ketterij opvalt, terwijl de kinderen met witten 
band nog om het hoofd dubbel verkwikken; een roode engel van berouw be-
heerscht de Biecht, waarbij de tegen het koorhek zittende priester zijn peni
tent een hand op het hoofd legt. Het H. Sacrament des Altaars wordt, in 
het midden gevierd bij de Consecratie, vereerd door een groenen engel van 
bloeiende levenskracht. De Priesterwijding heeft een purperen engel van het 
koningschap als beschermgeest, het Huwelijk, waarbij de bruid een volgens 
ouden ritus gewijde bruidskroon draagt en de priester naar oud gebruik, zoo-
als we bij Maria's Verloving meermalen terugvinden, de onontbindbaarheid 
van dit Sacrament bevestigt, door zijn stool om de vereenigde handen van 
het paar te winden, wordt gezegend door een blauwen engel van de trouw. 
Het Oliesel, niet zelden binnen een kerk toegediend, heeft een zwarten engel 
van echt menschelijke rouw.3) Hoe subliem deze harmonie ook aandoet, de 
eenheid van geloof en leven was zoo algemeen begrepen, dat Breughel nog 
hetzelfde gegeven in een gravure zou behandelen, waar de verschillende Sa
cramenten weer hun brandpunt vinden in de Eucharistie, zoowel in een 
Consecratie als in een Communie weergegeven.*) Het geheel beantwoordt 
zuiver aan een breed gedicht, dat de lessen van de H. Schrift volgt: „Uut 
Gode tSacrament van den outare vloyen VI sacramente dus openbare." e) 

1) Ruusbroec (156), IV, 3e serie, blz. 163 en Navolging, IVe bk, 5e hfdst., IVe bk., 9e hfdst. 
a) Didron (Annales Archéol. 1862, t. 22, p. 353) vergist zich, wanneer hij het een voorrecht van 
den vader als oud man noemt om zijn muts in de kerk op te houden, terwijl het eerder een 
tegemoetkoming aan het koude land beteekcnt. Want Boendale zegt als iets bijzonders, hoe 
men bij het Epistel, dat de heiligen spreken, gaat zitten, maar bij het Evangelie, dat door God 
zelf gesproken wordt, gaat staan: „Ende om die reverentie daer af doetmen den caproen af" 
(П, с 52, ν. 70). Juist zien we dat op het hoogkoor gebeuren. *) Annales Archéol. 1870, t. 27. 
*) Van Bastelaer, 132. *) Mnl. ged. en fragm. 1,678. 
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Wanneer Gerard David het eerste en sobere type der Kruisiging uitwerkt, 
dan ligt er een stemming van groóte verlatenheid over.1) Christus is alleen 
met de H. Maagd en St. Jan en met den dood. Over deze verlatenheid schreef 
Thomas van Kempen met veel liefde.2) 

In grondplan hetzelfde type schildert een meester uit de school van Bouts, 
doch hij voegt naast Maria en St. Jan twee latere heiligen.3) Hierdoor 
wordt het werk, evenals bij Fra Angelico, opgeheven uit het histo-
risch-tijdelijke. 

In de zestiende eeuw bemerkt men het type op schilderijen weinig of 
niet. Deze tijd van het gebaar zal voorkeur schenken aan een handenwrin
gende Magdalena of gewrongen moordenaarsfiguren. 

In zekeren zin verbonden aan het eerste type is de uitbeelding, waarbij de 
H. Maagd den voet van het kruis omarmt. Wij zien hiervan een goed voor
beeld bij een werk, dat toegeschreven wordt aan den meester van Flémalle. 
Van haar naar haar Zoon loopt een tekst: Fili dignare me attrahere (?) et 
Crucis in pedem.... (?) Bernhardus.4) Interessant is, hoe men hier dus de bron 
aangehaald vindt, waaruit de schilder geput heeft Drie klagende vrouwen zijn 
in het rond gegroepeerd, St. Jan maakt een handgebaar, zooals het bij Van 
Eyck reeds voorkomt. Rond Christus zweven klagende engelen naar een 
Italiaansche gewoonte. De achtergrond is een verlaten vlakte. 

Rogier, die in zoo'n nauw verband stond met den meester van Flémalle, 
dat beiden nu schijnen vereenzelvigd te moeten worden, gebruikt het gelijke 
motief, terwijl St. Jan Maria vasthoudt.5) Twee stichters knielen neer bij dit 
tafereel. Men kan er nauwelijks aan twijfelen, of deze ontroerende Moeder
klacht houdt verband met de zoogenaamde Marienclage, waarvan alweer 
Vanden Levene ons Heren den weerklank geeft: 

„Maria claghede Tele sere 
Gode, onsen lieven here: 
....Ie hadde di utermaten lief; 
Ie sie dyn doet, ie sie dyn inde, 
So rouwech en was nie moeder van kinde." e) 

Overigens is de klacht hier zeer menschelijk geworden. Zij klaagt: 

„Salie di cussen nemmermeer?.... 
Mochtic tasten di naghele groet." 7) 

») Frl. VI, LXXXVIII. a) Th. v. K. (162), Lib. II, cap. 27. De solitaria derelictione Domini 
Jesu in cruce. 8) Fri. Ili, X. 4) Heidrich, Abb. 27. s) Fri. II, X. e) Beuken, blz. 281 vv. 
r) Beuken, blz. 2 6 en 287. 

)8 



Meer beschouwend behandelt Thomas van Kempen de Compassio Materni 
Doloris, die echter duidelijker Johannes* hulp tot zijn recht doet komen, als 
hij den apostel aanspreekt en opwacht, om de afgematte Moeder met zijn 
armen te ondersteunen, haar in haar onmacht op te richten en haar in haar 
tranen te troosten. г) 

Heeft Rogier zich hierop geïnspireerd? Het zal later niet steeds de H. 
Maagd zijn, die het kruis omarmt. Wij zien bij Dirk Bouts een andere vrouw 
het kruis omklemmen.2) Zij lijkt hier wel het meest op een begijn en doet 
weer denken aan beschouwingen bij Thomas van Kempen, waar hij aanmaant 
tot treuren met de H. Maagd en Christus.3) Meermalen zal het echter Mag
dalena wezen, die in min of meer modieuse kleeding handenwringend voor 
het kruis knielt of dit omarmt. Zij is dan gewoonlijk omgeven door andere 
figuren, dikwijls, behalve de H. Maagd en St. Jan, nog Maria Cleophas. Zoo 
bij Barend van Orley, waar allen een gekunstelde houding aannemen.4) Deze 
uitgelaten klagende Magdalenafiguur vormt met de anderen dan een groep 
van vier of vijf personen, waarbij soms latere heiligen gevoegd worden. 
Thomas behandelt deze klachten van Maria Magdalena zeer uitvoerig.5) 
Het mag wel een aanmerking verdienen, dat hierin dus de grootste meestere, 
zooals Rogier en Memlinc, samengaan met den mysticus, die den dichter 
Vanden Levene ons Heren in lyrisch gevoel ver voorbijstreeft. 

Er is een derde groepeering, die vermoedelijk uit Italië stamt en waarvan 
wij een duidelijk voorbeeld hebben in het Salvatormuseum te Brugge.e) 
Het werk is vroeg en in ouden trant geschilderd zonder achtergrond. Hierbij 
is belangrijk, dat de groep van O. L. Vrouw en St. Jan duidelijk gescheiden 
is van de Joden en soldaten. Te Brugge valt de H. Maagd in handen der 
vrouwen in onmacht en links staat de hoofdman, die erkent: Vere filius Dei 
erat iste, zooals woordelijk staat aangegeven. Herhaaldelijk moet de hoofd
man Longinus door een soldaat geholpen worden bij den lansstoot, die hem 
dan met het goddelijk bloed, zooals de legende wil, van zijn blindheid ge
neest. '') Meermalen bestaat deze groep uit ridders, want dezen titel geeft 
Ruusbroec op het voorbeeld van Maerlant. Het in onmacht vallen der H. 
Maagd vormt een sprekende wijziging, te verklaren uit de taal van het ge
moed, tegenover de staande Vrouwe op het eerste type, die sterk blijft. In-
tusschen komt het reeds veel vroeger voor dan in de veertiende eeuw. 

In onze literatuur leefde het motief, doch vooral na de Kruisafneming: 

Onse vrouwe begonste te wenen onsachte 
Ende wert van rouwen harde onmachte.8) 

») Th. v. K. (162), II, 148. 2) Burger, T. 61. 3) Th. v. K. (162), Lib. II, p. 153. 4) Winkler. 
Abb. 153. 6) Th. ν. К. (162), Lib. Ill, cap. 5, p. 233 s. ·) Winkler, Abb. 1. T) Frl. V, XXXVI; 
IX, XCII. 8) Beuken, biz. 306. 
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Op paneelen, die de kruisafneming uitbeelden, komt de machteloos neer-
inkende Madonna veel voor. Eigenaardig is een gemengde opvatting van 
luusbroec: „Si neyghede neder in die arme Johannes, si hadde bliscap van 
)innen en grote vrede, hi sal haer bliven in dat ewighe leven." *) Het is niet 
»nmogelijk, dat sommige schilders, vooral die, waarbij het geestelijk moment 
>p den voorgrond stond, deze opvatting gevolgd hebben. De aarzeling tus
chen twee motieven spreekt zich bij Dire van Delf uit, die nu eens de mee-
ling van Bonaventura en Ludolphus aanhangt, dat Maria in onmacht was 
jevallen, om dan weer te handhaven, dat zij zich door de genade staande 
lield.2) 

Petrus Christus zal de groepeering in dieptewerking zuiver Vlaamsch 
veergeven.3) Op den voorgrond valt de H. Maagd in de armen van een 
rrouw en St. Jan, terwijl Magdalena naar Italiaanschen trant handenwrin
gend achter Maria knielt. Echt Vlaamsch zijn de weg, de huizen en de 
leuvels. In eigen omgeving van den schilder is dus Calvarië. Ook Gerard 
David houdt zich in zijn Kruisiging te Berlijn aan deze schikking, waarbij 
ïchter duidelijk opvalt, dat S. Jan en de vrouwen allen rechtop staan en 
Viaria gelaten haar handen vouwt. Voor het kruis knielt Magdalena. Sche
ie! en gebeente liggen weer verspreid op den grond.4) Het kruis heet im-
ners geplant op Adams graf, om de Verlossing te laten gebeuren op de 
plaats zelve, waar de menschheid was gevallen, zoodat het kostbaar bloed 
verzoenend op den schuldigen schedel vloeide. Engelbrechtsen laat den kruis-
эоот nog duidelijker uit het lijk van Adam opgroeien. e) 

Uit of minstens naast deze scheiding in twee groepen ontwikkelt zich 
iet groóte tafereel — deels te verklaren uit het heuvelterrein van Calvarië, 
naar grootendeels uit gebeeldhouwde altaren, die de groepen wel figuur 
эо еп figuur moesten laten staan —, waarop een groóte volksmassa en rui-
:ers dooreendringen. In deze nieuwe reeks ziet men herhaaldelijk motieven 
ran de tweede en derde verwerkt. Dit behoeft niet te verwonderen, omdat 
het motief immers, uit een levende gedachte geboren, niet star theoretisch 
rait vast te leggen, doch groeit in de scheppende handen der kunstenaars. 

Van de vierde soort is Van Eyck's werk in de Eremitage een typisch en 
proeg vertegenwoordiger.e) 

Drie hooge kruisen zijn opgericht, waarvan de lengte nog geaccentueerd 
wordt door lansen. Rond Christus' kruis staat een groep ruiters geschaard, 
gedrongen kan men zeggen. Twee staande dienaren brengen de verbinding 
met de klagende vrouwengroep op den voorgrond. Magdalena heft haar 

4 Ruusbroec (156), 3e serie, 9, blz. 277. s) Daniels (123), blz. 154. 3) Frl. I, LXVIII. ·*) Gemäl-
Jegalerie, Berlin (8), Tfl. 179. 6) Frl. X, XLII, vgl. Koopmans (135). e) Frl. I, XXX. 
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handen gevouwen naar Christus. Deze figuur, veel gelijkende op die van de 
Kruisiging te Berlijn, heeft een zeer schamele lendedoek om. Dit herinnert, 
vooral waar de moordenaars volkomen bedekt zijn, aan het literair gegeven, 
dat de H. Maagd haar hoofddoek bij de Kruisheffing om Christus' naaktheid 
hulde.1) Op een miniatuur uit een Nederlandsch getijdenboek ziet men dit 
de H. Maagd doen.a) 

Is tenslotte het eigenaardig gebogen hangen van den kwaden moorde
naar geen aanduiding, dat hij niet vrijwillig leed? Meermalen keert deze 
zijn hoofd van Christus af, wanneer hij ons niet zijn rug toekeert. Want met 
touwen gehecht, kronkelen de moordenaars hun wilde lijf, om de tegenstel
ling met den rustig recht hangenden Verlosser te versterken, wat de zestiende 
eeuw door den dwarsen stand der beide zijkruisen nog bevestigt. Anders dan 
de barok zal doen, geeft de gotiek Christus „met naghelen soe stijf, dat hi 
hem niet en conste verrueren."s) 

Voor deze schikking heeft blijkbaar Italiaansch werk den meester beïn
vloed. Bezien wij de Kruisiging in de Spaansche kapel te Florence, dan 
vallen wonderlijke overeenkomsten op te merken.4) Ook daar het heffen 
van de lansen, de hooge drie kruisen, de uitgebreide ruitergroepeering. De 
Italiaan verwerkt dit alles in de breedte, Van Eyck in de diepte. Het is geen 
slaafsch navolgen, veeleer bewust verder werken in een nieuwe sfeer. Wan
neer men dergelijk uitvoerig werk vroeger in Italië aantreft en misschien 
nog vollediger, wordt het moeilijk voor deze groóte voorstellingen direkten 
invloed van het tooneel aan te nemen.B) Men behoeft niet te betwisten, dat 
ook deze herinneringen aan het mysteriespel meegewerkt hebben in de fan
tasie der kunstenaars, maar schilders moeten toch allereerst gestimuleerd 
zijn door het werk van anderen, in dit geval de bekende en bewonderde 
Italianen. 

Deze groóte kruisigingsgroep komt betrekkelijk zelden voor. Wij vinden nog 
een mooi voorbeeld op het einde der vijftiende eeuw te Gent in St. Baafs.β) 
De groep van Maria is rechts, de ruiters rijden links van het hooge kruis en 
achteraan rijst een rotslandschap op. Het geheel is weeker en mist den kor
ten, krachtigen toon van Jan van Eyck. 

Zonder aan de zestiende eeuw ernst te willen ontzeggen, zien wij deze 
toch in de Kruisiging een bijzondere gelegenheid waarnemen om anatomi
sche en perspectivische bravours te schilderen, waartoe vooral de gewron
gen houdingen der moordenaars een goede gelegenheid bieden. Maarten van 
Heemskerck's massale stuk in Gent levert wel het toppunt. 

Daarnaast treft men een groóte gemaniereerdheid in gebaren. Zoo ook bij 

*) Dionysius (125), XII, p. 240 B. 2) B. en H., blz. 38. 3) Mnl. gedichten en fragm. I, 51. 
4) Molkenboer (19), blz. 17. e) v. Puyrelde, blz. 137 TV. e) Winkler, Abb. 66. 
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Corn. Engelbrechtsen te Leiden en te Utrecht.1) De Christusfiguur blijft 
edel bij hem bewaard, maar al de overige personen vertoonen pretieuse stan
den, die het geheel bewegelijke sierlijkheid moeten verleenen. Deze geest 
spreekt ook uit den saloninhoud op den voorgrond. Lansen en stokken die
nen om het rammelend geheel in de voegen te houden. Op het paneel van 
Utrecht hangt Magdalena op hoogst onnatuurlijke wijze aan den kruisboom. 
Dit kenmerkt ook de latere rederijkersspelen, waarop men prijzen ging uit
deden voor den schoonsten stand, het schoonste binnenkomen enz.2) 

Jan van Scorel legt in zijn werk van Bonn meer den nadruk op de ana
tomie der lichamen.3) De wendingen der moordenaars zijn goed verant
woord, hun parallel geplaatste kruisbalken omsluiten Christus' kruis naar 
de diepte, de weenende personen en verschillende ruiters zien opwaarts, veel 
lijnen wijzen naar Christus als centraal punt. 

Over het geheele gebied vallen tusschenschakeeringen voortdurend waar 
te nemen, die meerendeels slechts in details van deze vier grondtypen afwij
ken. Voor de feitelijke ontwikkeling lijken zij niet van overmatig belang. 
Wij noemen het feit, hoe bij Patinir een geheel doodsgeraamte op den grond 
ligt of bij Metsys en Orley mannen en ruiters op den achtergrond weg
trekken. *) 

Kruisafneming. 

De schrijvers over dit onderwerp vestigen zeer juist de aandacht op het 
feit, dat in afwijking van de Italiaansche traditie, waarbij Christus' lichaam 
voorover hangt op den schouder van een der dragers, bij ons het Corpus 
Christi in volle lengte te aanschouwen is, gewoonlijk door Jozef van Ari-
mathea en Nicodemus gedragen.B) Maar men verzwijgt den geestelijken 
grond van dit verschijnsel. Bij den meester van Flémalle moge door den 
eenigszins rammeligen opbouw der compositie het gehalte zich niet onmid
dellijk aan ons openbaren, bij Rogier wordt het lichaam van Christus ons 
zeker ter vereering voorgehouden.e) Dit juist is in de Kruisafnemingen en 
Beweeningen het wezenlijke: devotie tot Christus' geheele lichaam en al 
Zijn leden. Telkens vindt men dit uitgewerkt, zoowel op schilderijen als in 
gebeden. 

Het werk, dat slechts een copie naar den meester van Flémalle is, leent 
zich hiertoe moeilijk, omdat hierin weinig aaneensluitende deelen bij elkan
der zijn. Is het bij ons een eerste poging geweest om tot een volledigen op
bouw van het gegeven te komen? 

*) Burger, T. 266. 2) v. Mierlo (147), blz. 113. s) Burger, T. 280. «) Frl. IX, XCII; VII. XVII. 
6) Jähuig en Rampendahl. e) Burger, T. 34. 
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De ladder neemt een groóte plaats in, nog verzwaard door den haast van 
Magdalena en den man, die hem bestijgen. Merkwaardig is dat deze man eer
biedig zijn sandalen afgelegd heeft, wat doet denken aan kerkelijke kruis-
vereering op Goeden Vrijdag. Hierdoor valt het oog niet het eerst op Chris
tus, ofschoon dit toch bedoeld wordt. De H. Maagd valt in de armen van St. 
Jan in onmacht, zooals wij reeds in de literatuur zagen. Haar handen reiken 
naar Christus en Italiaansch gebarende engeltjes zweven in de lucht. Op de 
zijpaneelen staan naast de moordenaars enkele mannen zonder duidelijke 
bedoeling en rechts op het middenpaneel ook twee weinig zeggende figuren. 
De stichter knielt vol devotie neer. 

Deze poging wordt in één slag door Rogier naar alle zijden overwonnen. *) 
Zijn Kruisafneming van het Escoriaal is èn naar opbouw èn naar innerlijk
heid rijker en rijper. Op den achtergrond staat een kort kruis, waarvan de 
achterzijde een man met ladder steunt. Gedragen door Jozef van Arimathea 
en Nicodemus, rust in het midden het lichaam van Christus als een geknakte 
bloem en wordt den beschouwer in volle lengte getoond op een laken. Rechts 
van Hem is met medelijdende reflexbeweging in gelijke richting de H. Maagd 
neergezonken. Met een lichte handbeweging ondersteunen haar een vrouw 
en St. Jan, die door zijn gebogen houding links, evenals Magdalena door een 
dramatisch gebaar rechts, het schilderij harmonisch afsluit, zoodat over de 
hoofden der treurenden een levende kring getrokken is rond het lichaam van 
Christus. Zij staan allen voor een vlakken wand met een rustig relief ge
plaatst. Er leeft een edel, beheerscht rhythme in de compositie, overeenkom
stig de volkomen bezonken smart. Verschillende elementen wijzen hierbij op 
de geestesrichting, zooals die bij Thomas van Kempen en de zijnen tot uiting 
kwam. Of nu meer aan Kartuizers (Rogier's zoon werd Kartuizer), dan wel 
aan Moderne Devotie moet worden toegeschreven, moge een open vraag 
blijven, want beide scholen stonden in nauwe betrekking. Ook kan bekend
heid met Franciscaanschen geest evenmin betwijfeld worden, als men ziet 
hoe een der vrouwen een tertiariskoord om de lenden draagt. 

Daarom aan te nemen, dat dit werk nu juist een kenmerk is der Fran-
ciscaansche vroomheid, gaat echter veel te ver.2) Wij zien er veeleer den 
gematigden, evenwichtigen, zakelijken geest in der Moderne Devotie, waar de 
realistische dramatiek getemperd wordt door de innige beschouwing, waar 
het medeleven meer op verstand en wil dan op het gevoel berust. Zonder 
direkten invloed te willen suggereeren, mogen wij in de Kruisafneming van 
Thomas van Kempen een klaar verwante gedachte aanwijzen.3) Hier wordt 
immers met eerbied gesproken over de zeer rechtvaardige mannen Jozef van 

») Frl. II, II. 2) J. Destrée (29), I, p. 27. 3) Th. v. K. (162), Lib. II, cap. 35, p. 190. 
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Arimathea en den wetgeleerde Nicodemus, die Christus' lichaam bescheiden 
en zorgvuldig neerdroegen. Met niet minder liefde beschouwt hij Maria, wier 
tranen vloeiden over het gestorven lichaam van haar Zoon. En dan overdenkt 
Thomas, hoe hij zelf eerbiedig Christus van het kruis had willen nemen, om 
verder gebeden in te voegen tot alle ledematen van den Heer. Dit lijkt wel 
Franciscaansch gedacht, maar op een geheel eigen mediteerenden toon be
schreven. Maria's medelijden, bij Rogier zoo treffend weergegeven in de 
evenwijdige lichaamshouding, vindt bij Thomas een even teedere beschrijving 
als het vurige weeklagen van Magdalena.x) 

Gezien de eenigszins afwijkende verbeelding bij Thomas, die Jozef van 
Arimathea en Nicodemus op ladders laat stijgen om de voeten los te maken, 
kan men gerust aannemen, dat de mysticus een andere schilderij naar oude
ren trant voor oogen gehad heeft. Maar de hoofdzaak blijft onaangetast, dat 
het gebeuren bij Rogier en bij Thomas wel levendig, niet sensationeel, wel 
bedroefd, niet hartstochtelijk wordt weergegeven. Heel de beschouwing is ge
sloten in een verheven gedachtensfeer, waarbij het gevoel medespeelt, zonder 
te overheerschen. Dit bereikt te hebben blijft de onvergankelijke roem van 
den vromen Rogier. 

Wij zullen nog herhaaldelijk gelegenheid hebben op deze veredelde werke
lijkheid bij Rogier te wijzen, die telkens en telkens in schoonen vorm de 
praktijk van het geloof naar voren brengt, de godsvrucht opwekt, door de 
leer van de Kerk, met name in zijn Zeven Sacramenten, stichtend toe te lich
ten. Is dit niet zuiver de richting der Moderne Devotie? 

Bouts, die in werksfeer Rogier nastaat, liet ons een Kruisafneming na, die 
wel het Corpus Christi doet dragen door Jozef van Arimathea en Nicode
mus, maar in haar opvatting, waarbij de H. Maagd de hand van Christus 
kust, herinnert aan een oudere Byzantijnsche traditie.2) Op den voorgrond 
liggen een nijptang en drie nagels, zooals wij het meer aantreffen. Somtijds 
worden deze relieken eerbiedig door een vrouw gedragen en wijzen dan dui
delijk op een bepaalde vereering, niet anders dan met de doornenkroon. 
Daarnaast illustreert Bouts' grisaille rond de Kruisafneming, waarop het le
ven van Adam en Eva verhaald wordt, weer beschouwingen, die wij uitvoe
rig bij Thomas beschreven vinden over het feit, dat het redelijk schepsel, 
door eigen boosheid in zonde gevallen, door Christus' genade wordt gered. *) 

De compositie is bij Bouts echter geheel anders opgelost dan bij Rogier, 
terwijl de H. Maagd niet in onmacht valt en Magdalena handenwringend staat. 

Hugo van der Goes' Kruisafneming (copie) vertoont naar den stijl ver-

*) Th. v. K., Lib. II, cap. 25, p. 143, waar hij Maria noemt spiritu Ubi concrucifixa; en Lib. 
Ill, cap. 5. p. 233 s. s) Frl. Ill, V, en Bréhier (6), p. 262. 3) Th. v. K., Lib. I, cap. 2. 
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wantschap met Rogier.1) Geen achtergrond, vandaar een hoekige val der 
armen, maar de personen grooter en minder in aantal. Het zijn halffiguren 
en de eenige aandacht valt op Christus, die schuin geplaatst is, en op de 
handenwringende Maria. Dit naar voren treden der personen komt veel voor 
op het einde der vijftiende eeuw. Eenerzijds wijst het op den steeds toene-
menden vooruitgang in planverdeeling bij de schilders, die het menschelijk 
wezen steeds meer naar het leven laten uitgroeien, anderzijds herinnert het 
ook aan het verschil van Ludolphus en de Navolging. Terwijl de Karthuizer 
nog verhaalt in dogmatischen stijl, spreekt de Windesheimer tot ons en over 
ons. Ook in de literatuur dringt derhalve het psychologische inzicht in den 
mensch, tegenover de oudere theologische beschouwingen over God, naar 
voren. 

Deze wijziging in geesteshouding bij schilders en schrijvers behoeft nog 
geen veruiterlijking te wezen, maar leidde ertoe, toen het zwaartepunt gelei
delijk werd verlegd. De triptiek van Memlinc te Granada, waarbij men dui
delijk den groei in techniek kan bespeuren, doordat de figuren minder gesty-
leerd zijn weergegeven en daardoor meer levenswaar, bedoelt niettegen
staande deze wending onmiskenbaar een devotieschilderij.a) Ook hier zijn de 
figuren grooter genomen en op het voorplan gebracht, zoodat ze sterker op 
ons inwerken. Het belangrijkst is ongetwijfeld het tooneel, waarbij de Moe
der Gods den Christus als Man van smarten aan ons vertoont. Het zij genoeg 
hier op te merken, hoe dit tafereel, nauw verbonden aan de Kruisafneming, 
de bestemming toont, opwekking ter aflaatrijke devotie der lijdenswerktui
gen, enz. Verwante gedachten vindt men in een gebedenboek.3) 

De zestiende eeuw zal weer haar bijzondere afwijkingen vertoonen volgens 
den geest dier dagen. Aan uiterlijke attributen geen gebrek. De meester van 
Figdor's Kruisafneming plaatst niet minder dan drie ladders tegen den kruis-
boom en halverwege staan de twee mannen, die Christus dragen. Aan Maria, 
die klein in den linkerhoek geplaatst is, wordt minder aandacht gewijd dan 
aan de vele opzichtige treurvrouwen in het rond. De moordenaars zijn aan 
boomstammen gebonden, waar hun ledematen gewrongen omheenkronke-
len.4) Deze trek, eensdeels naar het gewild griezelige, anderdeels naar het 
kunstmatig sierlijke, doet aan de rederijkerskamers denken. De woordkunst, 
het elegant gebaar wint het op den inhoud. Het moet bepaald een kunst ge
weest zijn om zoo schoon te klagen. 

Een teruggrijpen op oudere iconografie, hoewel in nieuwen vorm, lijkt het 
paneel van den meester der Virgo inter Virgines.B) Hier valt Christus' 

*) Frl. IV. XXXIV. *) Frl. VI. XV en XVI, Burger, T. 95; cf. tevens Frl. VI. XXVII. 8) Limb, 
gebedenb. (154). blz. 99 vv. 4) Frl. V, XXII. e) Frl. V. XXXVII. 
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lichaam weer vooroverhangend op den schouder van den drager. Dit was 
het type, zooals Simone Martini en reeds de Byzantijnen, later ook de Duit-
sche school het weergaven. *) Nieuw blijft het gegeven der groóte halffigu
ren: de miniatuurvorm is overwonnen, het zijn levensware personen in licht 
en donker geschilderd met stevig volume. 

Een meesterstukje van bewegingskunst — mag men niet spreken van 
balanceerkunst? — tracht Gossaert te componeeren, waarbij het werk een 
typische overeenkomst vertoont met dat van Sodoma te Siena.2) Het is mo
gelijk, dat beiden teruggaan op een vinding van Rogier. Een dergelijke voor
stelling wordt tenminste aangegeven als tapijtwerk uit de school van Ro
gier. s) In tegenstelling met de oudere kunst ziet men nu twee ladders wijd 
uiteengeplaatst, waarop twee helpers staan, die Jesus' frontaal weergegeven 
lichaam als zwevend van het kruis doen glijden. Er is dus een zwierige lijn-
vorming in gekomen, die bij een Simone Martini volkomen ontbrak. De 
gebaren zijn bij Gossaert zeer berekend en dienen tot opbouw of verlevendi
ging van de groepen, maar maken het geheel onrustig, omdat zij niet na
tuurlijk waargenomen zijn. Bij Simone Martini moge de schoone lijn al niet 
naar voren springen, het werk grijpt aan door dramatiek: de vrouwen strek
ken, buiten zichzelf van smart, de armen uit. Bij Gossaert verliest zoowel 
Magdalena als de vrouw, die met hooge borsten knielt bij Maria, haar eigen 
houding niet uit het oog. Men kan slechts besluiten, dat het alleen Rogier 
gelukt is om het lijnenspel zoo te schikken, dat het volkomen beantwoordt 
aan de innerlijke stemming van lijden en medelijden met Christus. Dit moet 
tenslotte geboren zijn uit diep geestelijke overwegingen. 

De eerbied voor het goddelijk Lichaam, zelden of nooit met de bloote hand 
aangeraakt, zooals de gewijde vaten van den eeredienst ook in doeken ge
huld worden, bezielt een Joos van Cleve om doornenkroon en nagels — de 
kostbare reliek der Heilige Nagels — door engelen te laten afnemen.4) 

Bemeening. 

Het is feitelijk geen gegeven, dat in de Evangeliën beschreven staat. Een 
lichte aanleiding kan Lucas gegeven hebben, terwijl Marcus en Mattheus er 
alleen van spreken, dat Maria en Maria Magdalena aanwezig waren. Maar 
overigens is deze voorstelling gegroeid uit den drang naar vrome vereering 
van Christus' lichaam. Het feit reeds, dat deze phase tusschen Kruisafne
ming en Graflegging zoo veelvuldig voorkomt, bewijst het. 

Men kan duidelijk verschillende typen onderscheiden. De voornaamste 

») Cf. Mâle, III, p. 14 en 15. 2) Frl. Vili, XXI; Kuhn, Malerei, I, HBd., S. 593. 3) Dcstrée 
(29), T. II, pi. 62. 4) Frl. IX, XXVI. 
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hiervan zijn wel ten eerste de groep compositie, die hoofdzakelijk een ge
schilderde Nood Gods (Pietà) vormt, en ten tweede de voorstelling, waarbij 
Christus op den voorgrond rust op een laken, vereerd als de heilige Sindon, 
dat Jozef van Arimathea en Nicodemus aan de uiteinden vasthouden. In 
een kring staan de treurenden eromheen geschaard. Tusschen deze beide 
hoofdtypen kan men verschillende wijzigingen vaststellen. 

Wat de eerste voorstelling betreft, het is vrij zeker, dat in de beeldhouw
kunst de Nood Gods vroeger in Duitsche gewesten dan in Frankrijk voor
komt. Wanneer als vroegst bekend werk in Frankrijk dat van den Noord-
Nederlander Claus Sluter geldt, bestaan er reeds tal van pieta's in Duitsch-
land.x) Men behoeft daarom geenszins indirekten invloed te ontkennen, die 
van de Byzantijnen over Italië ook op onze meesters is overgegaan, maar 
de Beweening van Giotto wijkt toch wel te sterk af van de meest bij ons 
voorkomende typen (zooals Rogier) dan dat dit, vooral in Magdalena dra
matisch opgevat, motief bij ons richtinggevend zou geweest zijn.2) De veel
vuldige veranderingen in de Duitsche pietà vindt men ook op onze Bewee
ningen weer. Dit wijst dus op direkten invloed van de Noordelijke beeld
houwkunst. Zoo is de voorstelling der Heures de Turin geheel anders dan 
bij Giotto, zij wijst op onze piëta's.3) 

Het is dan ook merkwaardig, op een der oudste paneelen de Beweening 
te zien verbeeld in den vorm eener pietà. 4) Midden op den schoot van Maria 
rust Christus' lichaam. Zij zit voor het kruis, drie personen knielen er bid
dend en klagend bij, een man staai om den hoek van het kruis geleund en 
heel klein knielt vooraan de stichtster. De afbeelding is hier overduidelijk 
een uiting van devotie tot den Nood Gods, waaruit zij gegroeid blijkt. Dit 
type nu zien wij met lichte varianten door de grootste meesters gebruiken. 
Wij behoeven slechts te herinneren aan de schilderijen van Rogier te Brus
sel en te Berlijn.B) Hier is Christus' lichaam in diagonaal geplaatst, Maria 
buigt zich over Hem, om Zijn gelaat te kussen en St. Jan reikt bedroefd naar 
de H. Maagd. Josef van Arimathea houdt met een doek Christus' hoofd vast 
en achter in de nis staat het kruis. Taf ereelen uit Jesus' leven zijn in grisaille 
aangebracht. Ook hier wijst alles weer op beschouwende devotie voor wat 
ergens de vijfde kwelling heet.9) Als tekst staat op dit schilderij: 

*) Mâle, III, p. 127, en W. Pinder (101), S. 3. Die erste urkundliche Erwähnung einer Pietà 
betrifft das Jahr 1298 und die Kölner Karmeliterkirche. 2) Mâle, III, p. 25. s) Pinder (101), 
Abb. 10. Volgens Passarge (S. 70) maakt Maria hier het kruisteeken over haar Zoon, wat des 
te wonderlijker klinkt, omdat zij haar linkerhand opbeurt, waarmee geen christen ooit het 
kruisteeken zal maken. 4) Winkler, Abb. 104. B) Burger, T. 45; Dcstrée (29), II, pi. 16. β) La-
fond (42), p. 18. 
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lijkheid. Het is de diepe godsdienstzin van een technisch rijperen tijd. 
Hoe wonderlijk doet daartegenover in dezelfde eeuw het werk aan van 

Pseudo-Bles te Berlijn.1) De Madonna knielt op den grond en draagt op 
haar schoot het afhangend hoofd en den schouder van Jesus. Zij wischt met 
haar sluier een traan uit het oog. Naast haar staat St. Jan voor een overlang 
kruis en dergelijken ladder te lamenteeren. Zijn opperkleed waait zwierig 
naar twee zijden tegelijk. Drie vrouwen knielen ijdel handenwringend en 
haar sierlijke kleeding wappert grati eus mede. Het werk is uiterst gema-
niereerd en duidt op sentimenteele salonweemoed. Op den voorgrond ligt de 
doornenkroon, drie nagels, de geopende balsemvaas, doodshoofd en been, een 
kaak. De schilder heeft zorg gedragen geen attribuut te vergeten, iets waar 
kunstenaars steeds meer behoefte aan schijnen te voelen, naarmate inner
lijke grootheid en bezieling ontbreken. 

Naast deze typen, die meerendeels uit de Nood Gods-devotie gegroeid zijn, 
kennen wij reeds vroeg het niet minder voornaam motief, waarbij Christus 
vooraan op een lijkwade rust, die Jozef van Arimathea en Nicodemus aan 
de uiteinden vasthouden. Maria en treurenden knielen er in kring omheen. 
Dit gegeven is klaarblijkelijk uit de devotie gegroeid tot het H. Graf, dat op 
vele plaatsen in kathedralen en kerken vereerd werd. Daar immers komt 
juist deze groepeering regelmatig voor.2) 

Het zullen onze schilders wezen, die het in de dertiende eeuw reeds be
staande, maar sober opgevatte motief grootsch zullen verwerken, waarbij 
Christus' lichaam op den voorgrond hoofdzaak en verbinding in den gehee-
len cirkelbouw is geworden. 

Ook hier behoeft men niet allen invloed van elders uit te schakelen, zoo-
als van de Fransche beeldhouwkunst, maar onze meesters handelen toch zoo 
onafhankelijk, dat zij geheel op zichzelf komen te staan. 

Zeer voornaam is op dat punt Petrus Christus.3) Zijn Beweening van New-
York heeft iets klassieks van soberheid. Jozef van Arimathea en Nicodemus 
houden een wit laken vast, waarop Christus licht gebogen rust. Bloed sijpelt 
uit Zijn zijdewonde. Links achter staat handenreikend met zachte buiging 
Magdalena en draagt een witte kap om het hoofd. In het midden knielt haast 
machteloos Maria, achter haar heft St. Jan de Moeder Gods zacht op. Hij is 
breed, groot en donker, alsof met Maria door hem heel het menschdom klaagt. 
Een landschap sluit de diepte af, waar nog even het uiteinde van den kruis-
boom zichtbaar wordt. De verdeeling tusschen de donkere treurenden en het 
blanke lichaam van Christus heeft een gevoeligen toon. 

4 Winkler, Abb. 132. s) F. Gevaert (33), blz. 41. 3) Frl. I, LX. 
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Ingewikkelder en niet zoo goed geslaagd is het werk van Brussel. *) Het 
hoofdmotief blijft hetzelfde, maar er zijn meerdere personen aangebracht, die 
losser van elkander staan. Magdalena zit terzijde te klagen, St. Jan en Maria 
Salome ondersteunen Maria, rechts staan een man en vrouw te treuren. 
Deze Moeder Gods, die, zonder Jesus aan te raken, rust vindt in haar klagen, 
doet denken aan den tekst van Ludolphus: „Wilt zoo spoedig niet, vrienden, 
mijn Zoon wegdragen. Laat Hem mij nog een weinig tijds hier, opdat ik Zijn 
gelaat kan beschouwen en door Hem te bezien eenigszins getroost word." ') 
Thomas van Kempen laat verder den geloovige naderen tot Maria met de 
bede, haar Zoon zoolang buiten het graf te houden, tot hij Hem aanbeden 
en al Zijn bloedige wonden devoot gekust heeft. 

Als steeds lost Rogier deze compositie harmonisch op in zijn werk van het 
Mauritshuis. Hier zijn niettemin nog meer personen uitgebeeld, terwijl de fi
guren van Petrus en Paulus, die achter den knielenden stichter staan, het 
stichtelijk karakter bevestigen. De kruisboom staat in het midden achteraan 
en de figuren zijn in het geheel meer gebonden. Een zekere stijfheid valt aan 
het invoegen van den stichter toe te schrijven. *) 

Het zal Quinten Metsys zijn, die het thema, artistiek gesproken, tot een 
hoogtepunt voert. 

Op den voorgrond rust, hoofd en schouders licht ondersteund door Jozef 
van Arimathea en Nicodemus, het blank en uitgemergeld lichaam van Chris
tus op een witten doek. De twee helpers zijn geheel naar links geschoven, 
terwijl Magdalena Jesus' voet rechts aanraakt. Maria knielt met gesloten 
oogen, de handen vouwend als in gebed midden in, St. Jan ondersteunt 
haar, terwijl hij naar den Verlosser ziet. Een vrouw grijpt Christus' linker 
hand, meerdere personen staan op het derde plan klagend toe te schouwen. 
Op den berg achter staan de kruisen, waar de moordenaars nog aan
hangen, en in het graf een man en vrouw bij kaarslicht.4) Het geheel is stem
mig en sterk van kleur, de sombere toon van Petrus Christus is verlaten. 
Ofschoon gematigder dan Giotto of Lorenzetti, is ook hier een dramatisch 
klagen bedoeld. B) Metsys heeft verschillende Italiaansche en Nederlandsche 
motieven vermengd. Zien wij de eerste bij vroegere schildere meer sporadisch 
optreden, zooals een gedeelte van den kruisboom, dat zichtbaar blijft bij 
Petrus Christus, doch ook reeds bij Lorenzetti, — Metsys italianiseert be
wuster in zijn Magdalenafiguur en zijn lichter kleurengamma. 

De hoofdtypen der Beweening zijn dus vermoedelijk naar de beeldhouw
kunst Duitsch-Nederlandsch. De wijzigingen en verfijningen schijnen te dan
ken aan vroeg-dramatische Italiaansche voorbeelden. 

4 Frl. I. LXIX. ») Ludolpbns. IV. blz. 144. ·) Frl. II. XXXIX. *) Frl. VII, I. ") Mâle, III. 
p. 26 en naar Italië ook de Gr. heures du duc de Berry. 
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Hugo van der Goes wijkt van beide typen echter op zijn diptiek te Wee-
nen af en werkt met diagonalen naar de diepte heen. Jozef van Arimathea 
houdt in den doek het schuinliggend lichaam van Christus vast. Links ziet 
men een dubbele op- en afgaande lijn van treurenden, waarbij Maria, St. Jan 
en Maria Salome op Jesus toegaan, Nicodemus en andere vrouwen door de 
hoofdhouding omhoog wijzen. Op den voorgrond links hurkt Magdalena en 
rechts een man, die de tip van de lijkwade van Jesus vasthoudt en moge
lijk den schilder of schenker zelf voorstelt. Achteraan staat een naakt kruis, 
terwijl de devotie zich bijzonder richt op de doornenkroon op den voorgrond 
en de nagels in handen der vrouwen, waarvan er een zoo'n nagel kust.1) Deze 
devotie bezielt een berijmd gebed: 

Ie groetu, hamer en naglen mede. 
Die Gode dor hande en dor voete 
ghesleghen waren; sine lede 
scuerden tonser zielen boete.3) 

Op de linkerzijde der diptiek komt de zondeval van Adam en Eva voor. Bij 
de Beweening is dit een ongewoon motief, daarom niet onlogisch, want zoo-
als de geestelijke dood van Adam en Eva oorzaak is aller ellende, zoo de dood 
van Christus oorzaak onzer opstanding. Geertgen neemt in zijn werk van 
Weenen den gang der treurenden naar Christus' lichaam over, wat doet den
ken aan de liturgische kruisvereering van Goeden Vrijdag.3) Overigens wijkt 
hij sterk af: Christus rust met het hoofd op den schoot Zijner Moeder, vrou
wen sluiten links en rechts het paneel af en op den achtergrond bergen 
beulen de lijken der moordenaars op ruwe wijze. 

Hiermede zijn de voornaamste typen gegeven. Geleidelijk ziet men groóte 
variaties opkomen, waarbij regelmatig naar oudere motieven teruggegrepen 
wordt. Grootere vrijheid van opvatting belet middeleeuwsche schilders im
mers nooit gebruik te maken van verworven bezit. Binnen Gerard David's 
kring begint het geval zich te concentreeren op de beide hoofden van Zoon 
en Moeder, totdat alleen hun teeder afscheid oog in oog en mond aan mond 
overblijft. *) Vanzelf komt eèn tekst uit het Hooglied, die door de Mariagetij
den heenspeelt, ons bij dit zwijgend gesprek voor den geest: „Zijn linkerhand 
onder mijn hoofd en zijn rechter om mij heen." 

Een voorstelling, die zoowel Beweening als Graflegging genoemd wordt, 
is het, gewoonlijk aan Rogier toegeschreven en op Angelico geïnspireerd, schil
derij van Florence.6) Dat Rogier bij zijn pelgrimstocht naar Rome zich juist 

*) Frl. IV, V. a) K. de Gheldere, Twaalf begroetingen aan de werktuigen der Passie. Tijd
schrift т. Ned. T. en Letterk., deel XIII |1894], blz. 313—318. 3) Frl. V, IX. 4) Jacques Mesnil, 
Over enkele Vlaamsche Pietas (Onze Kunst 1916, XXX, 117 w.). 6) Frl. II, XIX, vgl. Angelico 
in München (Klassiker der Kunst, XVIII, S. 94). 
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den vromen Angelico verwant voelde, bevestigt ten overvloede zijn geeste
lijke gezindheid. 

Wij staan bij een rotsgraf, waarvoor Jozef van Arimathea en Nicodemus 
den Heer rechtstaande ondersteunen. Maria en St. Jan houden ieder eer
biedig een arm vast. Om Christus' lichaam hangt los een witte doek en in 
een gedeelte daarvan draagt St. Jan den arm van Christus. Zijn voeten rus
ten op den grafsteen, waarop ook St. Jan staat. Op den voorgrond iets naar 
links knielt Magdalena met de balsemkruik naast zich. In de verte ziet men 
drie naakte kruisen. De handeling gebeurt volgens het Evangelie binnen een 
rotstuin. Er staat nog een balsemvaas. Ook dit doet denken aan St. Jan's 
Evangelie, waar Nicodemus een mengsel van myrrhehars en aloëbladeren 
medebracht. 

Een sprekende tekst komt hierbij in de herinnering. Na het verhaal, hoe 
Maria „sine voete salvede en ene witte dwele nam, die Sinte Jan daer bi hilt 
gerne", om Christus in te winden, gaat de dichter voort: 

„Doe quam Joseph ende damiere man 
Onse vrouwe ende siate jan; 
Dése viere namen onsen here 
Ende leidene in een graf, wenende sere." *) 

Ook vindt men een uitvoerige beschrijving van het schoon graf, dat gemaakt 
was „also clare als een yvoryn been." 

Graflegging. 

Zoo veelvuldig als de Beweening voorkomt, zoo weinig ziet men de Graf
legging als historische gebeurtenis verbeeld. 

Wij kennen van Bouts in Londen een sobere en vredige voorstelling van 
dit gegeven.2) In een groóte tombe, die geheel de breedte der schilderij be
slaat, doen Jozef van Arimathea en Nicodemus het lichaam van Christus 
zacht neerzinken. Het draagt nog de doornenkroon en rust op een doek. Ach
ter de tombe staan de heilige vrouwen en St. Jan, Maria houdt met beide 
handen Christus' arm omvat, Magdalena knielt voor het graf en ondersteunt 
licht Jesus' voeten. Een stemmingslandschap voltooit den achtergrond, de 
personen toonen een waardig ingehouden smart. Thomas van Kempen wijdt 
een geheel hoofdstuk aan wat hij noemt het eerbiedwaardig graf van Onzen 
Heer, zooals ook de liturgie van Witten Donderdag en Goeden Vrijdag het 
kent.э) 

*) Beuken, blz. 307. *) Fri. Ili, VII. a) Th. т. К. (162), Lib. II, cap. 35. 
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De oude vorm, die in de beeldhouwkunst verschijnt, is bij Bouts nog goed 
herkenbaar, ofschoon hij de houding van Christus reeds losser opvat.1) De 
Magdalena voor het graf heet een motief, dat meer in Vlaanderen en Duitsch-
land voorkomt. *) Bouts is hiervan een duidelijk en vroeg voorbeeld, dat een 
overgang lijkt naar de uitbeelding, waarbij zij volkomen vrij aan de tombe 
zit. Een ander, veel jonger staal is het werk van den meester der Mansi-
Magdalena te Gent, gedeeltelijk opgevat naar een houtsnede van Dürer.') 
In elk geval zien wij hier scherp het streven naar een nieuwen kunstvorm: 
de compositie is vrijwel in half figuren opgebouwd, terwijl er vooral is gelet 
op het in elkander vloeien van licht en donker en het bewegen eener sier
lijke curve. 

Bij alle droefenis van Maria, St. Jan en Magdalena dragen zij toch zorg 
voor een edel gebaar. Het werk van Bouts doet volkscher, het Gentsch werk 
voornamer aan, gaver en daarom niet geestelijker. Het geeft daarenboven 
reeds meer den gevallen schoonen held in Christus dan den Man van Smar
ten, die tot het uiterste Zijner liefde ging. 

BIJZONDERE DEVOTIES ROND CHRISTUS' LIJDEN. 

Man van Smarten, H. Wonden, lijdensmerktuigen, Gregoriusmis enz. 

Men dient regelmatig het oog erop te houden, dat onze oude schilders leef
den in een tijd, die overrijk aan volksdevoties was. Veel eigenaardigheden zijn 
anders eenvoudig onverklaarbaar; en de devoties tot Christus' lijden zijn wel 
de meest ingrijpende geweest. 

Wij zagen reeds, hoe de „vera effigies" een onderwerp der schilderijen 
werd. Bij de vereering van Christus* graf in de kerken sluit zich het op den 
voorgrond plaatsen van Jesus' lichaam bij de Beweeningen aan. Het type, 
waarbij twee mannen Christus tillen op een doek, was het traditioneel motief, 
dat in de beeldhouwkunst gevolgd werd om het H. Graf weer te geven. Dit 
H. Graf nu was eenvoudig een devotieplaats, evenals de pietà, waarvoor men 
kaarsen aanstak en nog altijd doet branden. Maar ook de Ecce Homo, dien 
de schilders uitbeeldden, was in de beeldhouwkunst een voorwerp van gods
vrucht. Alleen zien wij daar meer „Christus op den steen" en kent de schil
derkunst meer den werkelijken Ecce Homo met doornen gekroond en met den 
rietstaf in de hand. *) 

Reeds bij Rogier's school en A. Bouts komen Christusafbeeldingen met 
doornenkroon, met den spotmantel, die veeleer op den Ecce Homo lijken te-

») Mâle. III. p. 134. •) Mâle. HI, p. 136. ») Frl. VII. LXIIL *) Laat nog bij J. Haij. Brussel 
museum. 
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rug te gaan dan op de „vera effigies" of den doek van Veronica.1) Deze pa
neeltjes hebben veelal als pendant een biddende Maria in halffiguur en 
lijken speciaal geschilderd om ter devotie in een vertrek geplaatst te worden. 
Het is of Christus ons hier tot medelijden zelf oproept, zooals wij dit uitvoe
rig beschreven zien bij J. Praet: „An eene columne was ie ghebonden.... Mijn 
hooft moeste up mine scoudren hanghen...." a) 

Meent Künstle, dat men Ecce Homo en Man van Smarten niet steeds uit 
elkander hield in de middeleeuwen, het is waarschijnlijker, dat de Man van 
Smarten eenvoudig het tijdeloos devotiebeeld werd, waar men alle lijden op 
aanbracht met de zichtbare wonden. Het lijkt gegroeid uit het historisch ge
geven van Christus 'geheele lijden, dus niet het minst uit de bespotting en 
de vertooning aan het volk. 

De Ecce Homo komt triomfeerend op den Rijmbijbel van Maerlant, op de 
kroning der H. Maagd van A. Bouts en op het Laatste Oordeel van verschil
lende meesters.3) Hij is daar weliswaar licht gewijzigd, maar telkens goed 
herkenbaar, hetzij door doornenkroon of rooden mantel, lendedoek enz. 
Dit alles bewijst, hoe diep deze Man van Smarten in de volksverbeelding was 
vastgegroeid. Het H. Bloed, bij Metsys' Nood Gods als de kostbaarste reliek 
eerbiedig onder het kruis verzameld, werkte zoo sterk op de voorstelling, dat 
houtsneden met rood werden opgewerkt, om de wonden over heel het lichaam 
aan te duiden. Het getal wonden werd nu eens geschat op 6666, wel niet 
zonder bijgedachte aan het dreigend cijfer in de Apocalyps, dan weer op 
juist zooveel, dat de persoon, die dagelijks vijftien maal Onze Vader bad, per 
jaar elke wond met één Gebed des Heeren kon herdenken. *) 

Een nadere detailleering der vereering tot Christus' lichaam vormde nog 
de devotie tot Zijn ledematen en H. Wonden, die veelvuldig onze iconografie 
bezielde. Bij Thomas van Kempen vindt men afzonderlijke gebeden tot allerlei 
ledematen, zooals tot de voeten, het gebeente, de zijde, den rug, de handen 
enz.B) In de gebedenboeken vindt men op tal van plaatsen verrassende 
voorbeelden, hoe men zich in elk gedeelte van Jesus' lijdend lichaam indacht 
en dit godvruchtig beschouwde, zooals de schilderkunst het ons vertoont.e) 
Volgens Mâle berust de voorstelling, waarbij het Jesuskind in een met lans 
doorstoken hart zit, omgeven door twee gewonde handen en twee gewonde 
voeten, op een Vlaamsche vinding en dit is volkomen waar, want het was 
Vlaamsche volksdevotie.T) De voorstelling loopt hier zelfs samen met de ver
eering der lijdenswerktuigen, waarvan verschillende teksten spreken. Zoo 
vindt men hiervan niet alleen voorbeelden in het genoemde Limburgsch ge-

4 Frl. III. LVII; Destrée. II, pi. 123. a) Praet (153). 8) B. en H., pi. 102; Frl. Ill, LV. 
4) Tijdschrift Ned. Taal- en Letterkunde, XIV, blz. 278 тт. ·) Th. т. К. (162), Lib. II, p. 194 тт. 
·) Limb, gebedenboek (154), Ых. 77 тт. т) Mâle, ІП, p. 107. 
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bedenboek, maar ook met voorstellingen ermaast in een gedicht.1) Een ge
liefd gebed luidde: 

„O Here lesu Christe, dijn heilighe passie, cruys, crone, naghelen ende doot, 
Speer, gheesselen, tranen ende wonden root. 
Sweet, water, bloet ende pijnen groot 
Moet sijn ons troest ter aider lester noot. 
Als vri moeten sterven den swaren ende bitteren doot." a) 

Nu is het de moeite waard om vast te leggen, dat men bij de grootste 
schilders herhaaldelijk trekjes dezer volksdevoties terugvindt. Van belang is 
dit ook, omdat men noch met Mâle vrijwel alle iconografische motieven uit 
het mysteriespel, noch met Künstle uit de liturgie mag afleiden. In beide 
opvattingen is ongetwijfeld veel waar, in de laatste misschien het aller
meeste, maar men mag daarnaast niet vergeten, hoe samengesteld het ge-
dachtenleven van een volk is en hoe vooral in de vijftiende eeuw de alom 
groeiende devoties hun werking op de kunst niet gemist hebben. 

Enkele karakteristieke voorbeelden kunnen dit aantoonen. De meester van 
Flémalle doet op zijn schilderij, waarbij Christus als Man van Smarten op 
den schoot van God den Vader rust, duidelijk de H. Wonden uitkomen, zoo 
duidelijk dat Christus zelf, ofschoon gestorven, met de hand de zijdewonde 
openhoudt. Daarenboven is Hij omgeven door verschillende lijdenswerk
tuigen. 3) 

Er bestaat verder een schilderij te Brugge, waarop een stichter en de H. 
Maagd geknield liggen voor den gekruisigden Christus, uit Wiens wonden 
stralen schieten, terwijl Hij is omgeven door alle lijdenswerktuigen.4) 
Daarnaast zien wij op tal van Beweeningen de drie spijkers op den voor
grond neergelegd of vereerd door een vrouw. Op andere houdt iemand met 
grooten eerbied de doornenkroon vast, ja op de Michaëltriptiek van Gerard 
David te Weenen beurt een knaapje twee nagels van Christus ter vereering 
omhoog.s) 

Wanneer men daarenboven bedenkt, hoe talloos de pieta's waren, met 
welk een liefde het H. Kruis, het H. Bloed en andere relieken vereerd wer
den, waarvan men ook op schilderijen den weerslag terugvindt, dan lijkt 
het wel niet te boud om voor het einde der middeleeuwen aan te nemen, dat 
naast liturgische bronnen ook de kleine, maar overstroomende beekjes der 

1) Uitgegeven door Dr. K. de Gheldere, Dietsce Rime. Brugge, 18%, blz. 106. Cf. Meertens 
(145), I, blz. 131 met vele andere voorbeelden en den catlgs. van M. E. [Michiel English) (32), 
blz. 36. s) Meertens (146), II. blz. 85. ») Frl. II, LXI. *) S. Salvatormuseum, Brugge. Voor de 
teksten cf. cat. J. Weale (60), p. 3. 6) Winkler, Abb. 82. 
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volksdevotie invloed gehad hebben bij de gewijzigde opvatting der christe
lijke kunst. 

Liturgie en volksdevotie zijn natuurlijk niet altijd bepaald te scheiden. 
Een goed voorbeeld hiervan levert de St. Gregoriusmis, in onze landen zoo 
buitengewoon geliefd en verspreid, dat ontelbare schilderijen en houtsneden 
eraan gewijd werden. Dit wordt begrijpelijk, wanneer men leest, dat aan de 
voorstelling vele aflaten waren verbonden, zoo dikwijls men die beschouwde 
en ervoor bad. Op een houtsnede van ongeveer 1460 komt de volgende 
tekst voor: 

„Soe wie ons heren wapenen aen siet / Daer hi me dogede syn verdriet / en jammerlyc waert 
getorment / vanden jode ombekent / ende dan sprect op sine knien / Drie pr nr en / III ave 
marien / ende rouwe heeft van sinen sonden / so waer willic dat orconden / Dat die XIV jaer 
aflaets heeft / Die hem die paus gregorius geeft / en noch II pause dats waerhede / Die daer 
gaven aflaet mede / ende XL bisscopen des gelike / Dit mach verdienen arm ende rike nu 
verdient al oetmoedelike."1) 

Onder de Wapenen van Christus verstaat men de lijdenswerktuigen, die 
reeds vroegtijdig, alleen ofwel rond den lijdenden Christus, werden afge
beeld. 2) In het bijzonder geschiedde dit bij voorstellingen der Gregoriusmis. 
Men verhaalde n.l. dat de lijdende Christus tijdens de Consecratie aan Gre
gorius den Groóte verschenen was. 

Mâle onderscheidt vier typen, die voort zouden komen uit de herinnering 
aan het St. Gregoriuswonder.3) Onze gewesten zijn zoowel van Duitschen 
als van Italiaanschen kant beïnvloed. Frankrijk, dat betrekkelijk laat 
komt, lijkt hierbij veel uit. Nederlandsche kunst te hebben overgenomen. 
Hoofdzaak is echter, welke motieven bij ons optraden. De vier verschillende 
typen komen allen ook in de Nederlandsche kunst, ja men mag opmerken, 
dat onze kunstvorm misschien wegwijzend werd voor andere landen, al mag 
men er niet de eer van het ontstaan der motieven aan geven. 

Het eerste type, waarbij Christus met gebogen hoofd, naakt, met het halve 
lichaam uit het graf rijst, beheerscht zoowel miniaturen als gravures van 
Lucas van Leiden.4) 

Daarnaast verschijnt bij ons ook dezelfde Christusfiguur, maar ondersteund 
door engelen en omgeven door de lijdenswerktuigen en wel in het museum 
van Gent op naam van J. Daret. ') 

Het derde type komt ten onzent sterk gewijzigd voor. Niet als bij Bellini 
1) Kraus (10), II, 1, blz. 304. a) Een geliefd gebed tot deze Wapenen te vinden Ьц Meertens 

(146), II, blz. 85. 3) Het blijft bepaald een vraag, of dit motief niet ingewerkt heeft op de 
Drievuldigheidsvoorstelling van Malvel, waar „de Man van smarten" feitelijk hoofdzaak is. 
Mâle, III, p. 102; vgl. Zeitschrift f. christl. Kunst, 1917, S. 146 ff. «) Mâle, HI, fig. 49. в) Gids 
voor Gent, naar de vierde f ransche uitgave vertaald, blz. 200. 
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ondersteunen Maria en St. Jan den Heer, maar bij Geertgen tot St. Jans treu
ren zij zittende op de graftombe. Het schilderij van dezen meester is zeer 
karakteristiek voor de laat-middeleeuwsche vroomheid evenals trouwens 
voor de groeiende vrijheid in den vorm. De graftombe is in de diepte ge
plaatst en niet het bovenlichaam alleen, vrijwel geheel buigt Christus zwaar 
bebloed en steunt tegen het kruis. Zijn oogen zijn geopend, Hij wijst op Zijn 
H. Wonde, waardoor de voorstelling bij een Duitsche opvatting aansluit, dat 
Christus tusschen Kruisiging en Graflegging weer levend werd afgebeeld. 

Engelen met lijdenswerktuigen omringen Christus en rond het graf zijn 
de halffiguren van de treurende Magdalena, van St. Jan en van de begrij
pende en schouwende Maria geplaatst. Of hier een dualisme opvalt van God 
als Lijder en Overwinnaar, is niet in te zien.1) Bedoeld en gedacht is alleen 
de Man van Smarten, die den mensch om mede-lijden bidt, Zijn matelooze 
liefde aan ons toont, omdat Hij naar onze liefde verlangt. Het is de meest 
zuivere weergave van den Goeden Vrijdag-monoloog: „Mijn volk, wat heb ik 
η aangedaan, of waarmede heb ik u bedroefd? Antwoord mij." In zooverre 
gaat het beeld om zijn beschouwend karakter ook verre uit boven het steeds 
min of meer zelfzuchtig element, dat wij in de volksdevotie terugvinden. 
„Ik heb u een koninklijken scepter gegeven en gij hebt op Mijn hoofd een 
doornenkroon gezet." Ook in de liturgie worden de lijdenswerktuigen alle 
genoemd. 

Het vierde type is dat van het visioen van St. Gregorius zelf en het 
eigenlijke objekt der volksdevotie. Niet alleen de houtsneden en miniaturen 
getuigen hiervan, ook meerdere schilders hebben het gegeven verwerkt, ge
woonlijk omringd door Christus' Wapenen. Reeds de meester van Flémalle 
schijnt het Gregoriuswonder met de Wapenen dus volkomen geschilderd te 
hebben.9) Er bestaat tenminste een copie, waarop in een soort basiliek Chris
tus op het altaar verschijnt. Hij vertoont Zijn wonden en is volkomen 
naakt, wat anders zelden of nooit voorkomt. Rond Hem zijn de Wapenen 
aangebracht, waaronder ook de slaande hand, de spuwer en de doek van 
Veronica. Voor het altaar knielt, met de tiaar op het hoofd en met uiteen
gehouden handen. Paus Gregorius, een kardinaal en acoliet knielen naast 
hem. Het geheel maakt in zijn verteltrant een houterigen indruk als een 
schoolsche opsomming. 

Veel natuurlijker en vloeiender weet Gerard David de Gregoriusmis uit 
te beelden.e) Met groóte en fijn weergegeven devotie leest de Paus de Mis. 
Hij houdt de H. Hostie tusschen de vingers op het oogenblik der Consecra
tie. De kaars licht werkelijk en ook de Christusfiguur is lichamelijk beter 

»JFrLV.S. 36. e)¥rLII, LUI. e) FrL YI, XCII. 
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getroffen. Merkwaardig is, hoe ook Caiphas en Herodes, Petrus en de dienst
maagd in buste menschelijker zijn weergegeven. De lichtval doet alles le
ven. De Wapenen, het oude devotie-objekt, zijn hier in aantal verminderd, 
het accent op de Mis des te treffender verhoogd. 

Omgekeerd verlustigt zich juist een Utrechtsch meester rond 1450 in de 
veelheid der Wapenen. Wij zien niet alleen de reeds genoemde, maar daar
enboven de dobbelsteenen, de judaspenningen, het graf en de balsemvaas.1) 
Er is in de uitbeelding dezer Wapenen een zekere vrijheid geweest, even
als men in de verschillende gebeden wisselende motieven vindt. Soms, als op 
een miniatuur rond 1470, ziet men bustes afgebeeld, waaronder de namen 
staan van Caifas, Pilatus, Herodes, Annas, Spuwer enz.2) 

Er is zeker in onze gewesten een voorliefde te ontwaren tot deze eindeloos 
vertellende Gregoriusmis. Dat dit vierde type veel ingang vond, lijkt een
voudig verklaarbaar uit de volksdevotie. Het volk wil immers veel en telkens 
meer en anders te vereeren hebben. Ingang hadden dus die voorstellingen, 
waarop men nooit uitgekeken kwam. Vandaar ook de steeds sterker detail
leering van Christus' lijden. Men vroeg naar concrete gegevens en vond die 
in het aantal Zijner wonden, in de zeven bloedstortingen, in de drie schud
dingen, die Hij aan Zijn gebenedijd hart leed, in de drie nagelen enz. 

Van dit laatste vindt men het ontroerend verhaal, dat St. Franciscus' bruid. 
Vrouwe Armoede, den Heer alleen getrouw bleef in Zijn doodstrijd en zorg
de, dat er slechts drie spijkers waren en geen water om Zijn dorst te les-
schen. Een ruwere uitleg was, dat Jesus, om Zijn naaktheid te bedekken, de 
voeten over elkander sloeg en men toen maar één spijker door beide voeten 
hamerde.8) De geschiedenis ziet de drie nagels, in plaats van de vier, die 
Innocentius III nog uitdrukkelijk wilde handhaven, samen met de bewege
lijke gotiek opkomen. л) 

Is onze later gefixeerde kruiswegstatie met den drievoudigen val en den 
Veronicadoek niet ontstaan uit eenzelfde behoefte aan stelligheid? De ge-
loovigen wilden plaats en tijd en alle omstandigheden nauwkeurig weten, 
letterlijk evenals de liefde-apostel het Woord „met handen tasten". Dit alles 
onder invloed van de bedevaarten naar Jerusalem, vanwaar de pelgrims 
altijd meer bijzonderheden terugbrachten, tot overspanning van de verbeel
ding toe. De veelheid liep gevaar het ééne noodige te overstelpen, het pri
vate gebed, waarmede men zooveel mogelijk aflaten wilde verdienen, dreig
de Misoffer en gemeenschappelijke liturgie, zoo niet uit het hart der Kerk, 
dan tenminste uit het bewustzijn der geloovigen te verdringen; en deze ver
schijnselen maken achteraf de opkomst van de Hervorming meer begrijpelijk. 

1) Winkler, Abb. 94. a) A'd. coll. Boekcnoogen, pi. 14 |HoogewerffJ. e) Limb. Serra. (161), 
XXXV, 505, 50& *) Beitz (3), 25/6. 
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In de schilderkunst is het niet anders en talrijk zijn de plaatsen, waar de 
volksgedachte om den hoek komt kijken. Vooral op vignetten vindt men nog 
late overblijfselen van deze gevoelswereld. 

De St. Gregoriusmis werd tenslotte, haar oorsprong uit het H. Misoffer 
getrouw, tijdens den Hervormingsstrijd nog volkomen Eucharistisch opgevat, 
toen de paus met monstrans voor het altaar verscheen, waar engelen knielend 
wierookten, terwijl spreukrollen het gebed uitdroegen: Ave vincens hostia, 
Veritas et vita, per te sacrificia cuneta sunt finita.1) De oude devotie schijnt 
bovendien uit te monden in ons gebruikelijk gebed na de H. Communie, dat 
vooreerst de Eucharistie tot de Passie herleidt, verder beide in verbinding 
brengt met den paus, bovendien rijk is aan aflaten, terwijl eindelijk de strek
king naar de lijdende Kerk in het Vagevuur sterk spreekt. De arme zielen bij 
de Gregoriusmis op een gravure van den Nederlandschen meester S. her
inneren ons niet alleen aan het feit, dat deze devotie eigenlijk uit de zorg 
van den grooten paus voor de overledenen is ontstaan, maar ook dat het Vage
vuur op onze paneelen nauwelijks voorkomt. 

E. VERHEERLIJKING. 

Christus in het voorgeborchte. 

Het schijnt niet de Nederlandsche kunst geweest te zijn, die zich getrok
ken voelde tot de voorstelling van Christus in het Voorgeborchte, allerminst 
de schilderkunst der vijftiende eeuw, ofschoon men zoowel in de Duitsche als 
Fransche school beroemde voorbeelden kende. Buiten de miniaturen, die het 
geval sterk traditioneel voortzetten — Christus met zegevaan en enkele 
naaktfiguurtjes, die in den hellemuil zitten — zijn er weinig voorbeelden op 
de paneelen bekend. Het Rijksmuseum heeft niet slechts een afgeleide voor
stelling, waarbij Christus uit het graf verrijst en aan de hand den naakten 
Adam, gevolgd door Eva, vasthoudt, maar ook een uitbeelding van Adam 
en Eva, vooraan knielend bij de deur van het Voorgeborchte vol wachtende 
zielen, terwijl Satan met het voorhoofd ter aarde buigt voor den Overwin
naar van leven en dood. *) 

In de literatuur bestaat daarentegen een uitvoerige beschrijving met sterk 
dramatischen dialoog tusschen Christus en den duivel.3) Wel kent de zes
tiende eeuw b.v. Henri m. d. Bles, de voorstelling, omgeven door „duvelrien".4) 

Het zal Breughel zijn, bij wien wij een zeer uitgewerkte gravure aantref
fen van Christus' verschijning in het Voorgeborchte, Het is een weerspie-

*) Museum Antwerpen, Nr. 224. 9) Rijksmuseum, Nr. 39 en 342b. a) Beuken, blz. 316. 
Levendig is ook de beschryving bij Dire van Delf. *) R. van Bastelaer (22), fig. 113. 
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geling van den ruigen kant der zestiende eeuw in het volksleven en -denken. 
De Verlosser, met zegevaan en engelen in een medaillon geplaatst, heft 
legenend de hand omhoog naar den mond der hel. Deze Christusfiguur is 
leel klein en wordt overigens volkomen overwoekerd door de hellegedroch-
:en, die in meest fantastischen vorm en met meer dan één allegorische betee-
cenis zijn uitgebeeld. In hoeverre hier bijgeloof, sprookjes of misschien zelfs 
ipot bedoeld zijn, is moeilijk uit te maken. Zoo zijn verschillende figuurtjes 
η den hellemuil stellig als duivel bedoeld, want één tracht de zaligen nog 
iegen te houden. Met het rad en de lichamen, die in een put vallen, staan 
wij op het terrein der eeuwenoude helleverhalen. Andere monsters doen weer 
lenken aan Vlaamsche sprookjes en aan allegorieën van ondeugden. Opmer
kelijk zijn met name de wanorde en het op den rug liggen der duiveldiertjes. 
[s dit een zinspeling op den schrik, die hen bevangt, als Christus binnen
komt? Anderen worden door duivels langs een hollen boom in een ei ge-
Ireven. Nu vertelt men in Vlaanderen, dat de heksen in eieren leven. Het 
[ijkt geenszins bijkomstig, dat enkele zielen of duivels uit de hel geraakt 
waren, toen Christus neerdaalde, om als heksen over de wereld te zwerven. 

Merkwaardig zijn ook de klokken. Ongewijde klokken worden door het 
kwaad opgenomen. Zij verzinken door de kracht van den duivel in den af
grond, waarmede vermoedelijk de hel bedoeld is. Een ander figuurtje ligt 
эр zijn rug vooraan en heeft een mes recht op den rug staan. Is dit een 
mislukte poging om niet van de mare bereden te worden? Wanneer dit ge
schiedt, moet men immers een mes recht op de borst zetten. Interessant is 
эок het vizier, dat door Breughel overgenomen werd van Bosch' satyre op 
ie ridderschap. Bij Breughel is het intusschen fijner uitgewerkt. De ridder 
zit in het vizier en slaat als een tweede Don Quichotte in de lucht. Aan zijn 
zwaard hangt een visch, die de luiheid, en een pauwestaart, die de ijdelheid 
verbeeldt. Hij draait zich op in eigen kring en hangt in de lucht. Misschien 
bangt een geldbuidel aan het vizier. Dit alles heeft met Christus in het Voor
geborchte niet veel meer te maken, doch lijkt bijzonder typisch voor den 
Dmmezwaai in de gegevens der Christelijke kunst gedurende de zestiende 
eeuw. 

Verrijzenis, Verschijningen. 

Ook de Verrijzenis van Christus verschijnt betrekkelijk minder in de schil
derkunst dan men verwachten zou. Weliswaar wordt zij door de verschillen
de verschijningen van Christus verrijkt, maar het Lijden wint het in uitbeel
ding bij verre. 

Wij kennen in onze kunst drie typen. Het oudste komt weinig meer voor 
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en het voornaamste voorbeeld hiervan ziet men op het paneel van Jan van 
Eyck.1) Het sluit nauw aan bij den tekst van Marcus. In het midden staat 
een geopende tombe, ofschoon het graf volgens het Evangelie toch verzegeld 
was, evenals, legden de middeleeuwers uit, de Heer uit Maria's gesloten moe
derschoot ter wereld kwam. a) Op den sluitsteen, die er dwars overheen 
ligt, zit een engel met een stola om, die tot drie weenende vrouwen spreekt. 
Duidelijk is het moment weergegeven, waarop de engel zegt: „Weeet niet 
ontsteld! Gij zoekt Jezus van Nazareth, die gekruisigd is? Hij is verrezen; 
hier is Hij niet." Voor het graf slapen drie wonderlijk uitgedoste, potsier
lijk machtelooze tooneelsoldaten. Op den achtergrond ligt de stad Jerusalem. 
De stand der drie vrouwen herinnert sterk aan Italiaansche voorbeelden, 
zooals van Duccio in de opera del Duomo te Siena.3) Overname van vroe
gere meesters is dus waarschijnlijk. 

Het licht gewijzigd motief, waarbij de engel den doek uit het graf tilt, zien 
wij nogmaals op een in hout gesneden Verrijzenis uit de vijftiende eeuw. *) 
Het feit, dat de engel den doek toont, stamt uit het liturgische drama van 
vroeger. 

Het feitelijk hoofdtype, dat de vijftiende eeuw bij voorkeur uitbeeldt, maar 
dat reeds van de dertiende eeuw dagteekent, vormt Christus zelf met de ze
gevaan in de hand. Soms met één been nog uit het graf stappende, some 
ook geheel naast het graf vrijstaande. Hier ziet men dan in werkelijkheid de 
zegevierende Ecce Homo-figuur, verrassend in het brevier van Philips den 
Goede, waar Hij zelfs nog de doornenkroon op het hoofd heeft.e) 

Men kan natuurlijk weer de diepere oorzaken dezer voorstelling in het 
tooneel zoeken, ofschoon hiervoor geen direkte bewijzen worden aange
voerd e) en een andere invloed evenmin uitgesloten mag worden. Wij lezen 
immers in de literatuur dier dagen veel over de verschijningen van Jesus 
na Zijn Verrijzenis.7) Zeer uitvoerig wordt hierbij stap voor stap stilgestaan, 
waarbij vooral het bezoek aan de H. Maagd opvalt, omdat dit niet in de Evan
geliën vermeld staat. Nu is het merkwaardig, dat juist Rogier de verschijning 
van Jesus aan de H. Maagd als hoofdmoment geeft zijner Verrijzenis.8) Is 
het nu, natnt nieuwe vormen op het tooneel, niet goed mogelijk, dat men 
behoefte had om dit verschijnen van Christus zelf bij de Verrijzenis uit te 
beelden? Is het niet psychologisch verklaarbaar, dat men bij den grooten 
drang naar verbeeldingen, die er toenmaals bestond, Christus in eigen per
soon zien wilde? Zoo kan het geval tevens op het tooneel gekomen zijn. 

*) Frl. I, XXXI. 2) Molanus (148), p. 82. 3) Kraus (10). II. 1. S. 121. <) Jean de Brosschère 
(23), fig. 9. β) V. Leroquais, Le Bréviaire de Ph. le Bon. pi. HI, Bruxelles 1929. e) Van Puy-
теИе, blz. 169. T) Beuken (115). blz. 333 en Th. ν. К. (162), Lib. HI. De resurrectione Christi 
et apparitionibus ejus. 8) Destrée (29), II, pi. 16, cf. tevens Frl. И, I. 

122 



Лгв. 49. .1. V. Км к VROUWEN AAN CHRISTUS' CRAI" Vzlff Cook, Ridimond. 



ζ 

Ν 



Het schilderij van Rogier lijkt een overgang van oud naar nieuw. Op den 
achtergrond ziet men Jesus staan naast het graf, waar de engel nog op zit. 
Iets verder komen de drie vrouwen. Er is hier een verbinding gezocht tus-
schen de verschillende gebeurtenissen, die zich achtereen afspeelden. Een 
doorloopend verhaal geeft ook Boute in zijn werk van Valencia. *) Christus 
staat op den grond, de engel op de tombe, de vrouwen naderen in de 
verte. Een dergelijk beeld verwerkt hij in zijn werk van München, waarbij 
de vrouwen vervangen zijn door Jesus, die aan Magdalena verschijnt 
als tuinman. *) Rechts boven gaat het bijbelsch epos door met de He
melvaart. 

Gerard David stelt Christus, omgeven door soldaten, voor een gesloten 
graf. Weer zien wij op den achtergrond een verschijning aangebracht en 
wel die aan de Emmaüsgangers.s) 

Ofschoon men er derhalve eerder toe overhellen mag, dit verschijnen van 
Christus als een psychologische noodzakelijkheid te beschouwen, gezien den 
tijdgeest en de beschouwingen in de literatuur, is het zeer waarschijnlijk, dat 
kleinere attributen wel uit het tooneel gekomen zijn, zooals kruisvaan en 
kleeding der soldaten. 

Het derde type kan men den zwevenden Christus noemen. Ook hier ont
breekt een direkt bewijs, dat het uit het tooneel gekomen zou zijn. Wij moe
ten daarentegen opmerken, dat het in Italië reeds sinds Taddeo Caddi in 
de renaissance regel werd evenals ten onzent later. De meester van Hoog
straten kent het en met hem tal van zestiendeeuwers. *) 

Wanneer ergens in de iconografie, dan lijkt de voorstelling der Verrijzenis 
buitengewoon sprekend voor het feit, dat men niet alleen in het tooneel, 
dat toch ook weer beïnvloed werd, den oorsprong der motieven dient te zoe
ken, doch veeleer in de algemeene geestesrichtingen, die zich uiten in de lite
ratuur, in technisch kunnen, in psychologische reacties op oudere motieven 
en het verlangen naar nieuwere uitbeeldingen, kortom in dat wonderlijk heen-
en weergolven van den menschelijken geest, die telkens weer het evenwicht 
zoekt, om het opnieuw te verliezen. Blijvend is de kruisvaan in de feestelijke 
kleuren wit en rood. 

In dit geval werd de eeuwenoude liturgische voorstelling der vrouwen bij 
het graf vervangen door het persoonlijk verschijnen van Christus, zooals het 
niet in het Evangelie voluit was beschreven, maar uitgesponnen door la
tere geslachten. 

Van de Verschijningen schildert ook de meester der Ursulalegende, doch 
vrij gedrongen, Jesus' bezoek aan Zijn Moeder. De Christusfiguur lijkt, wat 

») Frl. III. VI. •) Fri. III. H I ! . ·) Frl. VI, LXXI. <) FrL VII. LIXIII. 
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het hoofd betreft, sterk op het H. Aanschijn volgens Jan van Eyck en is 
overigens een vrij dvftdelijke navolging van Rogier. *) 

Herhaaldelijk treft men aan de verschijning van Christus aan Magdalena, 
zooals die in het Evangelie verhaald wordt. Cornells van Oostsanen (Cassel) 
doet de heilige in rijke kleedij met lang loshangend haar neerknielen voor 
Christus, die met de rechterhand haar hoofd aanraakt en in de linker de 
spade draagt. Hij is blootsvoets en op den rand van Zijn kleed staat: noli 
me tangere, nondum enim ascendi ad Patrem. Ook op de balsemvaas staan 
nog letters. Op den achtergrond ziet men in een hof het ledig graf, waarvoor 
Magdalena handenwringend knielt. Een tweede vrouw staat naast haar, de 
engel zit op het graf. In het midden heel klein verschijnt Jesus aan de drie 
vrouwen. 2) Op een gravure van Lucas van Leiden verschijnt Christus met 
breeden hoed op het hoofd als hovenier en Maria Magdalena knielt met ge
opende balsemvaas voor Hem neer, die met twee vingers haar hoofd aan
raakt. Zeer klein ziet men de drie vrouwen voortschrijden.э) Deze verteltrant 
gaat blijkbaar eerst laat verloren. Het is weer Thomas van Kempen geweest, 
die over deze ontmoeting breede beschouwingen leverde.4) 

Hierbij valt op, dat de neiging bestaat de verschijningen als hoofdzaak te 
beschouwen en dan de Verrijzenis of den engel bij het graf op den achter
grond te plaatsen. Wij zagen dit bij Rogier en treffen het eveneens aan bij 
Oostsanen. 

Een enkele maal treft men terloops ook de Emmaüsgangers aan of de 
verschijning van Christus aan Thomas, zooals op het vleugelaltaar van 
Orley. 6) Daar knielen onder een renaissancebouw de apostelen rond Chris
tus, die de hand grijpt van Thomas, om haar in de zijdewonde te leggen. 

Hemelvaart. 

De Hemelvaartvoorstelling vertoont in onze gewesten volstrekt geen oor
spronkelijkheid en weinig belangrijkheid, zoodat zij eenvoudig uit de minia
turen schijnt overgenomen. Het dubbel plan, waarbij de H. Maagd met de 
apostelen op aarde, Christus' voeten alleen met een deel van Zijn kleed in 
de wolken zichtbaar zijn, is in de vijftiende eeuw algemeen bekend, getuige 
Memlinc's triptiek te Parijs.e) 

Dit beantwoordt niet aan de literatuur, want Thomas beschrijft uitvoerig, 
hoe Jesus op dezen dag als heerscher over engelen en menschen steeds hooger 
stijgt en aan de rechterhand van Zijn Vader geplaatst wordt.T) In den 

») Frl. VI, LIL a) Burger, T. 258. 3) Frl. (37), L. *) Th. т. К. (162), Lib. III. cap. 3, p. 
222. B) Frl. VIII, LXIII; v. Bastelaer. pi. 113. e) Klass. d. Kunst, XIV, Abb. 113. T) Th. v. K. 
(162), Lib. IV, cap. I, p. 317. 
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ouderen vorm van het gedicht Vanden Levene ons Heren vindt men eenige 
reminiscentie aan de voorstelling, maar zij blijft te algemeen om van invloed 
te kunnen spreken. 

In het Brevarium Grimani zien wij nog altijd dezelfde opvatting, waarbij 
slechts Christus' voeten zichtbaar zijn, al is Hij daar omgeven door engelen.1) 

Herhaaldelijk zijn Jesus* voetstappen, achtergelaten op de aarde, nog zicht
baar, waarvan Dire van Delf verklaarde zelf gezien te hebben hoe ze in den 
harden steen bleven staan te Jeruzalem.a) Wij treffen dit nog aan bij Joost 
v. Calkar. 

Op een bovenhoek der Verrijzenis stelt Dirk Bouts den Hemelvaart als een 
opgaan van de volledige Christusfiguur in een roodgelen gloed voor, waarbij 
de tegenovergestelde benedenhoek is gevuld met een verloren soldatenhoed, 
zoodat er van het eene uiterste tot het andere een voelbare spanning werkt tus-
schen de handtastelijk aardsche stof en den verblindend hemelschen geest.s) 

Het schijnt, dat ook de voorstelling voorkwam, waarbij Christus na de 
Hemelvaart knielde voor den Vader, want deze werd in 148? door de Keul-
sche Faculteit veroordeeld.4) 

Pinksteren. 

Ook het Pinksterfeest treft men in de vijftiende eeuw niet in nieuwe op
vatting aan. De wijzigingen zijn tenminste van ondergeschikt belang. De 
voorstelling, waarbij de apostelen rond de H. Maagd verzameld zijn, wordt 
vrijwel voortgezet, in miniaturen dikwijls met roode tongen, soms met stralen-
bundels boven de hoofden der apostelen. 

Het gegeven komt betrekkelijk zelden voor; een sprekend voorbeeld is het 
paneel van Barend van Orley,e) waar het dan nog meer als uitverkiezing 
van Mathias bedoeld is. 

De zestiende eeuw geeft de apostelen niet alleen meer stil in een kring, 
maar gealarmeerd door de luchtverschijnselen van den Pinksterstorm he
vig aan het gebaren, terwijl zij elkaar de vurige tongen omhoog wijzen.e) 

Het valt óp, dat noch bij de iconografie van Hemelvaart, noch bij die van 
Pinksteren de beroemde voorbeelden uit de Fransche gotische kunst gevolgd 
zijn. Ver boven de miniatuurkunst is men in onze gewesten met deze mo
tieven niet uitgekomen, ofschoon het toch liturgische hoogfeesten waren, die 
het tooneel uitbeeldde en de literatuur beschreef. 

Ч Вгет. Grimani, III, p. 147. *) Daniels (123), blz. 31. 3) Frl. Ill, XXIX. 4) Molanus, p. 
471. ») Frl. VIII, LXII. β) Velieri (cal. coll. Sir Herbert Cook, Richmond, Nr. 459). 
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Vereenigde tooneelen uit Jesus' lijden en verheerlyking. 

Hiervan treffen wij verschillende stalen aan. In de bijbels vindt men als 
vignetten dikwijls geheel Christus* lijden, doch dan meerendeels afzonder
lijk. Maar het verband tusschen de verschillende bedrijven van het goddelijk 
treurspel werd zoo sterk gevoeld, dat ze gedacht waren volgens de getijden 
van den dag, al bleef de verdeeling niet altijd gelijk. *) In Kamerijk, de ker
kelijke hoofdstad der Z. Nederlanden, gaf het klokkenspel op ieder uur een 
ander tafereel der Passie in levensgroote groepen te zien. 

Een der vroegste en iconografisch belangrijkste reeksen is die van een 
Noord-Nederlandsch meester in het Rijksmuseum.3) De episoden loopen 
vanaf de Boodschap des engels tot aan Pinksteren en vertoonen, naast tal 
van oude motieven, zooals Driekoningen, den Olijfberg, de Kruisiging, te
vens een oorspronkelijken inslag. Zoo staat de tafel van het Laatste Avond
maal geheel schuin. Bij meerdere tafereeltjes, zooals de Geeseling, is duide
lijk diepte gezocht en verkregen, ofschoon de sterren-achtergrond niet los
gelaten wordt. 

Deze vertelling op kleine paneeltjes, reeds vroeger in de Keulsche school 
gevonden, heeft toch veel, waardoor zij den nieuwen tijd aankondigt. De 
figuren zijn breeder in den geest van een Van Eyck, er is dramatische 
kracht in de Gevangenneming en de Kruisdraging. Enkele iconografische 
bijzonderheden vallen op: zoo zit Judas niet vóór, doch terzijde van de tafel. 
Bij de Kruisdraging rukt niet alleen een man aan het touw, maar een ander 
trekt aan Jesus' kleed. 

In het midden der vijftiende eeuw schilderden Rogier en Bouts weliswaar 
verschillende feiten van Jesus* lijden in grisaille rond een gewichtig feit van 
Zijn leven, doch dit is dan bij verre de hoofdzaak als uitbeelding van een 
meditatiepunt. Zoo hangt immers over het geheele Miraflores-altaar een be
schouwende stemming. 

Eerst op het einde der vijftiende eeuw vinden wij dergelijke totaalvoor
stellingen als het paneel van Amsterdam terug, vooral op gesneden altaren, 
waarmede de Vlamingen tot diep in Duitschland naam maakten, maar ook 
op schilderijen. Bekend is de Passie door Memlinc te Turijn. ') Hoewel zij 
reeds meer als eenheid is opgevat, zoodat de vele groepen met elkander in 
verbinding zijn gebracht, is de afscheiding in vakjes niet minder opvallend. 

Het geheel speelt in en buiten Jerusalem en doet om zijn fantasiegebouwen 
sterk aan tooneeldecoraties denken. Buiten de muren van Jerusalem ziet 
men den intocht in Jerusalem, iets verder, door lampen verlicht, het Laatste 

1) Mnl. gedichten en fragmenten. I, blz. 46,39,62,6Θ; Dietsce Rime, blz. 99. •) Winkler, Abb. 
104. ») Frl. VI. XXVI. 
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Avondmaal. Daaronder knielt Jesus in den hof van olijven en wordt dan 
verder in een enggesloten kluwen gevangen genomen. Binnen de muren van 
Jerusalem ziet men nu den stoet trekken, die Jesus voor Pilatus voert. De 
stadhouder zit op den rechterstoel, terwijl zijn vrouw naast hem staat te 
pleiten en een als priester gekleede figuur aan de andere zijde weer aan
klaagt. Daarop volgen Geeseling, Doornenkroning en Ecce Homo. In langen 
stoet trekken paarden en manschappen naar Golgotha en valt Christus on
der het kruis buiten de poorten van Jerusalem. Op den achtergrond wordt 
Christus aan een liggend kruis gehecht en volgen Kruisiging met Kruisaf
neming en Graflegging. Tenslotte staat Jesus in het Voorgeborchte met een 
kruisvaan, verrijst en verschijnt aan Magdalena. Nauwelijks zichtbaar, ge
beurt de ontmoeting der Emmaüsgangers. Er komen overigens fijne trekjes 
voor, zooals de haan boven Petrus, die bij de dienstmaagd staat, waarnaast 
de Adam- en Evafiguur in beeld zijn gebracht, omdat zij het eerste verraad 
aan Gods liefde pleegden. Boven het valsche oordeel van Pilatus is het wijze 
Salomonsoordeel aangebracht. De weenende vrouwen bij Christus' kruisval 
staan achter een muurtje. Tweemaal is duidelijk Christus' kleed aangege
ven ter eere van de devotie tot de reliek van den rok zonder naad. Dit door-
loopend verhaal van Jesus' lijden moge kinderlijk schijnen, er is tevens iets 
groots in, waar de kunst zich volkomen dienstbaar voelt aan de zuivere lee
ring van het geestelijk doordacht en doorleefd Evangelie. De stichters knielen 
dan ook vroom mediteerend terzijde. 

Jeroen Bosch vereenigt in rond formaat op de rugzijde van zijn schilderij 
Johannes op Patmos enkele tafereelen uit Christus' Lijden. *) In het midden 
van het merkwaardige werk bevindt zich de pelikaan en daaromheen 
Christus in den hof van olijven, de Gevangenneming, het verhoor voor An
nas, Kruisdraging, Kruisiging en Graflegging. Alles is uiterst sober gehou
den en typeerend door sommige oorspronkelijke motieven. Zoo gaan Maria 
en St. Jan bij de Kruisdraging vooraan en zijn bij de Kruisiging alleen 
tegenwoordig, terwijl een Jood met zijn kind aan de hand van Golgotha 
wegloopt. 

Kennen.vooral de gebeeldhouwde altaren uit het einde der vijftiende, be
gin zestiende eeuw aaneengerijde tafereelen uit de Passie, waarbij meer
malen in het midden aan hooge kruisen Christus en de moordenaars hangen, 
daarnaast gaf ook de schilderkunst het gegeven op retabels. Het altaar van 
Joost van Calcar omvat meer het geheele leven dan het lijden, dat tusschen 
de beschilderde vleugeldeuren immers in hout gesneden staat.a) De reeks be
gint bij de Besnijdenis, zet zich over Driekoningen, Opdracht en Terugvin
ding in den tempel voort over den Doop van Christus, de Transfiguratie, de 

») FrLV.LXVII. ») Burger. Т.246-249. 
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Samaritaansche vrouw tot de opwekking van Lazarus. De acht volgende 
tafereelen geven Gevangenneming, Bespotting, Ecce Homo en Christus voor 
Pilatus, tenslotte Verrijzenis, Hemelvaart, Pinksteren en het sterfbed van 
O. L. Vrouw weer. Het is een werk in nieuwen stijl en het valt op, dat ook 
de oude regelmaat verbroken is, al hebben bepaalde Geheimen ook wijzigin
gen ondergaan en is mogelijk in de literatuur dier dagen nog een gelijke 
gedachtegang te vinden. 

Ook Lucas van Leiden dient hier vermeld te worden, want zijn gravures 
vormen tenslotte een serie.1) Iconografisch is het werk niet zonder belang, 
ofschoon de hoofdgedachte steeds uitgaat naar den stand en de groepeering 
der personen. Zuiver vormelijk is b.v. het telkens weerkeerend kindje, dat 
richting moet geven of als vulling in de compositie dienst doet. Zeker komt 
in de vijftiende eeuw zoo iets ook voor, met name het gebruikelijke hondje, 
maar in de meeste gevallen bindt het toch aan een geestelijke gedachte, zoo-
als de vaas met zinnebeeldige bloemen bij Hugo van der Goes, of het veel-
beteekenende kleed van Christus bij Memlinc's Passie. 

Staat op den Olijfberg nog een kelk met Hostie op den heuvel, Christus 
aan de kolom is reeds een renaissancistisch schoone mensch. Bij de Bespot
ting is Hij geblinddoekt en houdt een soldaat Hem zijn vingers verachtelijk 
voor. Bij de Kruisdraging volgen St. Jan en Maria het kruis. De Beweening 
is een paroxysme van smart, niet alleen uitgedrukt door Christus* achterover-
gesmakte hoofd, maar ook in het drukke lijnenspel der kleeren. Bij Graf
legging en Kruisdraging staan St. Jan en Maria gelaten als toeschouwers 
toe te zien. Het hoofd van Christus is gewaagd aan een kunstige verkor
ting, waaraan de goddelijke grootheid wordt prijsgegeven. Het is zeker, dat 
Lucas van Leiden in zijn werk aangrijpende momenten toont, ver boven het 
epigonendom van zooveel tijdgenooten, al blijft het in zijn totaaluiting toch 
vormkunst, waarbij de soldaat met de lans even sterk interesseert als de lij
dende Godmensch in persoon. 

Dit samenvatten van Christus' lijden, oorspronkelijk verklaarbaar uit den 
verteltrant der middeleeuwers, kan misschien in verband gebracht worden 
met de spelen, die op het einde der vijftiende eeuw een steeds grooter om
vang aannamen en langer van duur werden. Men ging behoefte voelen aan 
de uitbeelding van veel, van alles, wat er over Jesus' lijden te vertoonen viel. 
Er waren spelen, die dagen duurden, wat een zekere oppervlakkigheid in
hield. Ook in onze dagen verdringt de kijkhonger de wezenlijke waarde van 
het weergegevene in bioscopen. Het was niet meer monumentaal gedacht. 

*) Fri. (37), LIV-LIX. 

128 







want de veelheid der détails bracht afwisseling zonder concentratie. Het mid
del werd doel, de schoonheid dreigde het heilige te overwoekeren. Was 
vroeger een enkel embleem genoeg voor de ziel om zich in de eeuwige myste
ries te verdiepen, voortaan verdrong het eene schitterende schouwspel het 
andere, zonder dat de zintuigen een oogenblik waarachtig kontakt met den 
hemel vonden. 

Men mag wel constateeren, dat men daardoor over een hoogtepunt van 
zuiver christelijke kunst heenraakte, zooals wij die zagen bij Rogier en ook 
nog bij Geertgen's Man van Smarten. Zij voert niet meer naar verinnerlij
king, maar door haar verscheidenheid leidt zij, misschien of wel zeker on
bedoeld, naar verstrooiing. 

Oorspronkelijk wordt de nieuwe vorm benut tot zuiverder weergeven der 
christelijke idee. Maar na den liturgischen Rogier zal de idee integendeel mis
bruikt worden tot hulpmiddel, om den vormdrang tot uiting te doen komen. 
Dit beteekent, zij het misschien tijdelijk, een teruggang van den geest. Het 
blijft een open vraag, in hoeverre deze nieuwe vorm reikte aan het inner
lijk bewustzijn der Christenheid, die bij middeleeuwsche meesters het ver
stond het hoogste Lijden om te zetten tot scheppingen van diep-geestelijk ge
halte. De middeleeuwer begreep, dat ook de schoonheid innig verbonden was 
aan alle andere elementen van het leven in zijn volheid en volkomenheid. 
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IV. H. MAAGD. 

Maria in Jesus' leoen. 

Wanneer iets in staat was om den middeleeuwer tot een kunstuiting te be
wegen, dan was dit zeker zijn kinderlijke liefde tot O. L. Vrouw, de „moe
der der schoone liefde". Er moge hier een groot eigenbelang meegespeeld 
hebben, men mag niet vergeten, dat de eerbied voor de Moeder Gods, Moeder 
zoowel als Maagd, een factor was van niet minder beteekenis. Dit naast 
elkander liggen van natuurlijk zelfbehoud en bovennatuurlijke devotie is 
kinderlijk en daarom echt middeleeuwsch. Men was nu eenmaal gemeen
zaam als een kind met het heilige. Deze gemeenzaamheid is op het einde der 
middeleeuwen een gevaar geworden, waarin het heilige dikwijls omkwam. 
Dikwijls, niet altijd, want ook in de zestiende eeuw zijn nog Madonna's ge
schapen van een hoog-geestelijk karakter, met name door Metsys. De gege
vens vertoonen ons een groóte veelvuldigheid van uitbeelding met een steeds 
wisselende verbeelding. 

Menig feit uit het Marialeven tot en met het bezoek aan Elisabeth vond 
reeds zijn plaats als voorbereiding van Jesus' leven. Voor vele overige ge
vallen mogen wij verwijzen naar de hoofdstukken over de Geboorte, Drie
koningen, het lijden van Christus enz. Er blijven echter enkele opmerkingen 
over, die speciaal Maria zelf betreffen. 

Zoo is het opvallend, hoe menschelijk bij Geboorte en Driekoningen de H. 
Maagd geregeld wordt weergegeven. Weliswaar gaat men in dezen tijd tot 
de knielende Madonna bij de Geboorte over, maar zij is steeds zeer simpel 
gekleed met loshangend haar en een ruimen mantel los om de schouders, 
waarvan een slip, zooals bij Memlinc, het naakte Kindje draagt. Meestal 
aanbidt zij het Kind, soms grijpt zij ernaar. De mantel is meerendeels blauw, 
blauw-groen, het onderkleed wel rood. Een enkele maal draagt zij een ge
bloemd kleed. Niet zonder bedoeling vertoont Rogier's Miraflores-altaar de 
Moeder Gods drie maal naast elkaar en wel in 't wit bij de Geboorte, in 't 
rood bij het Lijden en in 't blauw bij de Verrijzenis. 

Op de Driekoningenvoorstelling is zij daarentegen vrijwel altijd afgebeeld 
met een hoofddoek om en zittende met het Kind op haar schoot. Geertgen 



wijkt hierin weleens af, zooals op de geboorte van Christus te Londen, 
waar Maria een hoofddoek draagt, en op de Driekoningen van Winterthur, 
waar zij loshangend haar heeft. *) Het onderkleed is altijd wit met blauwen 
mantel. 

Hoe dikwijls zij ook als koningin wordt verbeeld, bij het leven van Chris
tus houdt men zich trouw aan soberen eenvoud. In de literatuur is het niet 
anders. Steeds weer wijst men op de armoede van Bethlehem en de zuiver
heid der H. Maagd. Bij de Geboorte spreekt b.v. Thomas van Kempen van 
Maria virgo, iets wat ook uitgedrukt ligt in haar knielende houding. Op het 
onbevlekte Moederschap wordt overal bijzonder de nadruk gelegd. De eer
ste om den Godmensch met gebogen knieën of gevouwen handen of geneigd 
hoofd te aanbidden, toont de Moeder Gods tegelijk op het hoogtepunt van 
haar leven ten volle haar menschelijke afhankelijkheid. 

Bij de Opdracht treedt Maria nu eens meer, dan minder handelend op. 
Metsys geeft haar zelf een kaars in de hand. a) Op de Vlucht naar Egypte 
ontwikkelt zich de voorstelling in de richting van een rust, waarbij het genre 
van het H. Familiebeeld het tenslotte winnen zal. Maria wordt soms met 
een korf naast zich weergegeven. Zij voedt het dorstig Kind als goede moe
der. De devotie tot haar heilige borsten vindt hier geen plaats. 

Tijdens het openbaar Leven van Christus zal het voornamelijk de bruiloft 
van Cana zijn, waarbij men haar ziet uitgebeeld, veelal naast Christus, 
soms haar order gevend aan den schenker. 

Eerst bij de Passie zien wij haar regelmatig weergegeven. Zelden of nooit 
komt in de vijftiende eeuw het afscheid van haar Zoon voor. De zestiende 
eeuw kent dit wel. Vooral van Coninxlo heeft het motief uitgebeeld. 

Engelbrechtsen (Amsterdam) doet Maria knielen, terwijl Christus, met Zijn 
gelaat tegen het hare gedrukt, haar lichtgebogen omarmt.3) De ernst van 
beiden en het vrome gebaar is grootsch. De modieus gekleede vrouwen en 
de troostende apostelen, de renaissancebouw op den achtergrond, de goti
sche burcht in de diepte verstoren jammerlijk de zich zelf vergetende rust 
van Christus en Maria. Is met dit drukke doen misschien een tegenstelling 
gezocht? 

Mogelijk houdt men in de zestiende eeuw zoo van de voorstelling, omdat 
men haar in verband bracht met het afscheid van onze dierbaren door den 
dood, en men bij vereering van dit geheim om een zaligen dood bad.4) Her
haaldelijk treffen wij Maria en St. Jan bij de kruisdraging aan. Gewoonlijk 
niet op de Italiaansche wijze als deel van de groep, maar wel op den ach
tergrond. St. Jan ondersteunt haar bij het aanschouwen van den smartelij-

^ FrL V, I en III. a) Fri. VII, XV. 3) Winkler, Abb. 136. <) Kraus (10) Π, i, S. 296. 
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ken tocht. Merkwaardig bij den meester van Hoogstraten is hierbij de parallel 
van een anderen droeven tocht, de Vlucht naar Egypte. *) Bij de Kruisiging 
zelf zal de Moeder op oude wijze staan rechts van het kruis, soms het kruis 
omarmen of — dit laatste komt in de vijftiende eeuw het meest voor — in de 
armen van St. Jan in onmacht vallen. Van deze drie motieven biedt ons 
Rogier duidelijke voorbeelden. Een bewijs van de grootere vrijheid, die zich 
een enkel meester reeds veroorloofde. 

Een weenende groep met St. Jan en de vrouwen op zich zelf vormt 
Maria bij Van Eyck te Petersburg.s) Zulk een afzonderlijke groepeering vindt 
men terug op de Kruisiging van den meester der Virgo inter Virgines te 
Luzern3) en ook nog bij Breughel op zijn Kruisdraging. Wat bij Van Eyck 
echter zin heeft als direkt onderdeel der Kruisiging, wordt bij Breughel een 
atelierovername in ouderen trant. Het beeld past er niet geheel. Dat de 
treurende groep geheel afgewend is van de Kruisdraging, er zelfs geen acht 
op slaat, is ver van natuurlijk, bepaald ondramatisch. Het valt verder op, dat 
bij zulke treurende groepen herhaaldelijk de H. Maagd niet bijzonder geac
centueerd wordt. Zoo bij David (slot Rohoncz), waar het zuiver om het neer
buigende groepbeeld gaat tegenover de staande, in lansen stijgende der 
soldaten.4) Bij Gerard David ontwaart men ook, dat soms Magdalena 
links de functie van St. Jan aan het kruis waarneemt, St. Jan zelf Maria 
ondersteunt, die niet in onmacht valt, maar de handen rond het kruis slaat 
of rechtop naar Christus staart.5) Bij Barend van Orley is deze waardige 
houding overgegaan in een eigenaardig, pretieus zitten. Maria wischt met 
haar hoofddoek tranen van haar gelaat en zij doet dit vol gratie.6) 

Het zal de Kruisafneming, maar vooral de Beweening van Christus we
zen, waarbij de H. Maagd weer op het voorplan treedt. Daar zien wij het 
schoon motief der medelijdende Moeder uitgedrukt en in de Beweening de 
beeldrijke parallel met de „Marienclaghe".e) Wanneer men het fijne voelen 
van den middeleeuwer wil waardeeren, dan behoeft men slechts de détails 
dier Beweeningen na te gaan. Nu eens neemt Maria haar Zoon, met moeder
lijke voorzichtigheid om zijn middel, uit de handen van Jozef van Arima-
thea.T) Dan weer grijpt zij Zijn hand, om die te kussen.8) Soms vouwt zij 
biddend de handen naar Hem, of houdt de handen uitgespreid in smartelijke 
verbazing.e) Minder edel is het eigenaardige in onmacht liggen bij Gossaert.10) 

De weerklank der Nood Gods uit de beeldhouwkunst op de Beweening is 
belangrijk, ook om haar vele variaties. De gedachte, dat de H. Maagd Jesus 

») Frl. VII, LXXII. a) Frl. I, XXX. s) Frl. V. XXXVI. <) Frl. VI. LXXXIII. ») Frl. VI. 
LXXXVI en LXXXVII. e) FrL II. Π. τ) Frl. II. LXX. 8) Frl. III. V. ·) Frl. IV, XXXIV en 
VI, XVI. M) Frl. VIII, XXI. 

132 



vóór de graflegging op haar schoot deed rusten, edel op zich zelf, is ook 
typisch middeleeuwsch, omdat zij gelegenheid bood ter devotie tot Jesus en 
Maria. Zij toont als het ware haar Kind aan ons. In haar smart wijst zij op 
de smarten van haar Zoon. Het is de echte Stabat-mater-stemming der late 
middeleeuwen, tranen te storten met de weenende Moeder. Evenals in de 
beeldhouwkunst bestaan ook op schilderijen zeer groóte verschillen. Thomas 
van Kempen kende deze reeds duidelijk uit elkaar. Als hij getuigt, in ker
ken en elders Maria geschilderd te zien, hetzij met Christus in haar schoot 
liggend of zittend, ofwel met haar Zoon zoo goed als dood in haar armen 
hangend, dan bewijst dit, hoe dergelijke piëta's in Thomas' kring zoo be
kend waren, dat hij ze zelfs naar verschillende houdingen verdeelde.1) Is 
het wonder, dat deze varianten herkenbaar zijn op de schilderijen der grootste 
meesters? De meester van omstreeks 1420 in Roermond kent nog Christus' 
lichaam geheel liggende op Maria's schoot.2) Dit is het horizontale type. De 
diagonale houding, waarbij Maria haar Zoon kust, terwijl dikwijls de hoof
den van Jesus en Maria op bijzonder innige wijze tot elkander zijn gebracht, 
kent vooral Rogier (Londen).a) De Madonna, die Jesus' lichaam als het ware 
hangende in haar armen draagt, zien wij op het Maria-altaar van den
zelfden meester.4) Bouts doet Christus' rug tegen Maria's schoot rusten, ter
wijl zij haar handen om Zijn schouder vouwt en St. Jan Christus' hoofd 
met een doek ondersteunt.6) Bij P. Christus zien wij Christus voor Maria 
op den grond rusten. ") 

Wij kunnen constateeren, dat in onze schilderkunst alle Duitsche typen 
vertegenwoordigd zijn.T) Begrijpelijkerwijze is hiermede geen identiteit met 
de beeldhouwkunst bedoeld, wel treft het hoe sterk de vroegere beeldhou
wers door hun emotioneele pieta's de fantasie moeten beïnvloed hebben onzer 
vijftiendeeuwsche schilders. De laatsten kunnen daarenboven, meer vrij als 
zij zijn van het zwaartepunt, nog tal van wijzigingen aanbrengen, die het 
gebeuren levendig maken. Zoo plaatst David de H. Maagd in een moeilijke, 
halfknielende houding, terwijl het lichaam van Jesus stijf op een knie zit.e) 
Zoo wischt zij zelf met haar hoofdkleed op het schilderij van München de 
bloeddruppels van Christus' gelaat.*) 

De meeste der bovengenoemde motieven ziet men in de zestiende eeuw 
voortgezet. Zoowel de Maria met gevouwen als met uitgespreide handen, die 
Christus omvatten, komt bij Metsys voor.10) Bij Pseudo-Bles ligt Jesus met 

!) Pohl (151), VI, 203. a) Winkler, Abb. 104. ») Frl. H, XVII. 4) Destrée, II. pi. 16. 
Б) Frl. Ill, VIH, cf. Geertgen; Frl. V, IX, waar Christus languit op witten doek rust. Maria's 
knie ondersteunt Zijn hoofd. β) Frl. I, LX, cf. Destrée, II, pi. 88, waar Maria bidt tot Chris
tus. ») W. Finder (101), Die Pietà. 8) Frl. VI. LXXIII. β) Frl. VI, XC. 1 0) Frl. VII. I en 
XVIII. 
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duidt. Als compositie is het een grootsch werk en Maria met haar witten 
hoofddoek is hoogst edel van uitdrukking. 

Van denzelfden meester kennen wij een teekening (Brunswijk), waar de 
sponde van Maria in de lengte geplaatst is en elf apostelen aanwezig zijn. 
Thomas verschijnt op den achtergrond om te kennen te geven, dat hij te laat 
was volgens de legende. *) Petrus draagt de wijwaterkwast, St. Jan houdt 
de kaars vast. Vooraan een kandelaar, een boek en een wierookvat. Terzijde 
staat een apostel te bidden, een ander prevelt den rozenkrans. Het gelaat 
van Maria is weer bijzonder maagdelijk en doet denken aan den tekst: „Doe 
dyn heilige ziele sonder allen noet, anxt ende grouwel van dynen ghebene-
diden licaem scheiden wilde...." Het is hooge ernst geweest, waarmee Hugo 
van der Goes dit thema heeft aangegrepen. Geen spoor van veruiterlijking, 
die veeleer is waar te nemen in de gedrongen compositie van den meester 
van Frankfort.s) Alle attributen der vorige teekening zijn aanwezig, daaren
boven nog een processiekruis en een apostel met een bril. Maria houdt de 
kaars nog in de hand. Het wierookvat is een groóte vulling op den voor
grond geworden. Boven wordt de ziel van Maria door engelen ten hemel 
gevoerd. Maria zelf ziet ernstig, maar de uitdrukking haalt in de verte niet 
bij die van Hugo van der Goes. 

Bij Joos van Cleve komt deze uiterlijke zwier nog veel sterker tot uitdruk
king. 3) De attributen blijven in wezen hetzelfde, maar vermeerderen nog. 
Het is een volledige bediening geworden. Hierbij kwam in den ouden ritus 
ook een wierookvat en wijwater te pas. Een veel gevolgd motief is het aan
blazen van het wierookvat, dat gelegenheid geeft in vuurglans schilderachtig 
een gezicht te belichten. De wijwateremmer wordt door twee apostelen ge
dragen. De hemel van het bed is druk versierd. Op een kast staat een huis-
altaartje met brandende kaarsen. Petrus draagt een koorkap, een acoliet 
vertoont de kruinschering. De doorkijk is in renaissancestijl met putti, lau
werkrans en medaillons. Er is duidelijk een samengaan van de traditioneele 
bediening en den nieuwen tijd. Zoo zijn de bloote voeten der apostelen be
houden, maar de helmen der koppen in de medaillons volkomen misplaatst. 

Het werk van denzelfden meester te Keulen is iets minder gemaniereerd 
en valt op door de rythmische gelijkheid van de plaatsing der drie personen 
voor het bed.4) Het is of drie gaven aan Maria's sterfbed worden geschon
ken: wierook, gebed en wijwater. Enkele personen zijn als monnik gekleed. 
De rozenkrans is weer dubbel uitgebeeld, en Thomas verschijnt op den 
drempel op den achtergrond. De Mariafiguur is op beide schilderijen niet 
sterk, maar zeer menschelijk. Verschillende attributen van de Boodschap des 

») Frl. IV, LXXVIII copie. a) Frl. VII, LXXX. 8) Burger, T. 166. *) Burger, T. 167. 
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engels, zooals koperen ketel, karaf, boek, treft men aan. In strakken renais
sancestijl zal Pieter Aertsen het gegeven ontwerpen voor een venster in de 
oude kerk te Amsterdam, waarvan in Rembrandt's ets reminiscenties te 
vinden zijn. *) 

Vormt Hugo hier het klassieke begin, Rembrandt zal een eindpunt vormen 
in deze rijke ontwikkeling. De motieven, die gegroeid waren uit de liturgie 
der bediening, veranderen bij Rembrandt in algemeen menschelijke accenten. 

De ten hemelopneming der H. Maagd wordt betrekkelijk weinig uitgebeeld. 
Samenvattend voor dit gebeuren is wel het werk van A. Bouts (Brussel), waar
op verschillende trekjes uit de legende voorkomen.2) Rond het langwerpig 
graf staan en knielen twaalf apostelen. Boven voeren Christus en de H. Geest 
Maria naar den Hemelschen Vader, omgeven van musiceerende engelen. St. 
Petrus zwaait hoog het wierookvat, St. Jan draagt in de rechterhand de 
palmtak en staart verbaasd in het ledig graf. Rechts knielt een apostel met 
een lang processiekruis, dat de verbinding vormt tusschen hemel en aarde. 
Op het achter-landschap ziet men de begrafenis. St. Jan gaat er met palm
tak voorop, de apostelen dragen Maria zelf. Achteraan volgt St. Pieter met 
tiaar (welk een kostelijk anachronisme!), de overige apostelen en enkele 
vrouwen. Zoowel de acolieten met kaarsen, als de koorkap, St. Petrus, de lijk
wade bieden weer naast de sobere kleeding der apostelen een merkwaardige 
vermenging eener middeleeuwsche begrafenis met een vroeger historisch feit. 
Ook hier zijn de parallellen met de Sevenste Bliscap groot, ofschoon de 
meeste trekjes ook reeds in de Gulden Legende voorkomen. De liefelijke 
strijd tusschen St. Jan en St. Pieter, wie van beiden de palmtak dragen zal, 
en het toegeven van St. Jan, de spelende en orgelende engelen, St. Thomas, 
die ten bewijze van de hemelopneming Maria's gordel van een engel ont
vangt, zij behooren allen thuis in het tooneelspel. De typische gegevens doen 
wel vermoeden, dat Bouts in Leuven dit gelijktijdig Brusselsch spel gekend 
heeft. Kennen en navolgen is echter iets anders. Het is goed mogelijk, dat 
Bouts het gegeven volkomen zelfstandig verwerkte. Afwijkend zoowel van 
de Sevenste Bliscap als van de Legenda Aurea is de nieuwe gedachte, dat 
Christus en de H. Geest zelf Maria ten hemel opvoeren en niet, zooals in 
de literatuur, engelenscharen. 

Kroning van Maria. 

De kroning der H. Maagd werd in Frankrijk op verschillende wijzen uit-

*) G. Brom, Oud-Holland, 1926, XLIII, blz. 112 vv. a) Frl. III. LV. Er bestaat te Brussel nog 
een paneel in denzelfden trant, waar de joden, die de begrafenis wilden verstoren, op den 
grond gevallen zijn. 
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geheeld. *) De H. Maagd is reeds gekroond, Christus zegent haar. De engel 
kroont O. L. Vrouw en Christus biedt haar een scepter aan. Christus kroont 
zelf de H. Maagd (einde veertiende eeuw) en de H. Maagd knielt voor Jesus 
Christus om de kroon te ontvangen. Het zijn vooral de laatste twee motieven, 
die voor ons van belang zijn. Het derde motief vertegenwoordigt bij ons 
reeds het in de miniaturen voorkomende oude type, waarbij echter een zeer 
merkwaardige nieuwe vormgeving tot zijn recht komt. Een der oudste in de 
sculptuur is de voorstelling aan het portaal van het St. Janshospitaal te 
Brugge. Maria zit rechts van Christus, die haar de kroon op het hoofd 
plaatst. Zij beantwoordt geheel aan het derde type van Mâle. Maar in de 
miniaturen van de Gebroeders Van Limburg is dit anders geworden.a) Ma
ria knielt met gevouwen handen voor God, Die rust op cherubijnen en haar 
zegent. Engelen dragen haar kleed, anderen musiceeren en een van hen reikt 
haar met omhulde handen een kroon. Heiligen omgeven biddend dit bekoor
lijke tafereeltje. 

Op de schilderijen zal O. L. Vrouw gewoonlijk ónder de Goddelijke Perso
nen zweven in de vijftiende eeuw. Zij zweeft of knielt dan omgeven door 
tal van heiligen. Noch bij Van Eyck, noch bij Rogier is het thema bekend. Bij 
den Brugschen meester van 1499 wordt Maria gekroond door inwerking der 
drie Goddelijke Personen.8) Op een breede, gebeeldhouwde bank zit de jeug
dige gestalte van God den Vader met de tiaar op het hoofd en een staf iu 
de linkerhand. Naast Hem zetelt Christus met een kruisstaf in de hand, 
blootshoofds. Tusschen Hen zweeft de Duif, van vleugel tot vleugel reikend 
aan den mond der beide Goddelijke Personen. God de Vader en Christus 
houden samen de kroon boven het hoofd der knielende Madonna. De Duif 
raakt de kroon met den snavel. Allerlei heiligen omgeven den troon van 
God zooals Johannes de Dooper, Thomas, Franciscus. Beneden zijn alle 
hoofden sterk opwaarts gewend als richtlijnen naar de kroning. 

Zoowel in St. Baafs te Gent als in St. Jacob te Brugge vindt men nog een 
kroning der H. Maagd uit de zestiende eeuw. Op beiden wordt zij knielende 
door de H. Drievuldigheid gekroond. Op het schilderij van St. Jacob is гц 
omgeven door engelen. *) 

Geleidelijk gaat men ertoe over de kroning door de H. Drievuldigheid te 
doen plaats vinden. In dit verband zegt ook de naam Dürer genoeg voor de 
zestiende eeuw. 

4 Mâle H, p. 257 ss. a) A. Michel, Histoire de l'art. T. HI, i, p. 163. ·) Fri IV. XLII. 
«) F. Gevaert (34), p. 52. 
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Mariaooorstellingen en deooties. 

Wij mogen allereerst wel vaststellen, dat de Mariavoorstelling buitenmate 
veelvuldig is geweest. Oorspronkelijk is dit zeker geboren uit den vromen 
ijver, waarmede de middeleeuwer de H. Maagd vereerde. Zoo goed als tal 
van straat- en kloosternamen — getuige de mooie gewoonte haar beeld op 
pleinen en straten te stellen in alle oude steden — naar haar genoemd wa
ren, evenzooveel behoefte gevoelde men haar beeltenis in huis ter vereering 
te bezitten. Dat dit onder de geleidelijke verwereldlijking der kunst langza
merhand ook tot smakeloosheid leidde, doet aan den gemeenschappelijken 
ernst niet af, waarmede men tot diep in de zestiende eeuw de Moeder Gods 
vereerde. Het is hierbij wel zeker, dat het scherper bezien der natuur, het 
grooter kunnen mede een onbedoelde aanleiding schiep tot het weergeven van 
het zinnelijk schoone. 

Tusschen de menigte van voorstellingen vallen enkele hoofdgroepen te on
derscheiden, al loopen de typen somtijds in elkander over. 

e. Halffiguren met kei Kind Jesus op den arm of op den schoot. 

Deze groep omvat zeer vele schilderijen van de grootste meesters der vijf
tiende eeuw. Het kan slechts zin hebben, hiervan enkele karakteristieke 
typen aan te geven. Bij deze paneeltjes wordt vooral aan de maagdelijk
heid en moederlijkheid uitdrukking gegeven. Maria heeft meestal loshangend 
haar, waarover een hoofddoek soepel gevouwen hangt. Een kleine diadeem 
met enkele parelen als sluitstuk hoog rond het hooge voorhoofd. Zij schouwt 
gewoonlijk langs het Kind heen. 

Het Kind wordt in de meest verschillende wendingen geplaatst. Nu eens 
naakt, dan met een lichten doek om het lijfje, grijpt het naar Zijn voetje of 
speelt met Moeders haar.1) Het drukt Zijn hoofdje nauw tegen haar gelaat 
of wendt zich spelend van haar af.2) Merkwaardig is hoe bepaalde voorstel
lingen nog een vrij hieratisch, gestyleerd voorkomen hebben, terwijl andere 
een en al levendigheid vertoonen. De eerste dragen ook gewoonlijk nog den 
nimbus, de laatste putten zich uit in soms wonderlijke wendingen van het 
Kind. Deze styleering is meermalen duidelijk bedoeld, zooals bij het werk 
uit den kring van Gerard David te Londen, waar het rechthoekig zittend 
Kindje leidt tot een fijnen opbouw.a) Jesus draagt hier den rozenkrans om het 
halsje. Herhaaldelijk heeft het Kindje, als bij Memlinc, een appel in de hand 
of een vogel of vlinder of druiventros. Het grijpt ook wel in een boek. Soms 

4 Frl. II, XXXI en LXXVII. *) Fri. III. XVI, school Bouts LXXVI en LXXVII. ·) FrL 
IV, III m. nimbus en XXXV. 

139 



reikt Maria deze dingen aan. Hier raken wij aan symboliek. Er zijn teksten 
aan te halen, waarin de ziel als vogel of vlinder wordt beschouwd. De appel 
doet, behalve aan Eva, aan geestelijke vruchten denken. Het is echter uiter
mate moeilijk uit te maken, waar de symboliek begint en waar die ophoudt. 
Men is dikwijls geneigd haar aan te nemen, als men ziet met welk een kleur 
beelden en uitdrukkingen in de literatuur gebruikt worden en op welk een 
wonderbaarlijke fantasie de middeleeuwsche literatuur soms drijft. 

Volstrekt niet uitgesloten is, dat werkelijkheidsvreugde en gangbare sym
boliek hand in hand gingen. Niets is immers zoo taai van levensduur als een 
bestaande gedachte of beeld, die gemeengoed van het menschelijk denken is 
geworden. Gerard David zal daarentegen den appel vrij zeker als stilleven 
gebruiken, als hij dezen schildert naast een mes en brood.1) Daar zien wij 
Maria in alle huiselijkheid haar Kind een papje voeren. Het naakte Kind 
op haar schoot speelt met een bloesemtak, terwijl op tafel een stilleven, boek, 
bloemen en een mandje wordt gevonden. Wij zien er, zooals bij vele primi
tieven, de iris uitgebeeld.2) 

Daarentegen doet de H. Maagd van denzelfden meester te Genua weer 
veel hieratischer aan.3) Moeder en Kind zitten plechtig stil, beiden dragen 
den nimbus, Jesus den kruisnimbus. Het Kindje heeft een druiventros in de 
hand, de H. Maagd wordt vanouds immers „de wyngaardranke" genoemd en 
haar Kind de druif. *) 

Bij Metsys ziet men eenzelfde geval. Hij bewaart de oud-Vlaamsche ziel 
in Italiaanschen vorm. De Madonna (Parijs, veiling Aynard) doet bepaald 
archaïsch aan voor een zestiendeeuwer.B) De H. Maagd buigt haar hoofd 
naar het Kindje, dat de beide armpjes wijd uitslaat. Zij draagt een nimbus, 
zwaren mantel en breeden diadeem. Het geval is zuiver christelijke kunst. 
Beziet men van denzelfden meester de Madonna van Parijs (Louvre), dan is 
deze één en al menschelijkheid.θ) Het Kindje doet bepaald zinnelijk aan, 
Maria kust het op den mond. Links ziet men een bed, op den voorgrond 
liggen druiven. In dezen geest werkt ook de meester der Mansi-Magdalena, 
italianiseerend.7) Als schilderijen van beteekenis druischen zij rechtstreeks 
in tegen den innerlijk, devoten zin der vroegere Madonna's. Het zijn de 
schoone vrouwen van Leonardo, in wier houding weinig meer over is van 
gedachten als: 

O maghet ryn, o hemelsschryn.... 
O reine maghet, daet licht uut daghet.... 
O rosingaert, van god bewaert. 

1) Frl. VI, XCIII. a) Uit deze bloem werd groen bereid. Of dit dan een schildersembleem 
was? ») Winkler, Abb. 83. *) Maerlant: Strophische Gedichten, blz. 95. ») FrL VII, XXIII. 
«) Frl. VII, XXV. *) Frl. VII, LXX en LXVI. 
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Gossaert, aan wien vele Madonna's worden toegeschreven, gaat nog veel 
verder. Bleef in de bovengenoemde meesters nog een zeker hoog Italiaansch 
element aanwezig, bij Gossaert is de Mariafiguur louter portret of eerder aka-
demisme geworden.1) Een zestiendeeuwsche moeder met haar kind in ver
schillende posen wordt zijn doel. De kunstige wendingen van het naakte 
knaapje interesseeren hem bijzonder. De proeven van licht en donker en 
vleeschkleur, de liefde tot het eigen kunnen zijn in alle deelen hoofdzaak. 
Frappant hiervoor zijn de Madonna's van Berlijn en vooral New-York.2) 
De laatste is zuiver portret. Typisch hierbij is het uit de lijst springen der 
figuur. Het verlangen om de persoon weer te geven is wakker geworden 
in al zijn volheid. Het werkt zich nader uit in het vele naakt, waar hij elders 
gebruik van maakt. 

Niet zoo sterk als portret te herkennen, maar volkomen verwereldlijkte 
poëzie is de Maria met Kind van Scorel te Berlijn. ') Zij zit tegen een boom, 
heeft een groóte vlecht om het hoofd, terwijl het naakte Kind Zijn handje aan 
haar wang legt. Was deze naaktheid bij de Geboortevoorstellingen in de vijf
tiende eeuw nog zuiver geestelijk gedacht als beeld van Jesus' armoede, 
zooals ook in de kerstliederen, thans is het de charme der ledematen bij het 
meer volgroeide Kind, die den schilder hiertoe leidt. 

b. De half figuur met hei Kind aan de borst. 

Deze voorstellingen, hoewel minder in aantal dan het eerste type, komen in 
de vijftiende eeuw reeds vrij talrijk voor. Wij aanvaarden hierbij, dat dit bij 
mannen als Rogier, Bouts en David zeker veeleer zijn grond vond in devotie 
— deze borsten worden immers in het Evangelie zalig geprezen — dan in 
realistische verlangens. Het was de waarachtigheid van het geloof, dat zich 
eeuwen tevoren bij Sint Bernard uitsprak in de woorden: „Aan den bid-
denden Christen verschijnt het beeld van den Godmensch, die zich met melk 
voedt."4) Hoe deze huiselijke moederplicht aan het hemelsche van de Maagd 
of het goddelijke van het Kind niets afdeed, betuigt de tekst rondom een der
gelijke voorstelling uit de vijftiende eeuw: Ave Regina Celorum, Mater Re
gis Angelorum.6) Met een bekoorlijke naïviteit werd het voeden van het 
Kind op tal van plaatsen beschreven. Niet alleen het lied zingt ervan, ook 
Thomas van Kempen wijdt er een geheel hoofdstuk aan.e) Het was dan ook 
geen nieuw gegeven in de vijftiende eeuw, al komt het in dien tijd sterk naar 
voren. Reeds in de oudere beeldhouwkunst was het bekend. Een der redenen 

») Frl. VIH, Χ. ») Frl. Vili, XXVIII, XXXIII en XXXVI.. s) Winkler, Abb. 161. <) S. 
Bern, serm., Oeniponte 1888, p. 149. e) Museum Brussel, Nr. 533. β) Th. ν. К., Lib. I, cap. 8, 
pag. 18. 
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hiervan lijkt te vinden in de oude vereering der moedermelk van Maria.1) 
Deze -werd te Maastricht en andere plaatsen als reliek vereerd. 

In het lied treft men herhaaldelijk gedachten aan als: 

die borsten die wel heilich waren, 
die god in sinen jonghen jaren 
te sughen hadde vercoren.... 

....die borsten der reinicheit 
gaven mele der kintschelicheit 

o maghet uutvercoren, 
stillet uwen soné jonc 
ende Toeden moederlicke.a) 

Bij Thomas van Kempen vinden wij een hoofdstuk, waarin dit gebeuren 
van een hoog standpunt wordt beschouwd. Ook de kerkelijke hymnen spre
ken eerbiedig van deze moederlijke taak. In al deze teksten ziet men den 
nadruk gelegd op Maria als Maagd. 

Deze serene uitdrukkingswijze treffen wij dikwijls bij de schilders aan. 
Er zijn dan meer hieratische en meer vrije typen te onderscheiden. Petrus 
Christus en ook Rogier geven Maria nog herhaaldelijk met stralennimbus 
weer. Bij P. Christus draagt het Kind een grooten kruisnimbus, ofschoon het 
gretig naar Moeders borst grijpt.8) Op de lijst staat: Aoe Regina celorum; 
mater regis angelorum-flos Oirginum, velud rosa vel lilium funde preces ad 
filium pro salute fidelium. Een typisch voorbeeld der verbinding van een 
kerkelijke hymne met de beeldende kunst. Rogier werkt in dezen vormend. 
Uit zijn school alleen reeds zijn vlotweg elf voorstellingen te noemen. *) Ge
woonlijk ligt het Kindje stijf op Maria's schoot en buigt zij gevoelig het 
hoofd. Het type komt met en zonder achtergrond voor. Bouts, die hem hierin 
getrouw navolgt, doet het handje van het haast altijd naakte Kindje soms 
naar de borst grijpen. ') Gerard David geeft een dergelijk edel type, waarbij 
de borst slechts zeer stemmig getoond wordt (bij Rogier is het tegenover
gestelde het geval) in zijn mooi werk van Berlijn.e) Nu wordt de achtergrond 
om de vertelling van belang: rechts tusschen geboomte voor een hooge burcht 
ziet men de Vlucht naar Egypte, links de legende van het korenmaaien (zie 
Ы. 68.) Tusschen dezen vertellersdrang blijft ontegenzeggelijk Maria hoofd-

1) Maria zou bij haar vlucht naar Egypte gerust hebben in een grot, die nog gewezen 
wordt in het H. Land. Daar zouden enkele druppels moedermelk op den grond gevallen zijn. 
De reliek bestond nu uit steenstof van deze grot in Nazareth. (La Palestine, p. 294/5). a) Horae 
Belgicae, VIII—X, blz. 51/2, 56. 8) Frl. I. Lil. <) Frl. II, XXIV, XXVI. LXXIV—LXXVI. 
enz. ·) FrL III. XVIII. XXII. ·) Frl. VI, XCIV. 
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zaak om haar rijzige rust. Zij is waarlijk Maria, mater, gracie mater, zooals 
op haar diadeem geschilderd staat. Veel menschelijker is de zittende Maria 
van denzelfden meester, die zelve de borst aan haar Kindje reikt. *) 

David's werk van Chicago biedt ons een staande Maria in een kerk (?)·*) 
Het Kind rust drinkend op haar gevouwen handen. Tusschen de vingers der 
rechterhand draagt zij een appel, symbool der geestelijke vruchtbaarheid 
of van de nieuwe Eva. Twee engelen met muziekinstrumenten staan naast 
haar. Het kan een herinnering aan een der middeleeuwsche Mariahymnen 
zijn, zooals de „Salve Sancta Christi parens." Zekerheid is hierover slechts 
dan te verkrijgen, als men op den mantel of de lijst den tekst ziet aangebracht. 
Waar zoowel de hymnen als de getijden van Maria een groóte verbreiding 
vonden, verwondert het geenszins, als men den weerklank terugvindt op 
schilderijen. 

Hugo van der Goes trouwens toont op zijn paneel te Cassel duidelijk, hoe 
hij de voeding van het Kind Jesus als iets heiligs ondervindt, wanneer hij er
boven plaatst: Lactasti Sacro Ubere.') Zoo uit zich ook Dionysius de Kar
tuizer, wiens beschouwing bijna letterlijk aansluit op dit type, zoo karak
teristiek voor het midden der vijftiende eeuw, waar hij Maria als Maagd 
voorop blijft stellen, maar toch reeds met een zekere rijpheid deze moeder
lijke taak tot uitdrukking brengt: Want hoe zoet en wonderbaar verheugde 
zij zich, door haar Kind Jesus met vredig gelaat te aanschouwen, met haar 
maagdelijke armen op te beuren, te omhelzen, met haar rozig gelaat te kus
sen en met haar heilige borsten te voeden. *) 

Meer nog dan bij het eerste type zal de zestiende eeuw bij dit motief haar 
bewegelijke weligheid uitvieren, zoowel in den stand van het Kind als in 
den lossen plooienval van het kleed van Maria, niet het minst door het vol
uit schilderen der vleeschkleuren. Al deze Madonna's zijn gezonde, knappe 
vrouwen, meerendeels lijken zij materieel welvarend. De achtergrond wordt 
meermalen zuiver architectonisch. Zoo bij Gossaert (Madrid) en (Parijs).6) 
Het laatste werk is kenmerkend om zijn renaissance-ornamentiek, kolom
men, putti en loofwerk. Toch zijn ook hier nog de profeten aangebracht, 
zooals wij dit bij Rogier en Bouts zagen. Ook andere motieven blijven tra
ditioneel. Bij Gossaert's Berlijnsch werk draagt Maria een druiventros in de 
hand, en staat op de lijst: Verus Deus et mater et mr go.e) Metsys (Londen) 
schildert een genre-interieur, waarin Maria zittend haar kindje de borst 

4 Frl. VI, XCV. 9) Frl. VI. XCVIII. 3) Destrée (28a). p. 128. Een regel uit de hymne 
„gloriosa Domina" naar de oorspronkelijke lezing, die middeleeuwsche orden tot vandaag ge
handhaafd hebben in afwijking van het Romeinsche brevier. 4) Dionysius (125), VII, p. 362 D, 
«) Frl. VIII, XXXII en XXXIV. ·) Frl. Vili. XXXIII. 
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reikt.1) Men ontwaart een bed, een haardvuur, een kandelaar op de schouw. 
Nu ie dit niet alleen typisch voor den nieuwen tijd, want reeds de meester 
van Flémalle schildert een flinke moeder, die haar Kind voedt zittende op 
een bank, waarachter een haardvuur, met een vuurscherm staat.a) Maar 
op de bank ligt links een boek, rechts staat een kelk. Dit schijnt een traditio-
aeele herinnering aan miniaturen, waarbij Christus zittende voorgesteld wordt 
tusschen het boek der Oude Wet en de kelk van het Nieuwe Testament. Zoo 
zitten ook leeuwtjes op de gebeeldhouwde bank en, al is het mogelijk, dat 
dit zuiver naar de werkelijkheid gesneden is, onwillekeurig denkt men aan 
den veel voorkomenden troon van Salomon, die een zinnebeeld van de Moe
der Gods vormt, temeer, wanneer ook Adam en Eva op zulke zetels worden 
uitgebeeld. 

Het verschil tusschen den meester van Flémalle en Metsys meet misschien 
alleen het begin en het einde eener stijlontwikkeling af. De eerste is harder 
en droger, de tweede soepeler en belangrijk verder in schilderlijk kunnen. Is 
het geestelijk element intusschen sterk verschillend? Men zou geneigd zijn 
het te ontkennen, als de beslissing hier niet afhankelijk dreigde te worden 
van subjectieve waardeering. 

Bij Orley spelen archaïsche en moderne elementen mede. Zijn staande 
Madonna (Madrid) wijkt iconografisch niet ver af van die van Gerard David, 
al zijn de engelen grooter in getal en naar achteren geplaatst.8) Maria 
staat onder een renaissanceboog, omgeven door een grooten stralennimbus. 
Men kan overigens verschillende varianten noemen op het oude type, zooals 
het gedeelte eener diptiek (Londen), waar het Kindje drinkt en vertrouwelijk 
Zijn handjes rusten laat op Moeder's borst, een fijne waarneming van den 
schilder. *) Zoo wijkt de kunstenaar sterk af van oude traditie, als hij de 
H. Familie uitbeeldt (Madrid).e) Midden op een tafel staande, ijlt het naakte 
Jesuskind naar Zijn Moeder toe, die Hem de borst reikt; rechts als eindpunt 
der diagonaal buigt Jozef met een appel voorover. Links snelt een engel met 
bloemenmand toe, boven zweeft een ander met een kroon voor Maria aan. 
Bedoeling is alles te doen culmineeren in aandacht en eerbied voor Maria. 
De compositie doet gejaagd en gewild aan, zij is echter niet Vlaamsch, veel
eer rhetorisch-Italiaansch. In het algemeen mag men zeggen, dat in de zes
tiende eeuw de vrije fantasie en individualiseering van dit tweede type nog 
belangrijk zijn toegenomen, wat zeker ook samenhangt met den groeienden 
drang naar het genre. Daarenboven wordt Maria telkens meer Moeder, min
der Maagd. 

η Winkler, Abb. 123. a) Burger. T. 28. ») Frl. Vili, LXXXVIII. *) Frl. Vili, XC. «) Fri. 
Vili, XCI. 
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с. Maria zittende met het Kind. 

Het kan reeds zijn opgevallen, dat de twee eerste belangrijke typen steeds 
Maria met haar Kind weergeven. Voor de zittende Madonna, die in overgroo-
ten getale geschilderd is, geldt dit eveneens. Vrijwel onafscheidelijk zijn 
beiden aan elkander verbonden, even onafscheidelijk als de altijd weer-
keerende uitdrukkingen in de literatuur „Moeder ende Maghet", in ons ééne 
woord Moedermaagd verbonden. 

De gedachte om de H. Maagd zittende uit te beelden met haar Kind op den 
schoot is op zichzelf volstrekt niet nieuw in de vijftiende eeuw. Bekend im
mers zijn de Romaansche gekroonde Madonna's met het Kind recht op den 
echoot. Blijven dezen echter steeds iets koninklijke houden, iets wat meer of 
minder bij de Siëneesen der veertiende eeuw ook nog het geval is, al druk
ken zij in het hieratische reeds liefelijk menschelijke gevoelens uit. Van 
Eyck zal in den regel Maria met het Kind echt menschelijk-vrouwelijk ma
ken, maar tracht door omgeving, troon of zuilenrij toch verhevenheid aan 
het geheel te geven. Hij markeert het moederschap nog natuurlijker dan zijn 
navolgers het zullen doen.1) Ofschoon hij het gegeven minstens vijf maal 
behandeld heeft, is zijn opvatting telkens gevarieerd, typisch voor dezen 
veelzijdigen veroveraar der werkelijkheid. Op het werk van Melbourne zit 
Maria op een troon met hemel, waarvan het weefsel met groot ornament ver
sierd is.s) De plooienval van haar kleed bestrijkt den geheelen voorgrond. 
Het Kindje ziet in een boek; door een venster valt veel licht, appels liggen 
op de vensterbank, rechts in het vertrek staat een kandelaar en kan op 
kastje. Een zekere losse zwier is in ornament en kleed gezocht. 

Het Van der Paele-altaar is bij allen werkelijkheidszin misschien nog het 
meest hieratisch.8) Maria zit recht op een troon. De blikken van Moeder 
en Kind gaan naar den kanunnik uit. Een kleed ligt op de treden van den 
troon, de schenker zit ernaast geknield met open boek en bril in de hand. 
Zijn blik gaat uit de schilderij, hij is zuiver als portret bedoeld. Als afsluiting 
van de gedrongen kerk staan rechts en links St. Donatianus en St. Joris. De 
laatste beveelt met een mislukten lach den schenker bij Maria aan. Het is 
nog de middeleeuwsche hiërarchie, stijgende van den kanunnik over den 
heilige naar Maria en Kind. Om verhoudingen heeft Van Eyck zich niet be
kommerd. Als de Madonna ging staan, zou zij tegen den troonhemel stoe
ten. Op den troon zijn symbolen aangebracht: Adam en Eva, Kaïn, die Abel 
en Samson die den leeuw doodt. Zij duiden op Christus. Het levendig 

») Reylander (52), S. 33, 37. ») Frl. I, XX. ») Fri I, XXIII. 
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Kind heeft een vogel in de hand als zinnebeeld der menschelijke ziel.1) 
De Rolin-Madonna te Parijs wijkt weer geheel af. 9) Zit op alle overige 

schilderijen de H. Maagd in het midden, hier is zij geheel rechts geplaatst. 
Haar naakt Christuskind heeft een kruisje in de hand. Links knielt de kan
selier met gevouwen handen. Een open gebedenboek ligt op den bidstoel. 
Door den arcadenbouw valt het oog op een zeer diep vergezicht. Een kleine 
zwevende engel houdt een kostbare kroon boven het hoofd van de H. Maagd. 
Men vraagt zich echter af, ter eere van wie deze schilderij gemaakt werd; 
en men mag vrij zeker aannemen ter eere van Rolin op de eerste plaats. 
De groóte gelijkheid van Maria en Rolin, intiem in het vertrek bijeen ge
plaatst, is zoo onhierarchisch, dat zij overtuigend lijkt voor Rolin's eereplaats. 
Waar ergens, dan spreekt hier de nieuwe geest zich uit, die het heilige op de 
aarde haalt en het eigen portret naar voren dringt. 

De triptiek van Dresden is in dit opzicht nog geheel anders.3) Op een 
troonzetel in een kerk is de H. Maagd met haar Kind geplaatst. Jesus heeft 
een banderol in de rechterhand. Onder haar is een kleed gespreid, de boor
den van haar mantel zijn met edelsteenen bezet, wat vrijwel regelmatig bij 
Van Eyck voorkomt. De rijkversierde kapiteelen der zuilen dragen apostel
beeldjes. Op den linkervleugel knielt de stichter, beschermd door St. Mi
chael, rechts bidt St. Catharina in een getijdenboek. Het geheel is liefelijk 
en waardig, f ijngevoeld zijn de blij uiteengehouden handen van den stichter. 
Het schilderijtje is omgeven van teksten, welke, zooals een kenner zegt, „in 
Jans bekannter Art die Madonna, den Erzengel und die heilige Katharina 
preisen."4) Dit duidt voor de zooveelste maal op het nauw contact, dat deze 
meester nog had met kerkelijke gebeden en liturgische hymnen. 

Dit mag ook bij de stijlcritiek niet vergeten worden, wil men Van Eyck's 
werkwijze en geest begrijpen. Temeer, waar deze teksten schoon zijn. Hier, 
zoowel als op het Lam Gods- en op het Van der Paele-altaar, komt Sap. VII, 
29 voor: Haec est speciosior sole et super отпет dispositionem stellarum luci 
comparata іп епйиг prior.... Deze, zoo herhaaldelijk aangebrachte woorden 
illustreeren de ontwikkeling van het dogma der Onbevlekte Ontvangenis. In 
het Mariaofficie komen zij voor, evenals op armenbijbels en heilspiegels.e) 
De Lucca-Madonna van Frankfort op zetel met leeuwenkoppen doet ook 
in de kleine ruimte, waarin zij gezeten is, intiemer en moederlijker aan. 8 ) 
Zij biedt haar Kind de borst. Varianten op dit grondtype ziet men vele. 

1) M. English te Brugge is van meening, dat het een naturalistische eindontwikkeling kon 
wezen van het symbolisme der Virga Jesse: „Et lequiescet super Eum Spiritus Dei". Cf. 
tevens voor verband tusscben van Eyck en Homerus, Hermeneus, 15 Sept. 1932, art. van 
J. С Opstelten. a) Frl. I, XL. 8) Frl. I, XLI. *) Frl. I, biz. 100. e) Günther (79), S. 23. 
η. 52. β) Frl. I. XLIII. 
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fetrus Uhristus schildert Maria zittend tusschen franciscus en Hierony-
mus.1) De meester van Flémalle wijkt af van troon en statigheid en plaatsi 
haar voor een muurtje in een tuin met bloemen of ook wel in een binnen
huis. 2) Toch stamt van hem ook weer de Madonna, die zwevende op een 
bank, de ara coeli, in de wolken gezeten is.3) Zeer huiselijk doet bij een vrij 
late Rogier-copie St. Jozef aan, die een papje biedt, terwijl het Kind zich 
tegen de zittende Maria aandringt. Inmiddels kronen haar twee zwevende 
engelen, rechts verschijnt een man met inktkoker.4) Een navolger van Bouts 
verbindt Van Eyck's gedachte om Maria te doen zitten voor een rijk kleed, 
met het muurtje van den meester van Flémalle.5) De neiging ontstaat 
daarenboven, vermoedelijk uit schilderkunstige motieven, de Madonna vooi 
of in het landschap weer te geven, zooals wij herhaaldelijk kunnen consta-
teeren, zooals bij den meester mit dem gestickten Laub.β) 

Dezelfde meester geeft haar ook weer temidden van musiceerende engelen, 
wat aan de Keulsche school doet denken. 7 ) Colyn de Coter stelt haar in een 
huiselijk milieu, de meester der Antwerpsche Mariatriptiek weer op een be
werkten zetel, waarboven een baldakijn word gedragen door engeltjes. Twee 
Italianiseerende engelen spelen op muziekinstrumenten.8) 

Memlinc verbindt verschillende andere motieven naar eigen trant. 9 ) Hij 
geeft Maria herhaaldelijk een grooten zetel, waarachter een tapijt hangt, 
terwijl een zuilenrij of boog haar omringt. De achtergrond wordt gevormd 
door een landschap of besloten tuin. Engelen met muziekinstrumenten om
ringen haar soms, ook biedt er een wel een appel aan het Kind. Er zijn 
duidelijk reminiscenties aan Van Eyck waarneembaar, die zich echter tot 
een liefelijke schilderachtigheid ontwikkeld hebben. Bleef Van Eyck nog 
stug en min of meer hieratisch, Memlinc's stijl is laat en overrijp. De ge
baartjes der engelen zijn gratievol, de Madonna aristocratisch. Bij navolgers 
vindt men hierop verschillende varianten. Bij den Brugschen meester van 
1473 zit de H. Maagd op een zetel, die omrankt is door de wikke.1 0) Op een 
portret van den meester der Ursulalegende is zij in het landschap op den 
achtergrond geplaatst, engelen rond haar in een tuin. 1 1 ) Is het St. Jozef, die 
water schept? Wij naderen hier reeds bedenkelijk het genre. Gerard David 
volgt trouw zijn voorgangers, ook in het plaatsen van guirlandes, gedragen 
door naakte putti volgens den vormenzin der Italiaansche renaissance.1 2) 

De zestiende eeuw zet op eigen wijze de traditie voort, soms terugkee
rend naar ouderen trant, zooals Metsys te Brussel, tot in de kleeding.13) Ook 

*) Frl. I, LVI. a) Frl. II, XLIII en LVII. a) Frl. II, LX. 4) Frl. II, LXXIX. ») Frl. Ill, 
LXXII en LXXIV. «) Frl. IV, LXIII en LXIV. *) Frl. IV, LXVII. ») Frl. IV, LXXII en V, 
XXI. ·) Frl. VI, XXXII-XXXVI. 10) Frl. VI, L u ) Frl. VI, LVI. " ) FrL VI, LXXIV. 
" ) FrL VII, XIX, 

147 



het vast met maagdelijke innigheid. Twee engelen staan in het koor en zin
gen. Men vermoedt hierachter de legende, die in verband kan staan met het 
officie „Salve sancta Parens", waarover in de annalen der Kartuizerorde 
geschreven staat, hoe een engel gezonden wordt, die zegt, dat de Moeder van 
barmhartigheid zich over de monniken zal ontfermen, wanneer zij aan haai 
getijden „Salve sancta Parens" willen toevoegen.1) 

Een nadere aanwijzing hiervoor zou kunnen zijn de Madonna van Metsys 
te Lyon, waar op den achtergrond in een kerk monniken getijden lezen en 
een engel aan het orgel zit.2) 

Bij Van Eyck is Maria nog volledig de „Koninginne, Keyserinne", zooals wij 
haar regelmatig genoemd vinden in het volkslied, hieratisch in dien zin, dat 
de meester zich volstrekt niet om de afmetingen bekommerd heeft. Zij is groo-
ter dan de bogen der zijbeuk en staat als een bovennatuurlijke verschijning 
in het kerkgebouw. 

Petrus Christus (Berlijn) schildert Maria in Van Eyck's trant verschijnende 
aan een knielenden Kartuizer, die door St. Barbara aan haar wordt aan
bevolen, binnen een portiek.3) 

Een Nederlandsche meester vertoont haar tusschen twee heiligen, de mees
ter van Flémalle (Luzern) doet haar staande aan het Kindje de borst geven, 
terwijl twee engelen musiceeren. Beiden beelden dit binnen een kerkpor
taal uit.4) 

Veel belangrijker is de Madonna aan de fontein van Jan van Eyck (Ant
werpen). B) Op een rijkgebloemd tapijt, door zwevende engelen hoog achter 
haar gehouden, staat Maria met haar Kind. Vast tegen haar aangebogen, 
grijpt het Kindje naar het loshangend haar van Maria, die om haar hoofd 
een bloemenkrans draagt. Velerlei bloemen bloeien op het grasveld en het 
muurtje van den achtergrond. Links een fontein, waaruit vier stralen in een 
bekken klateren; op den top daarvan een leeuwtje. Men moet wel weinig 
verstaan van het middeleeuwsche gedachtenleven om hier niet de „fonteyne 
van gracie" en de „flos campi" in terug te vinden. Zoo dikwijls beschouwt 
het lied haar in deze beide beelden, dat men het nauwelijks behoeft te citee-
ren. Praet in zijn Speghel der Wysheit doet al deze Mariasymboliek aan 
onze oogen voorbijtrekken.e) Hij spreekt van een „fonteyne fine" en doelt 
daarmede op de „heilighe gracie" van God in haar. Hij zegt hoe zij ook den 
„hoet van der roze" droeg en noemt haar die „edele sale, daer God in quam 
als dau in rosen." Deze poëtische benamingen, die alle in meer of minder 
verwijderd verband staan met het Hooglied en zijn commentaren van St. 
Bernardus, vinden gedurende de vijftiende eeuw een liefelijke vertolking 

*) Annales ord. Cartusiensis. IV. pag. 52. ») Winkler. Abb. 118. s) Frl. I, LXII. 4) Frl. I, 
LXXI en II, LXIII. β) Winkler, Abb. 27. β) J. Praet (153), biz. 1 ТУ. 
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in onze bloemenrijke schilderkunst. Binnen een muurtje, wel aanduiding van 
den „besloten hof" uit het Hooglied, staat ook de Madonna van A. Bouts, wier 
Jesuskind een rozenkrans om den hals draagt, terwijl het grijpt naar een 
anjer, die een engel aanbiedt. *) Op den achtergrond is een rotslandschap 
aangebracht, waar een stad in ligt. Het is mogelijk dat dit een toespeling 
vormt op de stad Jerusalem, waarmede in het Hooglied de bruid wordt ver
geleken. Maar soms is het ook de stad of het slot van den opdrachtgever. 
Typisch zijn de veelal terugkeerende bloemensoorten, zoowel bij Van Eyck 
als bij anderen. De kersouwe (madeliefje), als beeld der goedertierenheid, de 
acolye, als beeld der ootmoedigheid, roos en lelie zijn bekend. Ook de viool
tjes komen veel voor als beeld der nederigheid. Dit alles ziet men in de lite
ratuur bij Praet, maar ook in Dbuec vanden Boegarde, waar ook weer an
dere vergelijkingen gemaakt worden. 2) Men noemt daar de goutblomme het 
beeld der „bernender minne." Het zinnebeeldige van deze bloemen blijkt al 
hieruit, dat ze dikwijls samen worden afgebeeld, ofschoon ze niet in hetzelfde 
seizoen bloeien. Op het Lam Gods draagt de Moeder Gods aan haar kroon, 
dus blijkbaar als kenteeken van deugden, lelietjes van dalen om haar nede
righeid, lelies om haar maagdelijkheid en dorenrozen om haar offerliefde. 
Anthonis de Roovere's lofdichten, die binnen Brugsche en Gentsche kerken 
hingen als letterkundig pendant van gelijktijdige schilderijen, noemt ook nog 
de korenbloem ter eere van haar zedigheid als een der zeven vaste Maria-
bloemen. 9) 

Dat deze bloemensymboliek, juist om de regelmatige herhaling derzelfde 
bloemsoort, bij onze schilders een rol speelde, lijkt onmiskenbaar. Zij is zeker 
gedurende de eeuwen aan verschillende wisselingen onderhevig, maar ook 
in de zestiende eeuw nog niet uitgestorven. Anna Byns maakt er een ruim 
gebruik van, terwijl bij schilders als Metsys en Orley plant- en boomsoorten 
haar plaats vinden. 

Waar wij ook voortdurend Maria voor een muurtje zien voorkomen of in 
een tuin, terwijl men duidelijk bedoelt in te werken op het gemoed, ontstaat 
tegelijk de vraag in hoeverre men somwijlen de weergave eener meditatie voor 
oogen heeft gehad, waar een Brugman spreekt van den hof des harten vol 
bloemen en kruiden. ') Objectieve en subjectieve beschouwingen zullen ver
moedelijk in elkander zijn overgeloopen. Soms ziet men bepaalde monniken 
of heiligen op den achtergrond in den hof wandelen. 

Tenslotte valt over dit type op te merken, dat wij in de zestiende eeuw tot 
tweemaal toe een vrije herhaling vinden. De eerste was de Madonna in de 

г) Fri. Ill, LXI. я) Praet o.e., biz. 15,16 en Limb, sermoenen, XXXVIII, biz. 139. 8) Van 
't Hoog (133), biz. 55, U7; vgl. Nap de Pauw, I, 25 ντ., en Schoutens, passim. 4) Moll, Brug
man, I, 292. 
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kerk van Jan van Eyck, die door Gossaert werd geïmiteerd. De tweede is 
vrijer, maar toch overtuigend: Orley schilderde de staande Maria, die haar 
Kind de borst geeft, van den meester van Flémalle.1) Een renaissanceboog 
omvat haar, engelen zingen, musiceeren rond haar. Dit kan duiden op den 
wensch van een besteller, maar ook op een zekere imitatiezucht, die geen 
scheppende kracht inhoudt. Beiden kunnen gevoed zijn door een traditiege-
voel, dat het heilige bond aan oude vormen, en juist de werking van tegen
strijdige krachten geeft aan een periode zooveel spanning. 

«. De Madonna omringd door heiligen. Maagd der maagden. 

Terloops raakten wij reeds twee typen der Madonna omringd door heiligen 
aan. Dat type, waarbij de stichters zich doen aanbevelen door hun patroon, 
treffen wij reeds vroeg aan op de votiefschilderij der belle Jolanthe (Ype-
ren).9) Hier knielen stichter en stichteres voor een staande gekroonde Ma
donna, die de roos der „minne" in haar hand draagt. Het Kindje trekt met 
een hand aan Zijn voetje, met de andere legt het een vinger op den mond. 
Den stichter beveelt een mannelijke, de stichteres een vrouwelijk heilige aan. 
Het werk is vlak van achtergrond en lijkt nog in f eodalen geest geschilderd. 
In den nieuwen stijl wordt het motief voortgezet, meermalen echter de trip-
iiekvorm hiervoor benut. 

Het tweede type, dat wy reeds bij Petrus Christus aantreffen, is wat de Ita
lianen „sacra conversazione" noemen.3) Hier vinden wij rond Maria slechts 
heiligen. Vooral Rogier biedt ons hiervan een goed voorbeeld naar Italiaan-
schen trant (Frankfort).4) De H. Maagd staat hier op een kleine verhooging 
onder een conopeum, door engelen gedragen. Links staan St. Petrus met groo-
ten sleutel en St. Jan de Dooper, beiden blootsvoets, rechts de Florentijnsche 
heiligen Cosmas en Damianus met hun attributen in de hand. 

Zittende geeft Dirk Bouts haar tusschen Petrus en Paulus met sleutel en 
zwaard.B) Maria legt haar hand op een boek, dat Petrus voor haar open
houdt, Paulus reikt het Jesuskind een anjer. Duidt dit op het geloof van 
Petrus en de liefde van Paulus? 

Veel komt echter de Madonna met louter mannelijke heiligen in onze ge
westen niet voor. In hoofdzaak bepalen zich de Mariavoorstellingen met 
heiligen tot de zoogenaamde Virgo inter Virgines, het derde type, dat om 
verschillende redenen van belang is. Gewoonlijk is het beeld zoo opgevat, 
dat Maria met haar kind in een hof of tuin gezeten is, omgeven door maag
delijke, liefst vrouwelijke heiligen. Niet alleen komt het veelvuldig voor, maar 

*) Frl. VIH. LXXXVIII. ») Burger, T. 3. 8) Frl. I. LVI. <) FrL II. XVIII. •) FrL III. 
XXXI. 
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ook is er een zekere wijziging waar te nemen, die in veranderzieke tijden 
niet behoeft te verwonderen. 

Deze beminnelijke uitbeelding verschijnt reeds vroegtijdig in Duitsche ge
westen, waar men haar in verband met Suso's „minne"my8tiek brengt, zoo-
als wij gaarne aanvaarden, wanneer wij tevenp besluiten mogen, dat de 
mystiek ook onder leeken uitermate verbreid was. *) Immers zeer vele bestel
lingen werden door leeken gegeven. Of dient men de invloedssfeer eerder 
uit te breiden en te zeggen, dat zoowel literatuur als lied en gebedenboek 
naast de mystiek en de liturgie hebben ingewerkt op onze schilders? 

Vermoedelijk dus van Duitschen oorsprong, zien wij de Maagd der Maagden 
reeds vroeg bij Van Eyck tot uitdrukking komen in de miniaturen van Tu
rijn. я) Boven zien wij de Madonna gekroond temidden van staande heilige 
maagden. De H. Geest overhuift haar in de gedaante eener Duif. Enkele 
maagden dragen een krans op het hoofd of in de hand, St. Catharina ont
vangt van het Kindje een ring. Beneden staat de tekst: Omnes sánete Oir-
gines mentis et corporis puritatem. Lager nog volgen de Maagden het Lam 
Gods. Het is als een voorspel van het Gentsch altaar. Dit beeld, dat wij in 
de vijftiende eeuw zien voorkomen, bedoelt symbool te wezen van het beschou
wende leven. Wij kunnen dit de oudste schilderijen, ook die uit de Rijnsche 
school, duidelijk aanzien. 

Een navolger van Bouts schildert deze Virgo inter Virgines weer geheel an
ders. 3) Vooraan zit op een bebloemd muurtje Maria met haar Kind. In den 
besloten hof wandelen heilige maagden, St. Agnes met het lam, Dorothea 
met een bloemenkorf je in de hand en vermoedelijk Cecilia met een krans in 
het haar. Over den muur ziet men op een landschap, waar God de Vader in 
de wolken verschijnt. Een pauw pronkt op een muurtje, zwanen drijven in 
het water. Alles ademt rust, er hangt een zalige kloosterstemming over het 
geheel. 

Uiterlijk rijker, maar met minder wijding schildert de Brugsche meester van 
1499 het onderwerp. *) Hij gebruikt hiervoor de Duitsche groepeering, waarbij 
O. L. Vrouw op rijken zetel zit met kroon op het hoofd. De maagden worden 
rond haar zittend en knielend gegroepeerd. Vermoedelijk zijn het hier St. 
Catharina, kenbaar aan het rad, St. Agnes, St. Cecilia of St. Agatha en 
St. Dorothea. In den hof gaan ook nog twee vrouwen rond. Boven zweeft 
de Duif. In het landschap valt nog een onbestemd groepje op. 

De meester der Virgo inter Virgines plaatst vier maagden rond Maria om
geven door een hek. Buiten staan nog twee mannelijke en twee vrouwelijke 
maagden. De jongere man moet St. Johannes wezen, ook omdat hij bloot-

*) Sauer i/h. Kunstw. Jahrbuch der Görresgesellschaft, 1 Jrg. 1928, pag. 24. •) Winkler, 
Abb. 15. «) Frl. III. LXXIII. *) Frl. IV. XU. 
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voets gaat, de oudere zijn broeder St. Jacobus; de beide vrouwen zijn Маг-
gareta en Magdalena. Op verfijnde wijze zijn de emblemen der maagden tot 
lijf sieraden, hetzij borstspeld of halsketting, verwerkt.1) 

De meester der Lucialegende behandelt het gegeven minstens tweemaal. *) 
Eens met vier heilige maagden, eens met deze en verschillende anderen. 
Deze vermeerdering in getal dringt door, waarbij namen vallen te noemen 
als St. Apollonia met de tang, St. Agatha met de borsten, St. Cecilia, Mag
dalena en anderen. Dit vermeerderen der maagden, waaronder verschillende 
volksheiligen naar voren treden, voert ons uit de kloosterlijke beschouwing 
van den besloten hof naar het leven in de wereld, waar de heiligen niet op 
de eerste plaats als voorbeeld, maar om voorbede worden aangeroepen. 

Gerard David zet dit motief krachtig voort (Rouen en Londen), waarbij op 
te merken valt, dat niet altijd de veelheid der maagden, ook het naarvoren 
treden der stichters in portret speciaal duidt op den wensch, om heiligen als 
voorsprekers te verzamelen.3) 

Op het werk van Rouen heeft het Kind Jesus een druiventros in de hand, 
wat later veelvuldig voorkomt. De symboliek is hier voor het grijpen. Afgezien 
nog van het feit, dat Maria reeds in de Limburgsche sermoenen uitvoerig 
bij een wijngaardrank vergeleken wordt, die edele vrucht draagt, bestaat er 
een preek van Nicolaas van Cusa, waarin deze zegt: „Uit de natuur van haar 
vleesch heeft zij die druiventros (Jesus) voortgebracht, uit welken de wijn 
geperst is, die God verheugt en de menschen." 4) 

Op te merken valt nog, dat blijkbaar het motief der Madonna met musicee-
rende engelen en de Virgo inter Virgines in elkander geschoven zijn. 

Het paneel te Londen lijkt een teruggaan naar het sober type, maar is dit 
slechts ten halve. Het portret van den stichter is zeer belangrijk. Door be
middeling van St. Catharina wendt hij zich tot Christus. Eigenaardig is de 
hanger van edelsteenen boven den zetel van Maria. Of en waar symboliek 
1er steenen gezocht moet worden, is een eigen studie waard. In de literatuur 
komt zij zeker voor. 

Het klassieke werk voor de Virgo inter Virgines bij de Nederlandsche school 
s en blijft Memlinc's triptiek van het St. Janshospitaal te Brugge.e) Hier 
soowel als op het schilderij van Chatsworth zijn ook maagdelijke mannen 
langebracht en wel de twee voornaamsten, St. Jan de Evangelist en St. Jan 
Ie Dooper. Dringen op Chatsworth de stichters, zij het knielend, op den 
roorgrond, Brugge kenmerkt zich op het middenpaneel door een fijne ge-

*) Frl. V, XLI. De catalogus van het Rijksmuseum (Nr. 43) is hier onvolledig. a) Frl. VI, 
.XIV en LXV. s) Frl. VI. XCVI en XCVII. De heiligen zijn door James Weale herkend. 
) Limb, serin. XXI en Arch. y. d. gesch. v. h. Aartsbisdom Utrecht, 31e dl. 1906, biz. 93. 
) K. Vol!, Memling, Klassiker der Kunst. XIV, Abb. 28/29. 
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slotenheid der heiligen bijeen. Maria troont op een zetel in een zuilenhal, 
achter haar hangt een rijk tapijt. Een engel met een harp staat links, een 
ander knielt met open boek rechts, waarin zij bladert. Beiden zijn zonder 
vleugels. St. Catharina, als een koningsdochter in brokaat gekleed, ontvangt 
een ring van het Jesuskind, dat in de linkerhand een appel draagt. St. Bar
bara knielt rechts en bidt uit een boek. Daarachter staan de Dooper met het 
Lam en de Evangelist met de kelk. Op den achtergrond zijn tafereeltjes aan
gebracht uit het leven van beide, in de liturgie bijzonder vereerde, heiligen 
(vgl. blz. 175). De compositie der voorste personen is in lichten cirkelvorm 
opgebouwd, waartegen de verticalen der zuilen en mannelijke heiligen af
sluitend werken. Het is de rijpe stijl eener wijkende cultuurperiode, waarin 
de vroomheid een aristocratiscben vorm kreeg, niet meer krachtig, maar heel 
fijn van voelen. 

Het is merkwaardig, hoeveel dit oorspronkelijk uit kloosterstemming gebo
ren motief juist in het begin der zestiende eeuw voorkomt. Weliswaar ge
wijzigd, blijft de grondidee: Maagd der maagden. De meester van de Mor-
risontriptiek (Londen) plaatst Maria temidden van engelen en maagden voor 
een bron. 1) Zij bidt in een boek, het Kind zit op een kussen op den grond. 
Er staat een tafel met spijzen. Is het de „spyse der sielen", of „soete sucade", 
waar Anna Byns van spreekt? Op den achtergrond staat een fantastisch ge
bouw, dat zoowel de hemeldeur als Salomon's paleis zou kunnen heeten. Het 
geheel is een paradijsweide, een „wellustich pryeel".2) Op de linkerzijde der 
triptiek knielt de Dooper, rechts de Evangelist, achter wien een engel staat. 
Tusschen de boomen bewegen zich allegorische figuren (?). 

De meester van Hoogstraten behandelt het motief minstens driemaal.3) (Wee-
nen, Florence en Philadelphia). Steeds knielen half zittend twee maagden, 
St. Catharina en een andere. Sterk komen rad en zwaard uit. Opvallend is, 
dat Maria tweemaal een vrucht aanbiedt, eenmaal neemt Maria er een uit 
een schaal, die een engel haar aanbiedt. Dit wijst zeker op geestelijke vruch
ten. Ook om den ernst en soberheid van weergave doet het denken aan 
Anna Byns* refereynen: 

„Besoect den nieuwen conine in u contemplatie 
En begeert zyn gratie dach ende nacht, 
Suyvert u herte, vernieut u conversatie. 
Niet ledich en laet in u zyn Gods gratie, 
Arbeyt daer mede; God wil hebben ghewracht 
In Synen wyngaert, want Ну vruchten verwacht." 4) 

*) Fri. VII, LVIII. ·) Anna Bijas (119). blz. 2, 5 en 6. e) Fri. VII, LXXVI-LXXVIII. 
*) Anna Bijns (119), blz. 313. 

155 



AFB. 63. A. Isenbrandl 

и ι и аШ 

M VAGD DER MAAGDEN Vzle Goldman, New-York, 



'г. 
и: а о < 

-
о 
-



genwoordig, dat de devotie der Moeder van Smarten verspreid werd van uit 
de Nederlanden. De devotie werd 1495 pauselijk goedgekeurd, nadat bepaalde 
plaatsen in Nederland zulke paneelen het eerst in de kerk hadden opgeno
men. Men deelt de voorstellingen in drie groepen in: zeven zwaarden zon
der medal jons, medal Jons zonder zwaarden en zwaarden met medaillons te
zamen. 1) Deze devotie heet verder van Dominicaanschen oorsprong te we
zen. 2) 

g. Overige Marialegenden, wonderen en deooties. 
I. St. Lucas de Madonna schilderend. — Een oude overlevering wilde, 

dat St. Lucas schilder was en zeven schilderijen maakte. Verschillende Ma
ria's te Rome werden dan ook aan hem toegeschreven.3) 

Onze schilders, wier patroon St. Lucas werd, geven meermalen weer, dat 
St. Lucas de Madonna met stift of penseel portretteert. 

Het aan Rogier toegeschreven schilderij is hiervoor kenmerkend. Maria zit 
links onder een tapijthemel en reikt haar Kind de borst. Halfknielend zit 
rechts St. Lucas te teekenen. Terzijde is zijn embleem de os aangebracht. Door 
een kier ontwaren wij even een cel, waar boeken en een banderol liggen als 
voor een verluchter van handschriften. 4) De overgang naar het atelier wordt 
zichtbaar bij een navolger van Bouts, die in denzelfden hoek al uitzicht 
opent op een schildersezel met ingrediënten.5) Het duurt niet lang, of de 
handeling wordt binnen het atelier zelf verplaatst. 

Bij Rogier en bij Bouts ziet Lucas niet alleen langs zijn teekening, maar 
ook langs zijn model heen. 

Colyn de Coter maakt het interieur nog intiemer.e) Lucas en Maria zitten 
beiden en vullen door hun grootte het vertrek. Tusschen hen staat de schil
dersezel, waarop het portret van O. L. Vrouw staat. Allerlei ingrediënten van 
het atelier zijn aangebracht, als schelpen, penseelen. Maria en het Kind dra
gen nimbi. Het geheel is innig stil en gesloten. 

Ook de zestiende eeuw kent het geval nog, maar sterk gewijzigd. Beschouwt 
men Gossaert (Weenen), dan is alles drukte en beweging. In een wolk ver
schijnt Maria met haar Kind, omgeven door engelen. Dat zij zweeft als een 
visioen, is iets nieuws. St. Lucas teekent knielend op een bidstoel, maar een 
engel bestuurt zijn stift. Er is een zekere vreugde in dit werk, die weldadig 
aandoet. De schilder schijnt in zijn element, nu hij zijn patroon mag weer
geven, die zijn kunst een hooger bestemming geeft. Een andere maal zet hij 
Lucas tegen een pilaar, terwijl Maria gewoon schijnt te poseeren.7) 

1) Analecta Bollandiana 1893; anders leeren Mâle en Künstle. *) Daniels (123), biz. 61 w . 
3) v. d. Velde (ИЗ), biz. 185. 4) Frl. II, LXXIII. ») Frl. III, LXXI. «) Burger, T. 54. T) FrL 
VII, XXIV. XXV. 
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Daartegenover is het Lucasschilderij van Floris slechts portret geworden. ^ 
Het schilderen is hoofdzaak, waarbij het geestelijk element nog juist even om 
den hoek komt gluren. Lucas zit voor den schildersezel — het is Ryckaert 
Aertsz —, in de linkerhand houdt hij een bundel penseelen. Achter hem 
wrijft een knecht verf op den steen. Onder den ezel verschijnt de kop van 
een os, waarop een wapen is aangebracht. De kop van den os is hier prac-
tisch schildersembleem geworden, het oude Lucasmotief in een portret om-
getooverd van een bevrienden meester. De heilige komt de Moeder Gods niet 
meer eerbiedig naderen, maar zij poseert in zijn atelier, dat met het noodige 
welbehagen wordt tentoongesteld. Het verschil in visie blijkt nog sterker bij 
Maarten van Heemskerck in Haarlem. 

II. Verschijning der H. Maagd aan den H. Bernardus. — De groóte Maria-
liefde van St. Bernardus voerde tot legenden rond zijn persoon. Op zekeren 
nacht zou Maria aan den monnik verschenen zijn en enkele druppels moe
dermelk hem op de lippen hebben doen vallen.2) In verband met de uitbun
dige uitdrukkingen van het Hooglied is dit minder bevreemdend, dan het op 
het eerste gezicht lijkt. Bernardus immers was de beroemde commentator 
van het Canticum canticorum in de middeleeuwen geweest. 

Sommige meesters, zooals de Italiaansche, evenals bepaalde schrijvers be
handelen alleen de verschijning der H. Maagd, wat de geestelijke gedachte 
meer ten goede kwam, doch wat op het einde der middeleeuwen aan de alge-
meene uitbeeldingswoede niet meer voldeed. 

In onze gewesten bestaan schilderijen uit de zestiende eeuw, waarop 
Maria den heilige deze melk aanbiedt. Toch mist een werk te Utrecht alle 
vroomheid niet. Maria zit onder een conopeum door engelen vastgehouden. 
Het Jesuskind wijst met Zijn handje Bernardus naar Maria's borst. De Cis-
tercienser abt met staf knielt voor de treden van haar troon. Voor hem ligt 
een sandaal, uit eerbied bij het knielen uitgedaan. Zijn fijne handen houdt 
hij blij devoot vaneen. Op den achtergrond ziet men een kerk met monniken.3) 

In het Gentsch museum hangt een ongeveer gelijktijdig schilderij, waar het
zelfde motief verwerkt wordt. De kerk is echter deels met christelijke, deels 
met profane beelden versierd. De appel ontbreekt niet bij het Kind op den 
schoot. Er is een kruisgang en een doorkijk op aangebracht.4) 

In verre navolging van deze legende komt in de exempelen meermalen 
voor, dat Maria aan een monnik verschijnt en hem geneest door haar moeder
melk. Zoo, waar een broeder in Sinte Bernaerts orde groóte liefde heeft tot 
Maria en haar vraagt: „Bewise dattu biste een moeder" (de letterlijke verta-

») Winkler, Abb. 186 en 187. 2) E. Vacandard. Vie de Saint Bernard, 1927, II. 79. ») N. 
Nederl. school rond 1500. Aartsbissch. mus. Utrecht. 4) Gedateerd tusschen 1525—1540. 
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ling van „Monstra te eeee Matrem" uit de hymne Ave maris stella) waarop 
Maria „haar maechdelike borst nam ende stacse hem in den mont." Zoo ver 
als deze woorden durfde geen schilderij te gaan, dat zich bepaalde tot een 
straal melk op een eerbiedigen afstand. *) 

Dergelijke teksten evenals de voorstellingen zelf mogen den twintigst-
eeuwer stuitend voorkomen. Wat de woorden en dikwijls ook de schilderijen 
betreft, kan moeilijk getwijfeld worden aan de naïeve opvatting daarvan. 
Ten grondslag lag een eenvoudige, oprechte liefde voor O. L. Vrouw, in wie 
bet wonder, dat zij „maghet was ende moeder", vooral trok. 

III. Maria verschijnt aan Dominicanen. — Te Utrecht hangt een paneel, 
waarop Maria haar Kind wijst aan de Dominicanen, terwijl zij het Salve 
Regina zingen. „By et зрев nostra, doe gruete si alle die broeders. Ende doe 
si songhen: Eya ergo advocata nostra, doe viel Onse Lieve Vrouwe Maria op 
hoor knyen voor hoor lieve kint ende badt voor die broederen.... Ende doe 
ei songhen Et Jhesum benedictum fructum ventris tui, doe nam onse lieve 
Vr. Maria hoor kint ende hielt dat op mit beiden hoor handen ende wisede 
dat den broederen dat syt sien souden." 8) 

IV. Maria reikt een kazuifel aan St. Ildefonsus. — De heilige had een 
boek geschreven over de maagdelijkheid der Moeder Gods. Als bijzondere 
gunst verscheen hem daarom O. L. Vrouw. Dit Spaansche geval vinden wij 
in onze schilderkunst wel niet vóór 1496, toen Philips de Schoone met Jo
hanna van Arragon huwde, uitgebeeld. ') De voornaamste voorstelling is van 
Isenbrant. *) De heilige knielt zonder kazuifel voor het altaar en Maria zweeft 
op hem toe met een kroon op het hoofd en omgeven door engelen, die haar 
wuivenden mantel ophouden. Zij draagt in haar handen een kazuifel, dat zij 
op het punt is den heilige om te hangen. Monniken knielen achter Ildefon
sus en in stoet gaan anderen door het koor der renaissancistische kerk. 
Deze teedere dienstvaardigheid van Maria voor haar trouwe dienaars is de 
moraal uit alle exempelen en legenden. 

Onder de twijfelachtige Memlincs wordt een paneel opgenomen, waarop 
Maria in een gotische kerk in een zetel zit en Ildefonsus voor haar knielt.6) 
Engelen reiken niet alleen het kazuifel, doch ook staf en mijter aan. Op een 
bandelier staat Sanctus Illdefonsus. Dit laatste moge al innerlijker wezen, 
het eerste is stichtend door de blij-vrome houding der handen van den heilige. 

1) De Vooys (166). Gelyke gedachten komen voor in leg. CCLXVI, CVII en CIX. 2) v. d. 
Graft (12Θ), blz. 44. 8) Om deze reden lijkt het drieluik in het Mauritshuis (Nr. 763) een 
twintig jaar te vroeg gedateerd. 4) Burger, T. 114; Jameson (85a), die geen Vlamingen uit 
de 15e eeuw noemt, wel Murillo en ook Rubens kent, blz. 24 тт. B) Voll, Memlinc, KL d. K. 
XIV. S. 153. 
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V. O. L. Vrouw van den rozenkrans. — Wy zagen terloops reeds enkele 
voorstellingen, waarop de H. Maagd of Jesus een rozenkrans in de handen 
had. Zoo treffen wij den rozenkrans reeds vroeg aan bij de Maria aan de 
fontein van Jan van Eyck.1) Ook een eremiet van het Genteche altaar draagt 
een bidsnoer in de hand evenals de biddende vrouw op het Mérode-altaar. ') 
Bij Rogier's Columba-altaar heeft een knielende mansfiguur het in de 
hand.8) Deze voorbeelden zijn bepaald vroeg te noemen, waar de rozen
krans eerst in de tweede helft der vijftiende eeuw zoo verbreid werd door 
Alanus de Rupe. Veel vroeger reeds was hij in groei, vooral wat de geheimen 
betreft bij de Kartuizers, waaronder wij den naam mogen noemen van 
Henrick Eger van Kalkar. *) Voor de zooveelste maal mogen wij dus invloed 
vermoeden van Kartuizers op onze kuns t 

De uitbreiding der devotie gaat ook gepaard met meerdere voorstellingen. 
Zoo draagt bij Joos van Cleve het Kindje den rozenkrans om het bloote 
lijfje.B) Eenmaal heeft Maria den rozenkrans aan den gordel. Zij houdt dezen 
met de hand vast rond Zijn lijfje. Soms zijn het fijne, maar op verschillende 
portretten zeer dikke kralen. De rozenkrans is veel grooter geworden dan in 
het begin der vijftiende eeuw, zooals bij Metsys (Brussel).e) Kan dit samen
hangen met de uitbreiding der geheimen in den loop der vijftiende eeuw? 

Naast deze meer toevallige voorstellingen van den rozenkrans, die wij mis
schien ook hier en daar gesymboliseerd zien in de „rosenhoet" der H. Maagd, 
bezitten wij in het paneel van een onbekenden meester, dat een copie naar 
Geertgen heet, een doorloopend verhaal. Dit werk is verdeeld in vier tafe-
reelen, waarbij geheel links Dominic us boetende voor een kruisbeeld knielt. 
Iets verder reikt het Jesuskind op den arm Zijner Moeder, die een bloemen
krans onder haar kroon draagt, een rozenkrans aan St. Dominicus. Twee 
engelen houden den mantel van Maria op, dan volgt een rozenkranspredi
katie en tenslotte de uitdeeling van den rozenkrans aan de geloovigen. Het 
schilderij is een levende illustratie op de groóte verbreiding van het rozen
kransgebed op het einde der vijftiende eeuw.T) 

VI. Maria ten dorren boome. — Er bestaat van Petrus Christus een pa
neel, waarop de H. Maagd met Jesus op den arm staat op een boomstam, 
waarvan de dorre takken als de twijgen van een doornenkroon in elkander 
strengelen rond Moeder en Kind. In de takken hangen vijftien A's als even 
zoovele ave's van den rozenkrans. Het werk is eenig in zijn soort, ontstaan 
uit de devotie van de broederschap van O. L. Vrouw ten dorren boome, 
waarvan de schilder lid was. Enkele feiten mogen hier volgen, die een gron-

»J Winkler, Abb. 27. ") Burger, T. 27. Borger, T. 49. *) P. Fourrât (152), T. II, p. 510. 
B) Frl. IX, XXXVII. ·) Frl. VII. XXII. ') Frl. V, XV. 
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diger studie kunnen ten goede komen. Op een werk van Jan van Eyck 
draagt een man een stukje dorre tak op de borst, terwijl te Dordrecht een 
capelleken de Dorre Boom bestond.1) 

VII. Mirakuleuze schilderijen en beelden. — De studie van vereerde beel
den, die een werk op zich zelf zou vullen, worde slechts aangestipt als uiterst 
leerzaam voor den godsdienstzin der late middeleeuwers.2) Voorzoover het 
schilderijen betreft, wat in ons land minder voorkomt, noemen wij de O. L. 
Vrouwedevotie in Veere, in den O. L. Vrouwepolder, waarvan het origineel uit 
Brugge naar Veere is teruggegaan. Het is een zeer eenvoudige, biddende Maria-
figuur. Haar handen vouwen zich in gebed. Van belang is ook de devotie tot 
O. L. Vrouw van Milanen, waarvan de invloed te lezen is op paneelen.3) 

VIII. De mantel van Maria. — Ofschoon bij ons geen speciale Madonna's 
bekend zijn, die alleen om het motief van haar beschermenden mantel ge
schilderd werden, ontmoet men toch herhaaldelijk reminiscenties aan het ge
geven, dat reeds in de exempelen en legenden voorkomt, waarbij Maria be
schermend haar mantel om kloosterlingen of geloovigen uitstrekt. Het mantel
motief komt voort uit een visioen van een Cistercienser monnik, waarvan 
Cesarius van Heisterbach bericht.4) In onze kunst zien wij reeds op hetLaatste 
Oordeel van Van Eyck duidelijk naaktfiguurtjes onder Maria's mantel staan, 
om bescherming te zoeken. 

IX. De Onbevlekte Ontvangenis. — Sommigen duiden de ontmoeting van 
Anna en Joachim aan de Gouden Poort als vroege uitbeelding der Onbe
vlekte Ontvangenis, vooral wanneer deze voorkomt in seriescènes uit het 
leven der H. Maagd. Zooals beschreven op blz. 34, kwam dit tafereel op 
schilderijen voor. 

Met besliste zekerheid kan men dit bepalen op die houtsneden of miniatu
ren, waar de H. Maagd omgeven is door tal van attributen, die op haar vol
komen zuiverheid wijzen, zooals de hortus conclusus, de porta coeli, Turris 
Davidica enz. 

Een klaar voorbeeld hiervan is de miniatuur in het Breviarium Grimani, 
waarbij de tuin, de bron, de planten in het Latijn, de titels der H. Maagd 
met gouden letters zijn aangebracht.5) Van een onbekenden meester hangt in 
de Lakenhal te Leiden zulk een paneel.e) Ofschoon in den groei der gedach-

1) Bijdr. v. d. gesch. v. h. Bisdom Haarlem, VI, blz. 52. a) Vgl. Kronenburg (89). Voor 
Dordrecht en Amersfoort in de Bijdr. v. h. Bisdom Haarlem. s) M. English (78), die een 
paneel te Brugge noemt. 4) Sauer, Kw. Jahrbuch, S. 7; vgl. Vera Sussmann, Jahrbuch f. 
Kunstwissenschaft, Bd. V. 5) Brev. Grimani, XII, 1581. *) Cf. tevens Maria verschijnend in 
den schoot van St. Anna, overhuifd door een duif bij В. Kleinschmidt (88), S. 208 ff. 
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tenwereld der vijftiende eeuw reeds gewezen kan worden op voorstellingen 
zooals Maria bij den wortel van Jesse, of omgeven door profeten met de 
Duif boven haar, die zeer vermoedelijk de gedachte aan de Onbevlekte Ont
vangenis tot uiting wilden brengen, zijn overigens weinig voorstellingen be
kend, die dit gegeven overtuigend weergeven. De groóte opbloei komt eerst 
later. 

X. Er zijn ongetwijfeld nog andere devoties te noemen, zooals de plaat
sing der Mariabeeldjes op hoeken van straten, de vereering van O. L. Vrouw 
ter sneeuw, waarvan Antoon Claeissins een schilderij maakte, doch de meeste 
hebben niet zoo sterk op de beeldende kunst ingewerkt.1) Ook vallen de 
uitgebeelde legenden nog te noemen, die zich meerendeels echter niet verder 
uitstrekken dan tot de miniaturen, zooals de bloemen, die groeien op het 
graf van den ridder als belooning voor zijn trouwe Mariavereering. Op elk 
blad stond een AVE geschreven. *) V oor dit overzicht meenen wij echter met 
de schilderijen te mogen volstaan en wel in het bijzonder met die paneelen, 
die den tijdgeest vertegenwoordigen. 

Overzicht der Mariavoorsiellingen. 

Wij treffen dus in de vijftiende eeuw de schilderingen van O. L. Vrouw in 
rijke schakeering aan. Opmerkelijk is, hoe veelvuldig Maria met haar Kind 
wordt weergegeven. Tegenover de verwijten van overdreven Mariavereering 
dient vastgesteld te worden, dat zij bijna altijd aanwezig is om haar Kind. Zij 
is in zoo hooge eere, omdat zij de Moeder en wel de maagdelijke Moeder van 
God is en omdat de middeleeuwer dus ook het onomstootelijk vertrouwen 
had, dat haar voorbede Zijn ziel beveiligde bij Jesus zelf. Ten overvloede 
bekent Maria haar verhouding tot Jesus als dienstmaagd des Heeren in den 
nederigen eerbied van haar hoofdwending of neergeslagen blik, terwijl het 
Goddelijk Kind bewust Zijn heerschappij toont, hetzij door, zooals bij Jan van 
Eyck, een kristallen aardbol te dragen en een knielenden schenker te ze
genen of door, zooals bij Dirk Bouts, allen, die Zijn beeld vereeren, genadig 
aan te zien. De hoeveelheid der voorstellingen is hier volstrekt niet beslis
send, maar de beteekenis, die wij ook uit geschriften leeren begrijpen. Een 
lied begint „ter eeren van haer, Maria met haren kinde", om dan een door-
loopende samenspraak te geven tusschen Jesus en de ziel, terwijl de laatste 
stroof getuigt: „O beere, ghi syt soe soet, ick hope aen U genaden."3) Dat 

1) Het werk van Claeissins is de dedicatie van O. L. V. de Meerdere (feest v. Maria ad 
Nives, 5 Aug.), gemaakt voor de broederschap van O. L. Vrouw ter sneeuw in de O. L. Vr. 
kerk te Brugge. 2) v. d. Graft (128), Marialegenden. 3) Scheurleer (117), blz. 25. 
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het Goddelijk Kind, hoe klein ook voorgesteld, de hoofdpersoon ie en blijft, 
bevestigt Van Eyck's werk in Dresden, waar Jesus den schenker een spreuk-
rol voorhoudt met de Evangeliewoorden: „Leert van mij, want ik ben zacht
moedig en ootmoedig van hart". Een later drieluik vertoont op de vleugel
deuren niets anders dan engelen met Christus' lijdenswerktuigen. *) 

Bij dit alles valt een geleidelijke ontwikkeling te constateeren, die vanaf 
het meer hieratische, koninklijke type loopt tot aan de verwereldlijkte por
tretkunst der zestiende eeuw. Ofschoon de kiemen hiervan reeds duidelijk 
waarneembaar zijn in het begin der vijftiende eeuw, zal de slinger naar het 
volkomen individualiseeren toch slechts zeer geleidelijk overhellen en grijpt 
men ook in de zestiende eeuw herhaaldelijk terug naar het oudere type. 

Het feit alleen, dat er zoovele variaties zijn, bevestigt een nieuwe opvatting. 
Men hecht nog wel aan de traditie, maar huldigt in de uitdrukking hiervan 
een individueeler opvatting. Deze grijpt steeds verder om zich heen, totdat 
latere geslachten herhaaldelijk blijk geven vroegere symboliek niet meer te 
kennen, of het objekt, waaraan deze oudtijds gehecht werd (appel, kandelaar, 
lelie), voor decoratieve doeleinden alleen gebruiken (stilleven). Ook nieuwe 
symboliek komt tot uitdrukking zooals de druiventros. Zekerheid hierover 
valt met het voortschrijden der schilderkunst steeds moeilijker te verkrijgen. 

De reden van het groóte aantal is oorspronkelijk zeker te zoeken in de bui
tengewone Mariadevotie. Dat hierbij op den duur een zekere mode gaat mee
spelen, is niet uitgesloten, waarbij ook minder edele motieven, zooals de 
wensch naar het bezit eener schoone vrouweschilderij, hebben gewerkt. 

Qualitatief moet men erkennen, dat de vijftiende eeuw ons buitengewoon 
hoogstaande Madonna's heeft nagelaten, die uit een diep begrip harer gees
telijke waarde ontsproten zijn. Dat dit herhaaldelijk op innige vroomheid 
wijst, is niet minder zeker. Waar deze misschien de groóte meerderheid vor
men, kan men bij dit centrale punt moeilijk spreken van een herfsttij der mid
deleeuwen. 

In het algemeen ontwikkelt zich de Mariafiguur van monumentaal type 
naar het schilderachtige genre. In zooverre wordt zij sterk profaan, al heeft 
dit vermoedelijk zelden in de bewuste bedoeling der schilders gelegen, waar
om het niet minder merkwaardig is, vooral waar ook de zestiende eeuw soms 
ernstige godsvrucht bij de uitbeelding, met name bij Metsys, blijft vertoonen. 

1) Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht. Nr. 113. 
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V. HEILIGEN. 

Men kan de uitbeeldingen der heiligen in twee groóte groepen verdeelen. 
De eerste omvat de schikking van vele heiligen bijeen. De tweede omvat 
hen als individueelen patroon of voorspreker der menschen. De laatste groep 
is weer onder te verdeelen in afzonderlijke figuren der heiligen en in de uit
beeldingen van feiten, legenden uit hun leven. 

I. HEILIGENGROEPEN. 

Voor de eerste groep komt allereerst in aanmerking, het veelluik van het 
Lam Gods te Gent. Dit juweel van kleurenfrischheid blijft tevens een onuit
puttelijke schat voor iconografischen rijkdom, waarbij ongetwijfeld die schrij
vers de waarheid het dichtst benaderen, die het sterkst vasthouden aan de 
middeleeuwsch-kerkelijke gedachtenwereld. Zoo doet iemand dit voor de hei-
ligengroepeeringen op overtuigende wijze, wanneer hij de betrekking tot het 
zevende hoofdstuk der Apocalyps en dus tot de liturgie van Allerheiligen on
miskenbaar noemt.1) 

Men mag hierbij geen slaafsche navolging van den tekst verwachten, wel 
een geniale vertolking van den geest die daaruit spreekt. Evenmin volgt Van 
Eyck naar de letter de schilders van Florence in S. Maria Novella, als Or-
cagna en anderen, ofschoon een zekere invloed van die zijde moeilijk valt 
te ontkennen. Het wonder van Van Eyck ligt mischien minder in den 
nieuwen vorm dan in de beheersching, waarmede hij verspreide elementen 
weet te vereenigen tot een machtige synthese van geheel de kerkelijke ideeën
wereld der late middeleeuwen. Hij biedt ons de „caelestis urbs Jerusalem", 
waarover Thomas van Kempen spreekt.s) Hij geeft het Lam Gods weer, zoo-
als de Limburgsche sermoenen het beschrijven: „een lamp dreef al die hi-
melsche scare tene levende borne van die vloten levende water."'3) Hij ver
bindt profeten, martelaars, maagden en belijders in een ware gemeenschap 
der heiligen, waarvan de vespers zingen op het feest van Allerheiligen. 

En daarnaast vergeet hij als fijn miniaturist niet de eenvoudige détail-

*) R. Günther (79). I Teil. S. 5* ff.: cf. Lemaire. Collect. Mechlin., NOT. 1932. biz. 631 тт. 
"J Pohl (151). IV. 293 β. 8) Limb, sermoenen. XV, biz. 351. 
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studies. Bij de maagden groeit de lelie, bij de belijders de palmboom (Jus
tus ut palma florebit), St. Barbara draagt een toren met drie vensters, de 
diakens Stephanus en Laurentius steenen en een boek. Nog minutieuser gaat 
zijn blik, wanneer hij op de sluitstukken der koormantels figuurtjes toovert 
of op een mijter A. en ω. Maar elk deel blijft ondergeschikt aan den samen
hang van zijn monumentalen bouw. 

Zeker heeft de compositie naar den vorm nog niet die volmaaktheid, 
waarvan Rafaël ons een voorbeeld toont; de meermalen gemaakte opmer
king, dat boven- en onderpaneel in geen verhouding staan en geen eenheid 
van gezichtspunt vormen, is hier op zijn plaats, de stijfheid der in goudbro
kaat gestoken heiligen is bevangen, de groepverdeeling in vieren wordt niet 
zwierig opgelost; maar hoeveel dieper eenheid heeft daarentegen zijn ge-
dachteninhoud ! Het geheele Verlossingswerk vindt zijn eindbekroning in 
Christus' koningschap (Rex regum), hieratisch groot volgens eeuwenoude 
traditie, waar alle volkeren en stammen en standen Hem om zalig prijzen. 
Het is de ware chorus beatorum, zooals de titel luidde van het spel, dat twintig 
jaren later op de markt te Gent naar dit schilderij gespeeld werd. God over-
heerscht niet alleen door hooge plaats en groóte schaal, maar ook, tusschen 
de blauwe Maria en den groenen Johannes, door helroode kleur. Zijn onein
dig Wezen kan niet zonder iets abstracts in het gezicht benaderd worden, 
wat door meer dan koninklijke praal en ondoorgrondelijke teekens tot het 
bovenmenschelijk mysterie is opgeheven. 

In hoeverre bij de conceptie samenvoeging heeft plaats gehad van Laatste 
Oordeelmotieven als Maria en St. Jan de Dooper, die naast God zetelen, en 
de Aanbidding van het Lam, zooals die in Sacramentaria wordt aangetrof
fen of ook op de Byzantijnsche Majestasschilderingen, waarbij evenals op 
Orcagna's paradijs meermalen het Lam Gods onder en Christus boven voor
komt, kan een open vraag blijven. Bij de oorspronkelijkheid van den mees
ter spreekt het vanzelf, dat hij gegevens uit tal van oudere voorstellingen 
op zelfstandige wijze verwerkt heeft. 

Vastgesteld mag dus worden, dat Van Eyck's plan volstrekt niet uit de 
lucht is komen vallen, ook niet alleen uit miniaturen, maar tevens naar 
Italiaansche fresco's, het meest misschien als verbinding van allerlei bestaan
de onderdeelen op werken van gelijke strekking is ontstaan. Zijn durf en 
drang hebben tot uitvoering gebracht, wat verholen leefde in literatuur, 
liturgie en beeldvorm der voorafgaande tijden. Veel hiervan moge geleidelijk 
uiteenvallen in individualisme en humanisme, het einde der middeleeuwen 
houdt een vaste, klare harmonie door de opperste uitbeelding van deze uni-
verseele gedachte: de gemeenschap der heiligen in Christus. 

Wat Ludolphus van Saksen en Dionysius de Kartuizer beteekenden voor 
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Van Limburg treffen wij verschillende heiligen aan, waaronder meerdere 
kloosterlingen. *) Zoo bestaat er een schilderij van den Brugechen meester 
van 1499, een Kroning der H. Maagd omgeven door tal van heiligen, waar
van verschillenden te herkennen zijn. Daar knielen de groóte ordestichters, 
mannen als Ber nardus, Franciscus, Dominicus, bij elkander tevens de vier 
groóte kerkvaders, waarvoor weder maagden als St. Agnes en St. Catharina, 
op den voorgrond verder figuren uit het Oude Testament en de voorloope* 
St. Jan de Dooper. ') 

De heiligen bij de Virgo inter Virgines werden ten deele reeds genoemd. 
Vooral Catharina, Dorothea, Agnes en Magdalena treden hierbij op den 
voorgrond. Zij zijn sterk aan wijziging onderhevig, vooral in de zestiende 
eeuw. 

Het komt natuurlijk geregeld voor, dat heiligen naast elkaar op schilderijen 
zijn weergegeven zonder wezenlijk verband. Zij treden dan als speciale be
schermers der stichters op. 

Van belang is, hoe men bijna doorloopend dezelfde heiligenfiguren aan
treft, die ook in de kalenders van dien tijd worden gevonden. Daarbuiten 
gaat men gewoonlijk niet. *) 

II. AFZONDERLIJKE HEILIGEN. 

De heiligenvereering neemt in de vijftiende eeuw buitengewone afmetingen 
aan en wel in haar meest menschelijken vorm. De grootsche gemeenschaps-
gedachte, dat zij ons geestelijk voorbeeld zijn, dat zij pijlers der kerk of het 
zaad der christenheid beteekenen, gaat wel niet verloren, maar wordt om-
woekerd door tal van kleine belangen. Zij zijn niet slechts de individueele 
beschermers van het gezinsleven, maar de onfeilbare helpers geworden voor 
eiken materieelen nood, iets wat niet wijst op een gebrek aan geestelijk leven, 
maar wel op een te aardsche opvatting van den godsdienst. 

Bij de behandeling der heiligen stellen wij ons voor, de meest karakteris
tieke uitbeeldingen van hun persoon in onze gewesten aan te geven, om daar
na die tafereelen uit hun leven of legende te doen volgen, die de schilder
kunst als motief benutte. Het zal hierbij onvermijdelijk zijn enkele malen 
een gebeurtenis te behandelen, die logischer ware ondergebracht bij de alge-
meene openbaringsfeiten. Daartegenover staat weer het voordeel, dat het 
eigene aan den heilige thans scherper naar voren springt. 

») A. Michel. Hist de l'art. T. Ili, le partie, p. 162. 9) FrL IV, XLII. ») Kalender, uitgef. 
d. P. Alberd. Thijm. Gent 1893. 
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het woord, was Van Eyck in het beeld : encyclopaedisten, als men wil, bouw
meesters liever, die een geestelijke kathedraal schiepen. 

Op deze klassieke hoogte vinden wij een dergelijke poging om de geheele 
wereld samen te vatten in onze kunst niet meer terug. Een herinnering aan 
de Van Eycks vormt het tapijt uit de zestiende eeuw te Brussel. ^ 

Te Kassei wordt de onrustige en gewilde Drievuldigheidsvoorstelling van 
J. C. van Oostsanen bewaard. De voeten rustend op den wereldbol, zitten 
God de Vader en de Zoon naast elkander. Tusschen Hen staat het kruis, 
waarvoor de Duif zweeft. Onder komen de profeten Mozes en David en 
heiligen voor, rechts zetelt Maria, achter haar maagdengroepen, onder haar 
Adam en Eva, links zitten heiligen als St. Jan Evangelist, St. Jan de Doo-
per, St. Stephanus en tal van anderen, waaronder op den voorgrond Petrus 
en Paulus. In het rond zweven kleine engelen, de cirkelcompositie en zes-
tiendeeuwsche bewegelijkheid zijn opvallend. Het werk is ernstig bedoeld, 
maar niet devoot of geestelijk, ofschoon alle heiligenattributen trouw be
waard zijn.2) 

Overigens ontstaan, ondergeschikt aan andere motieven, weer heiligengroe-
pen. Van Eyck zal op zijn Laatste Oordeel nog een merkwaardig staaltje bie
den. 3) Daar is duidelijk de scheiding merkbaar onder de zaligen, tusschen 
geestelijken en leeken, die beiden door paus en keizer als hun hoogste ver
tegenwoordigers worden voorafgegaan. Men ziet daar Dominicanen en 
Franciscanen en onder den mantel van Maria verscholen naaktfiguurtjes, 
vermoedelijk ook Adam en Eva, waarvan sommigen haar nog aanroepen. In 
het midden zetelen de twaalf apostelen en tusschen hen schrijdt een groep 
maagden voort. De voorstelling doet denken aan een preek op Allerheiligen
dag: 4) „Orígenes seri vet wie die hemelsce engelen ende heilige martelaren 
die siele gruten ende comen die heilige twelf apostelen ende ontfaen die sile, 
doirna quítese die bigtere ende die heilige predicare...., die heilige magede...." 
O. L. Vrouw tenslotte groet ook de ziel. De voorstelling van dit Laatste 
Oordeel is zeker niet gewoon en wijst wel op eenige bijzondere leiding of 
voorlichting. 

Overigens treffen wij uitvoerige heiligengroepeeringen in onze landen 
slechts op miniaturen aan en een enkele maal bij de kroning van de H. Maagd. 

Verschillende heiligen bijeen vindt men terug in het getijdenboek van Phi
lips den Goede.5) Hier gaan Gregorius, Augustinus, Hieronymus samen met 
Johannes den Dooper, Franciscus, Antonius abt, Laurentius met rooster, 
Adrianus met aambeeld, St. Joris en anderen, die niet meer herkenbaar zijn. 

Op een miniatuur der Kroning van O. L. Vrouw door de Gebroeders 

4 Göbel (39), S. 119. я) Burger, T. 260. s) Frl. I. XXX. 4) Limb, sermoenen, X. blz. 273 
en 274. e) V. Leroquais, Le Bréviaire de Ph. le Bon, pi. IX, Bruxelles 1929. 
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St. Johannes de Dooper. 

St. Jan Baptist was een der meest gevierden sinds eeuwen. Min of meer 
staat dit in verband met het Germaansche volksleven. Men kerstende door 
zijn feest (24 Juni) heidensche gebruiken. Zijn getuigenis van den Verlosser: 
„Hij moet meer en ik minder worden" werd toegepast op het lengen van de 
dagen na Kerstmis en het korten na St. Jansdag.1) Geen wonder dat der
halve de voorstelling, al of niet alleen, vanouds veel voorkwam. 

Op het Lam Gods-altaar zien wij hem tweemaal, op binnen- en buiten
paneel. In grisaille staat de heilige in boetekleed met zwaren wollen man
tel om, hij draagt het Lam Gods op den linkerarm en wijst met de rechter
hand daarheen, is blootsvoets en draagt gekruld haar en baard. Bouts volgt 
dit geschilderd beeldhouwwerk zwakker na.a) 

Het op Christus wijzend handgebaar is het onmiskenbaar attribuut van 
St. Jan en keert telkens terug. Ook op het binnenpaneel, waar de Dooper 
in groen kleed hieratisch blootsvoets, maar met een mantel vol juweelen zit, 
wijst hij op Christus. Een open boek ligt op zijn schoot en het beginwoord 
hierin is: Consolamini.... (Vox clamantis.... Ecce Deus vester) uit Isaias XL 
en het Kerstbrevier. Rond zijn met stralennimbus omgeven hoofd staat: Hic 
est Baptista Johannes met een vervolg uit de preek van een kerkvader.3) 

Op het Laatste Oordeel van de Eremitage knielt de heilige met de handen 
biddend omhoog en een nimbus rond het hoofd. Op dergelijke voorstellin
gen is hij langzamerhand voorspreker in plaats van voorlooper geworden. 

Als patroon van een kloosterling schildert hem de meester van Flémalle. 
Hier is hij een magere boeteling, wijzend op het Lam Gods, dat op een boek 
rust in zijn linkerhand. *) Dit type, zooals wij het sindsdien bij Rogier en 
anderen terugvinden, volgt ook Bouts, die hem te München weergeeft tus-
echen het gebergte staande naast den Jordaan. Een lelieplant rijst naast 
hem op en wijst op zijn maagdelijkheid.8) Dit attribuut komt overigens 
weinig voor. 

Geertgen's beroemd werk in diepe schakeeringen van groen te Berlijn beeldt 
hem zittende in een landschap uit. Peinzend rust zijn hoofd tegen de rechter
hand, het Lam Gods rust naast hem op de weide, waar tal van dieren in 
geschilderd zijn.9) Het Hollandsche schilderij maakt de woestijn tot een 
vruchtbaar paradijs. 

Niet minder gaat Memlinc's neiging uit naar dezen heilige. Op het bui-

1) Schrijnen, Volkskunde I, blz. 234. Ook Künstle huldigt deze meening, II, S. 332, of
schoon de kerk hem reeds zeer vroegtydig rierde op 24 Juni op het einde der IVe eeuw. 
(Flicoteaux (127), blz. 10.) я) FrL III. XXX. ») Aerts. Het koninklijke Lam Gods, blz. III. 
*) Frl. II, LVIII. ·) Burger, T. 44 en FrL III. XXXIV. ·) Frl. V, XIV. 
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tenpaneel van het Floreinsaltaar te Brugge komt hij zittend voor en naast 
hem staat een lam. 1) Op den achtergrond ziet men den Doop van Christus 
uitgebeeld. Echt middeleeuwsch blijft het immers om het levenswerk aan 
den persoon te verbinden. 

Staande met het Lam Gods op den arm en een nimbus om het hoofd ver
schijnt hij op het paneel van denzelfden meester te Chatsworth, binnen een 
open betegeld vertrek.2) Rogier schildert hem in halffiguur, terwijl aan zijn 
mond de letters staan: Ecce agnus Dei qui tollit peccata mundi.8) 

Als kind spelende met Jesus, een motief dat opkomt onder invloed van 
Leonardo, treft men zijn persoon voorloopig slechts eenmaal aan en wel bij 
Joos van Cleve (Napels).4) De naakte mannekes, krullekopjes beiden, ge
ven elkander spelend een kus, terwijl een duif boven hen zweeft. Bekoor
lijk kondigt het in de verte reeds Rubens en Poirters aan. 

Naast zulke voorstellingen bestaan er, die tafereelen uit Johannes' leven 
weergeven. 

Geboorte en doop vonden vroeger hun plaats (Ы. 51, 70). De dans van Sa-
lome, zijn onthoofding en het aanbieden van zijn hoofd komen eveneens voor. 

Bij Rogier, die in een omlijstenden boog zes tooneelen uit het leven voor
stelt, n.l. het vermanen van Herodes, het gaan in den kerker, het zenden 
van boden naar den Messias en het dansen van Salome, heeft de beul juist 
zijn taak volbracht. Hij reikt het hoofd aan Salome, die in natuurlijken 
weerzin haar hoofd afwendt, om daardoor de afgrijselijkheid van de daad te 
versterken en tevens een kontrast te vormen met de H. Maagd, die op het 
andere zijpaneel Johannes als kind in haar armen draagt. Op den achter
grond ziet men het feestmaal van Herodes, wien het hoofd wordt aange
boden. Б) Dit leefde trouwens in de volksliteratuur, waarin nadere bijzon
derheden over St. Jan's hoofd en verbranding van zijn gebeente voorkomen. 

Maerlant geeft ook een volledige beschrijving, die het evangelie te buiten 
gaat, van de gebeurtenissen na zijn dood. e) In de Bossche St. Jansprocessie 
werd omstreeks het midden der vijftiende eeuw de Dooper voorgesteld en 
zijn hoofd rondgedragen.7) 

Dit alles nu vindt zijn plaats in de beeldende kunsten. Niet alleen werd 
St. Jan's hoofd op een bord vereerd, het werd ook sinds Leonardo met voor
liefde geschilderd.8) Wij vinden dit op vreemdsoortige wijze bij J. Mostaert 
(Londen). Het hoofd rust hier op een schotel, terwijl treurende engeltjes, twee 
met gesloten oog, daaromheen gebaren. Als kleine neventaf ereeltjes, deels in 
medaillon, komen de doop van Christus,prediking en dood van den Dooper voor. 

Ч Frl. VI: IV. a) Frl. VI, XII. 3) Frl. II, XXII. 4) Burger, T. 172. B) Burger, T. U. 
β) J. т. Maerlant, Rijmbijbel (140). П. biz. 505 w. 7) Tijdschr. Ned. muzickgesch. 1929, XIII 
passim. 8) Daffner (71), S. 177 ff., 223 ff. 
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Boven zweven grootere engelen, als om het geheel nog drukker te helpen 
maken. 1 ) Oostsanen beeldt in renaissanceloggia Salome uit, behaagziek uit 
de lijst starende, terwijl ze op grooten schotel St. Jan's van smart verwron
gen hoofd draagt. 2) Een merkwaardige tegenstelling treft den beschouwer 
tusschen de rustige ijdelheid der vrouw en het verkorte gelaat met open 
mond van den martelaar. 

Memlinc schildert ook meerdere feiten uit de legende. Zijn triptiek te Brugge 
verhaalt niet alleen St. Jan's dood, waarbij de rust der compositie opvallend 
is tegenover Rogier, terwijl op den achtergrond de maaltijd van Herodes is 
aangebracht en nog kleiner de doop van Christus. Maar achter de zuilen van 
het middenpaneel wordt de Dooper ter gerechtsplaats geleid, iets verder 
heeft het verbranden van zijn gebeente plaats en de vinding van zijn hoofd. s) 

Geertgen tot Sint Jans schildert op den rechtervleugel van het Johan-
niteraltaar te Weenen de verbranding van het gebeente, waarbij Juliaan 
de Afvallige aanwezig is, maar tijdens de verbranding mengen zich de mon
niken van Jerusalem — lees hier de Johannieters — onder de heidenen en 
nemen in plechtige processie vele deelen van zijn gebeente als relieken 
mede.4) Op den achtergrond ziet men, hoe volgens het evangelie de leer
lingen den profeet begraven. Iets verder knielt een vrouw, die het hoofd 
van St. Jan in de hand houdt voor een rotsopening. Vermoedelijk is dit 
Herodias, die het hoofd begroef, omdat zij vreesde, dat het lichaam zou ver
rijzen, als het verbonden werd met zijn hoofd. Het geheel is volkomen in 
den gedachtegang der late middeleeuwen bewerkt en een uitvloeisel van de 
vereering zijner relieken. 

Vermeld dient nog te worden een eigenaardig geval, dat Metsys vertoont 
op zijn schilderij te Antwerpen, waar men alleen het aanbieden van het 
hoofd vindt. Herodes beziet het met een zekere huivering, maar Herodias 
drijft de wreedheid zoover, dat zij een mes steekt in het voorhoofd van den 
Dooper. Op een verhooging spelen muzikanten, op den voorgrond staan wijn-
kruiken in een koelvat.5) Bij Lucas van Leiden heeft Herodias wel een mes 
in de hand, maar wijst er slechts mede. e) Dit mes komt ook op houtsneden 
en in de literatuur voor, die het in verband bracht met een litteeken boven 
het linkeroog in de reliek van het hoofd te Amiens, terwijl Rogier deze ver
minking al aanduidde.T) Aangehaald werd reeds (blz. 71) het feit, dat in de 
zestiende eeuw herhaaldelijk de prediking van St. Jan werd uitgebeeld, zoo-
als bij Herri met de Bles.8) In hoeverre heeft deze uitbeelding iets met de nade-

1 ) Burger, T. 256. e) Burger, T. 264. 3) Karl Voll, Memling, S. 28/29. 4) Frl. V. X en 
Legenda Aurea (168), p. 479, 481. 6) Frl. VII, Ι. β) Frl. (37), LXXVIII. T) Schretlen (54a), 60. 
Revue de l'art chrétien 1864, t. 8, p. 47; vgl. Museum Brussel, Nr. 550. β) H. m. d. Ble··, Kunst 
der Nederlanden, Juni 1931, blz. 450. 
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'ende Hervorming, die de verkondiging van Uods Woord voorop stelde, uit 
e staan? Is het een verlangen naar historische waarheid, een uitbannen der 
egenden? 

Van Breughel kennen wij nog de bedevaartgangers op St. Jansdag naar 
kfeulebeeck, wraarover ook de beschrijving van „ene mirakele van Syn Here 
îente Jan Baptiste van Molenbeke" is bewaard. *) Ofschoon Breughel zijn 
eekening slechts om de weergave der dolle vrouwspersonen maakte, mag zjj 
och een plaats vinden, daar St. Jan een belangrijke volksheilige in de Ne-
lerlanden geweest is. 

it. Jozef. 

De theologische waardeering van dezen heilige ging langen tijd aan de 
ïigenlijke vereering door liturgie en volk vooraf. Reeds Bernardus spreekt 
ran den getrouwen en voorzichtigen dienstknecht, dien God aan zijn Moeder 
ot troost terzijde stelde.2) Het zal eerst veel later zijn, niet het minst onder 
len invloed van Gerson, dat wij de vereering tot St. Jozef in de praktijk zien 
)pbloeien. Deze godgeleerde drukt zich eigenaardig uit, als hij de H. Fa-
nilie durft noemen: „O veneranda Trinitas — Jesus, Joseph et Maria."8) 
îijzondere kenmerken treft men hiervan in de schilderkunst der vijftiende 
»uw echter nog weinig aan. In het algemeen blijft men trouw aan de tradi-
ioneele uitbeeldingen, evenals ook Dionysius de Kartuizer dat in zijn ge-
ichriften doet. *) 

Bekend mag heeten, hoe St. Jozef op tallooze plaatsen, bij de Geboorte van 
fesue, Driekoningen, op de Vlucht naar Egypte als een eenvoudig, ja suk-
celig volksman wordt weergegeven. Broederlam en de meester van Flémalle 
jeven hiervan sprekende voorbeelden. 6) Het lijkt, alsof dit type bij Rogier en 
3outs somwijlen reeds een lichte wijziging ondergaat. Wel wordt de Voed-
itervader op het Columba-altaar verlegen weergegeven, maar zijn figuur 
ivordt iets rijziger. Wanneer men hem dan ook in vereering ziet neerknie-
en voor de H. Maagd bij A. Bouts, ligt er niet geringe devotie in, die ver 
зо еп het boertige onnoozele uitgaat.e) 

De eenvoud lijkt daarenboven in onze oogen wel soms overdreven, maar 
can daarom toch ernstig bedoeld wezen. Als Jozef bij den meester van Flé-
nalle muizenvallen timmert, of te Hoogstraten als een stokoude man in tal 
ran tafereelen optreedt, moet men het toch op rekening van naïeve veree-
•ing boeken.7) Ofschoon de hier weergegeven gebeurtenissen herhaaldelijk 

1) Petit (150). blz. 223. a) Bern.. De laud. V. M. Hom. 2 (Ν. Kath. Stemmen, Mrt. 1932. 
') Jos. Seitsz, Die Verehrung des hl. Joseph. Freiburg i. В. 1908, S. 259. *) o.e. S. 269. *) Bui-
Гег, T. 5 en Mâle, III, p. 75. ·) Fri. Ili, LUI. ') FrL II. XLVII en Burger. T. 40. 
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reeds terloops besproken werden, is het samenvoegen tot een geheel ter eere 
van St. Jozef zelf hier bijzonder opmerkelijk. Men vraagt zich af of deze 
tafereeltjes soms van doen hebben met de vereering der zeven vreugden 
van St. Jozef. 

In de kunst openbaart zich de groeiende vereering overigens slechts zéér 
geleidelijk. Zoo treffen wij bij den meester van Frankfort den heilige aan 
met breedgeranden hoed op sandalen, terwijl hij aan de hand het Jesuskind 
voert, dat een stokpaardje berijdt. *) Ofschoon er niet aan te twijfelen valt, dat 
de voorstelling „ter eere" van den heilige tot stand kwam, is Christus' beeld 
hier toch omgekomen in verregaande menschelijkheid. Met een lelie in de 
linker-, een korf met duifjes in de rechterhand kennen wij hem van Oost-
sanen. Het Jesuskind speelt hier met de vogels. *) 

Overigens vindt men den heilige meer in de Rust op de Vlucht of bij de 
H. Familievoorstellingen, waar hij tot diep in de zestiende eeuw een nu eens 
aneodotisch, dan weer landelijk element vormt. Steeds weer worden zijn 
nederige, huiselijke diensten naar voren gebracht. Bij den meester der Katha
rinalegende plukt hij vruchten voor Moeder en Kind, geholpen door enge
len, die den boom naar onder buigen.3) Bij Lucas van Leiden biedt hij 
een peer aan.4) Patinir doet hem nog water putten, — „Sinte Joseph die 
moeste om waterken gaen en de Leye was toevervrozen", zingt het volks
lied — evenals reeds een eeuw vroeger Broederlam hem doet drinken.6) Bij 
Gossaert leest hij met aandacht in een boek,e) terwijl hij op een Geboorte-
schilderij rond 1520 nog met een lantaarntje bijlicht.T) Dit alles wijst erop, 
hoezeer men aan de oude traditie bleef vasthouden, waarbij de huiselijke 
dienstbaarheid van St. Jozef als hooge deugd werd aangevoeld, zoodat hij 
de verpersoonlijking is van den „plicht van staat" en dus een levende weer
legging der meening, alsof de Hervorming eerst het beroep en het familie
leven tot eere gebracht zou hebben. In het algemeen lijkt het, of de sukkelig
heid in de zestiende eeuw vermindert. Zijn persoon wordt, hoe simpel ook, 
met meer eerbied omgeven. Hij wordt als persoon ook meer volwaardig in 
de groep opgenomen, al wordt hij sterk verburgerlijkt.8) Zijn aandeel of zijn 
inwijding in het werk der Verlossing geeft Joos van Cleve meermalen te 
kennen, door hem een rol in de hand te geven met het Magnificat. ") 

*) Frl. VII, LXXXI. Het Jesuskind met stokpaardje komt ook TOOT op een vroeger St. 
Anna-schilderij тап een N. Ned. meester in het Rijksmuseum, Nr. 43a. a) Winkler, Abb. 13Θ. 
») Frl. IV, IL. 4) F. Dülberg (45a), Abb. 30. 8) Frl. IX, LXXXIX en Burger. T. 5; Tgl. тап 
Duyse, III, 1970. «) Frl. VIII, I. *) Heidrich (41), Abb. 133. «) Frl. IX, XXXVII en XXXIX. 
·) Frl. IX, XXXVII en XXXVIII. 
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St. Petrus en Paulus. 

Ofschoon veel minder uitgebeeld dan St. Jan de Dooper, treffen wij vooral 
St. Petrus toch herhaaldelijk aan, bijna steeds blootsvoets en met een of twee 
sleutels, altijd volgens overoude traditie met ringbaard en kort krullend haar, 
zooals bij Rogier te Frankfort.1) Bij uitzondering schildert de meester van 
Flémalle den apostel in vol ornaat met tiaar op het hoofd.2) Later nog doet 
het Blondeel zoo hieratisch in zijn gewaad als een symbool van de Kerk 
zelf.3) Bij den meester der Katharinalegende staat St. Pieter in een landschap 
en draagt twee sleutels met een boek.4) Bosch schildert hem achter een stich
ter. Op den achtergrond warmt zich een vrouw aan een vuur en ziet naar 
hem op, wat blijkbaar een herinnering aan zijn verloochening van Christus 
beteekent.5) 

Interessant is het werk van een navolger van Rogier te Parijs, waar zijn 
kruisiging wordt uitgebeeld. De heilige hangt met het hoofd naar onder, 
in een lang kleed gebonden, aan het kruis. De keizer staat er met zijn hove
lingen naast.e) 

De figuur van Paulus komt zelden alleen voor, behalve als beschermheilige 
achter een stichter.7) Gewoonlijk echter treedt hij met het zwaard op samen 
met St. Petrus, zooals bij Bouts te Londen. Daar knielen beide apostelen 
rond Maria en haar Kind, die op een troon gezeten zijn. Petrus houdt een 
open boek vast, waarop Maria de hand legt, Paulus biedt een bloem aan 
het Jesuskind.8) Op Rogier's H. Familie te Rome reikt het Goddelijk Kind 
een groot kruis aan den knielenden, door St. Paulus aanbevolen stichter, ter
wijl een zwevende engel het kruis helpt dragen, waarmede vermoedelijk het 
getuigenis van den apostel wordt bedoeld, in niets anders te willen roemen 
dan Christus' kruis.9) Lucas van Leiden beeldt hen zittende en als humanis
ten disputeerende uit.10) Zij blijven kenbaar aan sleutel en zwaard, aan kor
ten en langen baard, maar de heiligen zijn wijze denkers geworden. 

Eigenaardig is, dat in de zestiende eeuw het thema opkomt van St. Paulus' 
bekeering. 

Op een gravure van Lucas van Leiden zien wij geheel links Paulus te paard, 
die door een straal uit den hemel getroffen wordt. Het hoofdplan bestaat 
echter uit een groep soldaten, die Paulus bij de hand leiden en naar Damas
cus brengen, zooals letterlijk in de Handelingen staat: „Al waren zijn oogen 
open, hij zag niets." Er is hier dus volgens middeleeuwschen trant nog een 
dubbele gebeurtenis voorgesteld.xl) 

Ч Frl. II, XVIII. s ) Frl. II, LX. 8) Museum, Brussel. 4) Frl. IV, IL. e ) Frl. V, XLVI. 
·) Frl. II, LXXII. T) Frl. VI, LIL 8) Burger, T. 63. e) Frl. II, XXXV. 1 0 ) Frl., Luc. v. L. 
(37), LXIII. u ) Frl.. L. v. L. (37). XXIV. 
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Evenals Lucas doet Breughel het feit in bergachtige omgeving afspelen, 
maar hij plaatst den val van het paard in het centrum der compositie.1) De 
stand van lansen en paarden maakt hier het feit zelf vrij moeilijk te onder
scheiden. De natuur, de groepeering van mannen en paarden in het land
schap zijn hoofdzaak, zoo niet de eenige reden geweest tot de conceptie 
van het werk. Uit dezen tijd dateert ook een spel van St. Pauli bekeeringhe. 
Zoo dikwijls komt een motief tegelijkertijd op meerdere plaatsen naar vo
ren. Rubens in de zeventiende eeuw vindt dus reeds een traditie. 

Petrus en Paulus worden gaarne verbonden; zoo doet Lucas dit te Leiden, 
waar achter Petrus de storm met het loopen over de golven, achter Paulus 
de schipbreuk op het eiland Malta verschijnt.2) Op een groóte retabel schil
dert Pieter Pietersz. nog tijdens den beeldenstorm de marteling van Petrus 
en Paulus in Rome met de legende der drie bronnen. Op de achterzijde wan
delt Petrus over de golven.3) 

St. Jan de Evangelist. 

De lievelingsleerling van Jesus is in de middeleeuwen zoowel in beelden 
als op schilderijen zeer veel voorgesteld. Voor den middeleeuwer is juist zijn 
Evangelie, maar ook zijn apocalyps een onuitputtelijke bron van troost ge
worden. De schilders benutten beide herhaaldelijk en met een zekere voor
liefde, getuige Van Eyck. De adelaar, het eeuwenoud symbool voor zijn per
soon, uit hoofde zijner hooge vlucht, heeft den lessenaar voor het evangelie
boek zijn naam geleend. Het was St. Jan, die naast elke Kruisiging in de 
missalen, maar ook naast het monumentale triomfkruis in de kerken stond. 
In bijna ieder boek las men uitvoerig over dezen apostel der liefde.4) Hierbij 
dient opgemerkt te worden, dat dit met Johannes den Dooper weinig min
der het geval was. Zij werden trouwens herhaaldelijk met elkander in ver
band gebracht, zooals in een opzettelijke gedachtewisseling over de beide 
heiligen Sint Jan.6) 

„Welc meerre is, late ie daer: 
God weet allene, dats waer." e) 

Ondanks den raad der Imitatio werd dikwijls getwist over de vraag, wie 
de grootste was van het samen afgebeelde paar, zoodat de heiligen zelf in 
de exempelen kwamen verklaren, in den hemel gelijk en beiden voldaan te 
zijn. Ook gebeurde het volgens de legende, dat de Dooper wel de meerder-

!) Winkler, Abb. 207. 2) Frl. X, LXIV. 3) Utrecht, Centraal Museum. *) Cf. Ludolphus. 
Thomas van Kempen, Dionysius de Karthuizer e.a. 8) Analecta hymnica XXIX (Anhang), 
Mone, Lat. Hymnen des Mittelalters, III, 55 f. θ) Boendale (118), Π, 440. 
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heid van den Evangelist bepleitte, terwijl de Evangelist zich weer den min
dere noemde van den Dooper.1) 

In de kunst vinden wij den weerslag dezer vereering trouw terug. Van 
Eyck schildert den Evangelist in grisaille naast den Dooper op het Lam Gods 
te Gent, want beiden waren de patronen der oude collegiaalkerk St. Jan, 
thans St. Baafs. Hij draagt een wijden, wollen mantel, maakt met de rech
terhand een zegengebaar en in de linker draagt hij een kelk, waaruit slan
gen komen. Hij is jeugdig en baardeloos, draagt lang, krullend haar, zijn 
kleeding is meestal rood, de liefdekleur, in de hymne genoemd „resplendens ac 
carbunculus."2) Het baardelooze hangt samen met zijn eeuwig jonge maag
delijkheid. Laat Memlinc op het Johannesaltaar een paar engelen zweven 
met een kroon boven het Goddelijk Kind, dan is daar wel dezelfde gedachte 
in het spel, die het Limburgsch gebedenboek deze smeeking heeft ingegeven: 
„O mynlicke apostel Christi, dattu Jhesum voer my biddest, die daer is der 
cuysheit meechden croen." De kelk met slang, zijn vast attribuut in de late 
middeleeuwen, is overgenomen uit een legende, die op verschillende wijzen 
wordt verklaard. St. Jan zou vergiftigden wijn gedronken hebben, zonder 
dat hem nadeel overkwam. Volgens anderen zou hij den beker gezegend 
hebben (men lette op de houding bij Van Eyck) en het vergif zou als slang 
eruit gespat zijn. Vandaar het volksgebruik om elkaar St. Jansminne toe te 
drinken.3) 

Zijn persoon komt als half figuur naast Christus op Rogier's schilderij te Pa
rijs4) voor. Hij houdt daar zijn hand evenwijdig aan het zegengebaar van 
Christus boven de kelk in de linkerhand. Blijkens de teksten is de kelk hier 
duidelijk een heenwijzen naar de Eucharistie geworden, want boven Chris
tus staat: Ego sum pañis pious qui de coelo descendi, boven Johannes: et oer-
bum caro factum est et habitauìt in nobis. 

Meerdere malen treffen wij den Evangelist als pendant van den Dooper 
aan.Б) Dit staat zeker in verband met de toenmalige opvattingen. Reeds 
Caesarius van Heisterbach beschrijft een strijd tusschen twee kloosterzusters 
over de beide St. Jans.β) 

Veel meer nog dan op zich zelf vinden wij den heilige bij geschiedkundige 
gebeurtenissen. Wij haalden reeds de bruiloft van Cana aan (Ы. 73). En een 
eigenaardige versterking van de meening, dat St. Jan den bruidegom voor
stelt op sommige schilderijen, biedt hierbij een Leuvensch theoloog van de 
contrareformatie, die zich tegen de opvatting, dat St. Jan de bruidegom zou 
geweest zijn, als een verwerpelijke fabel zal verzetten.7) 

a) Bienboec (165a), blz. 297/8. a) Blume. II, 209. a) Schrijnen, Volkskunde I. blz. 163 тт. 
Leg. aur., p. 53. *) Frl. II, XXI. β) Frl. VI: LXXIV; Burger. T. 90. en T. 160. β) Dialogu* 
miraculorum, VIII. 51. Ed. J. Strange. Coloniae 1851. Vol. 2, p. 122. T) Molanus (148), p. 310-
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Op het Laatste Avondmaal zit St. Jan traditiegewijs links van Christus. 
Bij Bouts vouwt hij vroom de handen, *) bij Joos van Gent houdt hij de 
karaf met wijn vast naast de kelk. 2) Is dit een zinspeling op St. Jans minne-
dronk? Joos van Cleve doet hem rechts van Christus zitten met de handen 
over de borst gevouwen.8) Bij een Antwerpsch manierist leunt hij tegen 
Christus aan, zooals herhaaldelijk op beeldhouwwerk voorkomt volgens mys
tieke opvattingen.4) Barend van Orley past dit motief nog veel sterker toe: 
St. Jan sluit nu de oogen in zalige verrukking.5) Bij P. Coecke gaat zijn fi
guur de houding krijgen van een Romeinschen jongeling.e) 

Regelmatig komt St. Jan voor bij elke Kruisiging, waarbij onderscheid valt 
te maken tusschen de traditie, dat hij rechtop links van Christus staat, en 
die gevallen, waar hij Maria ondersteunt. De eerste wijze is traditioneel tot 
heden. Lichte varianten in houding en realistischer uitbeelding komen bij 
den overgang van stijlvorm voor. Zoo het eigenaardig weenen en de gefor
ceerde handhouding bij Van Eyck. 7) Vormend voor de tweede wijze werd 
Rogier, op wiens werk te Philadelphia St. Jan de H. Maagd ondersteunt, 
die in onmacht valt.8) Wij zien dit op tallooze plaatsen herhaald en met 
evenveel schakeering. Het is de letterlijke uitbeelding van Thomas' speciaal 
hoofdstuk over de wederkeerige aanbeveling van Maria en Johannes: „Sta 
nu bij het kruis, behoed de zijde der Maagd, ondersteun de afgematte vrouw 
met uw armen, omhels Maria, richt haar, die in onmacht valt, op en troost 
haar die weent." 8) 

Daarnaast komt de apostel op elke Beweening en Graflegging voor, 
waarbij die van Petrus Christus (New-York) een der belangrijkste is. Hier 
schijnt hij door zijn afmeting de vertegenwoordiger van geheel de mensch-
heid. 1 0) Deze belangrijkheid heeft hij ingeboet bij Metsys' drukke groepee
ring. 11) Daartegenover behandelt deze zijn persoon in een bijzonder geval 
op den zijvleugel, een der weinige voorbeelden, die hiervan voor onze ge
westen bekend zijn, al geeft Memlinc het reeds terloops op zijn beroemd 
Johannesaltaar te Brugge.1 2) De marteling, waaruit Johannes ongedeerd te 
voorschijn komt, is typisch voor den sensatielust van het begin der zestiende 
eeuw. Bij Metsys staat Johannes halfnaakt in een grooten ketel, waaronder 
afgrijselijke beulsknechten vuur stoken. Dicht op hem gedrongen staan rui
ters, waaronder de keizer; een trompet wordt in de lucht gestoken, een knaap 
hangt in een boom. Het feit zelf wordt uitvoerig verhaald in de Gulden 

*) Frl. Ill: XXIV. ») Frl. ΠΙ: LXXXII. ») Burger, T. 168. «) Sauer, Kunstw. Jahrbuch, I, 
S. 8. e) Frl. VIII, XCVII. «) Winkler (copie), Abb. 174. *) Frl. I, XXXII. «) Frl. II, XIII. 
·) Th. т. K. (162), Lib. II, cap. 25, p. 148. M ) Frl. I, LX. " ) Frl. VII, Ι. ω ) Burger, T. 14a 
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Legende.1) De herhaaldelijk geschilderde verbanning naar het eiland Patmos 
vermeldt de heilige zelf in het begin der Apocalyps. 

Dirk Bouts vertoont den heilige zijn evangelie schrijvend in een bloemrijk 
landschap met uitzicht op een burcht, een stad en een rivier. De duivel moet 
den inktkoker vasthouden, zooals hij in de middeleeuwen meermalen dienst
baar aan Gods plannen wordt voorgesteld.2) 

Jeroen Bosch schildert den ziener met de pen in de hand en een open boek 
voor zich in extase, voor een kleinen berg.3) Een tengere boom, waarop 
vogels rusten, groeit naast hem op, een engel met pauweveeren vleugels staat 
op den heuvel en wijst een verschijning der met de zon bekleede en met 
twaalf sterren gekroonde Maagd met haar Kind in de lucht. Op den voor
grond zit een vogel en een caricatuurduiveltje.4) 

Memlinc zal veel meer beelden uit de Apocalyps geven op zijn triptiek in 
het St. Janshospitaal te Brugge. Hier gaan de voornaamste vizioenen aan ons 
oog voorbij, zooals God op den troon, omgeven door de ouderlingen, de vier 
ruiters, oorlog, honger en dood, de rampen, de engel, die bidt voor Gods 
troon. Daarenboven komt op het hoofdpaneel nog de legende van St. Jan 
in de kokende olie voor, het doopsel van den philosoof Craton, Drusiana en 
St. Jan die den gifbeker drinkt. Men kan zich moeilijk een vollediger beeld 
denken van de laat-middeleeuwsche opvatting over het leven van den 
Evangelist.6) 

Ook de Brugsche meester van het H. Bloed beeldt St. Jan op den zijvleugel 
van zijn werk in St. Jacob uit, terwijl twee Franciscanen naast hem knielen. 
Hier ziet hij op naar de met sterren gekroonde H. Maagd, die aangevallen 
wordt door den draak.e) 

Het is geenszins te verwonderen, dat de apocalyptische gedachte de schil
ders tot deze uitbeelding van St. Jans verschijningen inspireerde. Zij blij
ven bij alle angstvoorstellingen dezer periode een document voor den kerke-
lijken geest, die trots alles in de gemoederen voortleefde. 

St. Thomas. 

In tegenstelling met de Italiaansche kunst is hier Christus' verschijning 
aan St. Thomas zelden weergegeven. Wij vinden haar terug bij Barend van 
Orley te Brussel. In een portiek knielen de apostelen rond Christus, die 
Thomas uitnoodigt de vingers in Zijn zijdewonde te leggen.T) Wel vindt 
men hier en daar de aardige uitbeelding der legende terug, waarbij de weer 
twijfelende St. Thomas ten bewijze, dat Maria ten hemel is opgenomen, haar 

») Wijzewa (168). p. 270 w . 2) Frl. Ill, XI. s) Frl. V, LXVI. 4) Apocalyps, 12—2. e) J. 
Weale, H. Memlinc, Brugge 1901, p. 15/16. e) Burger, T. 40. 7) Frl. VIII: LXIII. 
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gordel ontvangt, zooals dit in de Sevenste Bliscap beschreven staat: 

„Ie hebt gezien, gehoort so claerlijc. 
Oec eest mi mondelinge geseit: 
Ende, om te meerder sekerheit, 
Es mij haer gordelken gegeven 
van den ingle...."1) 

Wij zien dit letterlijk op den rechter zijvleugel van A. Bouts' schilderij der 
ten hemelopneming.2) Op menig paneel van het afsterven der H. Maagd 
zien wij den heilige trouwens aan de voordeur verschijnen. 

Zijn persoon met stichter schildert Orley op een vleugelaltaar, waarop te
vens tal van tafereelen uit Thomas' leven zijn aangegeven. De heilige draagt 
daar de lans in de hand, waarmede hij doorstoken werd, terwijl de kenmer
ken der handwerkslieden, metselaars en timmerlieden, die hem als patroon 
vereerden, zooals de rechthoek en de passer, onderaan zijn vertoond.3) 

De episoden uit Thomas' leven op het vleugelaltaar te Brussel, dat deels 
in Weenen bewaard wordt, zijn vrijwel te benaderen. Achter de verschijning 
van Jesus aan Thomas als hoofdtooneel ziet men het vertrek van Thomas 
naar Indie op verzoek van Albanes, als niet de aankomst in Indie bedoeld 
is. Daarnaast doopt de heilige een vorstelijk persoon, zeer waarschijnlijk de 
doop van de bruid en den bruidegom, aan wiens feestdisch Thomas had 
aangezeten. Geheel rechts ziet men de bruiloft, waar een hond een afge
rukte hand aan Thomas brengt. De hofmeester had den heilige n.l. geslagen 
en volgens de legende had St. Thomas voorspeld, dat vóór den afloop van 
den maaltijd de verscheurde hand van den hofmeester zou binnengedragen 
worden. Op den voorgrond ziet men een roofdier den hofmeester dan ook 
verscheuren. *) 

Op het paneel van Weenen worden de martelingen van den heilige uit
gebeeld. Op den achtergrond wandelt hij over gloeiende staven, die hem 
niet deren. In het midden wordt hij naar een gloeienden oven gesleept, maar 
het vuur van den oven gaat echter onmiddellijk uit. Het middentooneel stelt 
voor, hoe de tempelpriester Thomas met zijn degen doorsteekt, omdat door 
zijn bede het afgodsbeeld was gesmolten, en niet, zooals onjuist is opge
merkt, de bedreiging van den heilige door koning Gondoform.5) 

Overigens komen de andere apostelen betrekkelijk schaarsch voor. Ieder 
met hun attribuut omlijsten zij samen Rogier's St. Jansaltaar te Berlijn.e) 
Allen zijn doorloopend blootsvoets volgens het Evangelie (Matth. X 10). Alleen 

*) Lecndertz (137), blz. 383. a) Frl. Ill, LVI. 3) Frl. VIH, LXI vv. 4) J. d. Voragine (16Θ). 
p. 31 vv. 6) J. d. Voragine (168), p. 36 en Frl. VIII, S. 81. β) Vergroote reproducties bij Ren
ders, II, pi. 23. 
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verschijnen zij regelmatig als mederechters bij het Laatste Oordeel en als deel
nemers aan het Laatste Avondmaal. 

Enkele karakteristieke voorstellingen mogen hier volgen. Bij Barend van 
Orley vinden wij Mathias uitgebeeld, met den bijl, waarmede hij onthoofd 
werd. *) 

De roeping van Mattheus is een bekend zestiendeeuwsch motief. Wij 
noemden reeds op blz. 78 het werk van Jan Sanders van Hemessen. Bekend 
is ook het werk van Marinus van Reijmerswale met zijn groóte figuren, waar
bij rekeningen en handgebaren de groóte belangstelling van den schilder 
hebben. Bij Engelbrechtsen staat Christus buiten met de apostelen, de ove
rige personen bevinden zich in het vertrek. 2) 

Een enkele maal komt St. Andreas evenals St. Jacobus, de laatste als 
pelgrim voor. De eerste o.a. als voorspreker op een paneel van Hugo van 
der Goes met zijn kruis naast hem. Van dezen heilige immers werd verhaald, 
dat hi spelende ghinc te cruce.3) Op miniaturen komt wel de kruisiging zelf 
voor. 

St. Maria Magdalena. 

In groóte populariteit mocht zich de evangelische Magdalena verheugen als 
patrones van vele kloosters. Veelvuldig zijn ook de teksten, die haar aan
roepen. Haar figuur komt herhaaldelijk alleen voor als beschermheilige eener 
stichteres of familie. Omdat men meermalen slechts fragmenten van oudere 
schilderijen bezit, is hierbij niet steeds uit te maken of het oorspronkelijk 
alléén bedoeld is geweest. Zoo is er bij een aan Rogier toegeschreven werk 
te Londen sprake van een fragment.4) Magdalena is hier zittende weerge
geven, terwijl zij bidt uit een boek. De balsemvaas begeleidt haar als onfeil
baar attribuut. In half figuur, veel wereldscher gekleed, komt zij voor te Pa
rijs. Б) Haar loshangend haar en gemarkeerde borsten maken haar hoofsch, 
gewend aan een weelderig leven. Met de rechterhand draagt zij de balsem
vaas volgens den verklärenden tekst: Maria ergo accepit libram ungenti 
nardi pistici precióse et unxit pedes iho. β) Staande komt zij achter de stich
teres in rijk gewaad op een zijpaneel van het Portinari-altaar. Op haar kleed 
is te lezen: Maria Magdalena Sanct. Een nimbus omgeeft haar rijkgekapt 
hoofd.T) Bij den meester van St. Goedele treedt zij in allen eenvoud op als 
patrones. e) Metsys schildert haar als half figuur op zijn werk te Antwer-

*) Frl. VIII, LXI ff. 2) Museum, Gent; nr. 609 cat. Berlijn. 3) Burger, T. 85; Dionysius 
XI, 512 D. 4) Frl. II, T. XI, en S. 95. 6) Frl. H, XXIII. β) Joh. 12, 3. maar Rogier of 
zijn helper schrijft „precióse" inplaats van „preciosi". Zulke fouten in opschriften komen 
telkens voor. T) Frl. II, XII en XVI. 8) Frl. IV, LVII. 
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pen, *) waar zij een halskruis draagt en de balsemvaas gratieus omhoog tilt, 
zonder dat er van de heilige veel in te bespeuren valt. Wij krijgen trouwens 
den indruk, dat de middeleeuwen in Magdalena meer de vrouw vereerden, die 
Jesus veel liefgehad en den Heiland bijzonder na gestaan had, terwijl de re
naissance meer de boetelinge, zoo niet de zondares, merkwaardig vond. 

Staande voor een rotslandschap, dat naar haar boetedoening verwijst, 
schildert haar de meester der Mansi-Magdalena (Berlijn). 2) Aan het kruisje 
om den hals is een corpus bevestigd, de open balsemvaas rijk ingelegd, haar 
hoofdbedekking sierlijk geborduurd. Weelderiger is de tweede figuur van 
denzelfden meester door lichaamshouding en opwaaienden sluier rond het 
hoofd evenals het zinlooze ten toonstellen van balsemvaas en deksel. De hei
lige is volslagen model geworden. s) Nog sterker komt dit uit bij de half
figuur van J. van Oostsanen, waar zij met beide handen een glazen vaas 
omvat. Zelfs het kruisje dient voor juweel.4) Isenbrant schildert louter een 
stemmig portret van fijne meisjesschoonheid. 

Scorel's beroemd paneel plaatst haar naast een boom voor een rotsland
schap. Haar kostbare kleeding is geheel met parels bezet, Hebreeuwsche let
ters staan op den rand van haar kleed, een rijke vaas rust op haar schoot. 
Het is de H. Magdalena niet zoozeer als zijn geliefde Agatha van Schoon
hoven, dus weer een renaissancistisch portret. 5) 

Daarnaast bestaan enkele paneelen der treurende Magdalena, waarvan de 
meeste vermoedelijk deelen van een oorspronkelijk grooter geheel waren. Op 
Colyn de Coter's werk te Parijs knielt zij in rijk damast gekleed met ge
vouwen handen neer. Haar gebogen hoofd is omgeven door een Vlaamsche 
kap, haar hals laag uitgesneden. Twee vrouwen staan weenende achter 
haar . e ) In gelijken trant staat zij te klagen op het werk van denzelfden 
meester te Boedapest.7) De reden van haar klacht, Christus' Kruisiging, is 
klein geschilderd op den achtergrond en geeft een soort vertaling van Thomas' 
woorden: „Meer dan de anderen weenden zij, die hartelijker dan de overi
gen beminden, te weten de Moeder Gods Maria en Maria Magdalena...." 8) 
Metsys behandelt hetzelfde thema te Berlijn, terwijl de heilige haar handen 
wringt en tranen over haar gelaat vallen. 9) Zoo schrijft Van Kempen in zijn 
breede beschouwingen over Magdalena, dat zij enkel wilde weenen. 1 0) 

Daarenboven bestaan er tal van schilderijen, waarop haar persoon han
delend optreedt, zooals op Bouts' gastmaal van Simon te Berlijn. In een zaal 
zit Jesus aan den disch naast Simon, Petrus en St. Jan, wanneer Magdalena, 
door een open portiek binnengekomen, diep over den grond buigt en met 

4 Fri. VII, XXXIII. 9) Frl. VII, LXI. 3) Frl. VII, LXIX. 4) Winkler. Abb. 139. B) Wink
ler, Abb. 213; Hoogewerff (40), pi. 25. β) Frl. IV, LXVIII. T) Frl. IV. LXXI. 8) Pohl (151), 
Ш, 395 s. e) Frl. VII, XXXII. 1 0) Th. v. K. (162). p. 235. 
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de haren Christus' voeten zalft. De Heiland maakt een zegengebaar, opzij 
knielt de stichter in beschouwing. De handgebaren zijn bijzonder fijn en 
getuigen van een innige stemming.1) Beeldrijk is ook de tekst uit Vanden 
Levene ons Heren: 

Sie croep onder stoel ende onder banc,.... 
Sie croep met handen ende met voeten.... 

Eene busse dat sie nam, 
In die busse was salve soete....2) 

Het is bij de Kruisiging, dat Magdalena een belangrijke rol speelt, wan
neer de groep hoofdzaak is. Bij Van Eyck (Eremitage) knielt zij afzonderlijk 
handenwringend neer, haar hoofd naar Christus geheven.3) Een dergelijke 
staande houding neemt zij aan bij Petrus Christus (Dessau).4) Weenend 
wendt zij zich af bij Rogier (Antwerpen).B) Meestal is zij goed herkenbaar 
aan weelderige kleeding, maar als andere vrouwen optreden, is haar per
soon niet steeds met zekerheid te bepalen, zooals bij den meester der Tibur-
tijnsche sibylle.β) Vermoedelijk is zij hier de vrouw, die haar handen opheft 
naar Christus, ofschoon misschien eerder de figuur, die haar hand op Maria's 
arm legt. Bij den meester der Virgo inter Virgines vormt zij, wat veel ge
schiedt, met St. Jan en Maria Salome een troostende groep rond O. L. 
Vrouw, geheel afzijdig van de Kruisiging, zooals ook bij Breughels' Kruis
draging 7) gebeurt. Een enkele maal zien wij haar treurend staan naast het 
kruis, zooals bij Gerard David te Philadelphia, waar zij de balsemvaas in 
haar linkerhand draagt en de rechter tegen haar gelaat houdt. 8) 

Zestiendeeuwers als Joos van Cleve en Engelbrechtsen zien haar nog lie
ver hartstochtelijk het kruis omarmen, liefst in pronkkleeding.e) Scorel 
plaatst haar met open mond aan den voet van het kruis.1 0) Bij Oostsanen 
kust zij een voet van Christus, of knielt zij biddend neer. 1 1) 

Wij bemerken dus een stijging, die samenhangt met het verlangen naar 
dramatisch effekt. Reeds bij Thomas van Kempen valt het op, hoeveel hij 
over haar schrijft, dat zij Christus op den kruisweg trouw volgde, zoolang 
zij het kruis kon onderscheiden, en al weenend, zuchtend, treurend zijn 
voetsporen beschouwde, voor niets ter wereld het kruis verliet en, toen zij 
Hem aan het kruis zag sterven, met luid geklaag bezweek.1 2) Menig schilder 

») Frl. Ill, XXIII. a) Beuken (115), blz. 208. 8) Frl. I, XXX. <·) Frl. I, LXVIII. β) Wink
ler, Abb. 43. β) Frl. Ill, LXVII. T) Burger, T. 237. 8) Frl. VI, LXXXVI en LXXXVII. e) Bur
ger, T. 176 en 266. 10) Burger, T. 280. " ) K. Steinbart (55a), XI en VIII. 1 2) Th. v. K. (162), 
Lib. Ill, с 5, p. 234 s. 
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vestigt de aandacht op Magdalena, door haar naam op haar halsband of 
een tekst op haar mantelzoom te plaatsen. 1) 

Dit geldt niet minder voor haar hulp bij Jesus' begrafenis, toen zij volgens 
Thomas niets naliet om het goddelijk lichaam in te wikkelen, te zalven, te 
wasschen enz. 2) Dien bewegelijken en steeds wisselenden gedachtengang zien 
wij zuiver uitgebeeld bij Kruisafneming en Graflegging. Minder is hierbij wel 
de direkte invloed dan de algemeene geest van literatuur en beeldende kunst 
belangrijk. Het is en blijft een tijd van vurige gevoelsuitdrukking, de vro
me ziel kan niet genoeg medeweenen en medeleven met alle bijzonderheden 
rond Christus' lijden, totdat humanisme en renaissance een verstandsreactie 
vormen op deze overdreven verteeder ing der veertiende en vijftiende eeuw 
en wel meer in natuurlijken dan bovennatuurlijken zin. 

Wanneer een Rogier op zijn Kruisafneming Magdalena handenwringend 
uitbeeldt, is dit nog heilige ernst en niet voor niets staat op haar gordel: 
Ihesus Maria.s) Op de kruisafneming van Bouts wendt zij zich met gevouwen 
handen en knielende af van het kruis. e) Bij Hugo van der Goes houdt zij de 
hand aan het gelaat, terwijl op haar halsboord staat: 5a Magdalena.B) Maar 
bij Kempener leunt zij, naar het kruis opziende, met ontbloote borst tegen 
een ladder aan. e ) Is in zulke gevallen het gevoel niet leeg geworden en heb
ben wij daartegenover niet te stellen Magdalena's klare, rustige halffiguur, 
door Scorci in renaissancestijl geschilderd? Zij brengt, al doet zij het niet in 
Rogier's stichtelijken stijl, de persoon toch op een hooger plan dan de rhe-
toriek uit het begin der zestiende eeuw. Verloren ging echter de blik op haar 
heiligheid. 

Overtuigender is menigmaal haar houding bij de Beweeningen. Soms knielt 
zij neer en bidt. 7) Bij Petrus Christus wil zij Maria ter hulp komen. Haar 
handen doen hier zorgend en zorgvol aan. 8 ) Te Brussel zit zij alleen ter
zijde te treuren. 8) Bij Rogier (Florence) knielt zij aanbiddend voor Christus-
neer, de handen als vragend uiteengehouden.1 0) Dirk Bouts doet haar terzijde 
knielen (Parijs). " ) In denzelfden trant zit zij klagende op Hugo van der 
Goes' werk te Weenen, waar andere vrouwen de nagels vereeren. Bij deze 
klagende vrouwen draagt zij alleen edelsteenen op het kleed.1 2) Dramati
scher van houding en handbeweging laat Geertgen te Weenen haar knielen.1 S) 
De meester der Virgo inter Virgines kleedt meerdere vrouwen in pronkzieke 
dracht, Magdalena helpt hier en houdt Christus' hand vast.1 4) Gerard David 

*) Van het eerste is Hugo een voorbeeld, van het tweede Oostsanen met een onbegrijpe
lijke regel (Rijksmuseum Nr. 723). 2) Th. v. K. (162), Lib. Ill, с. 5, p. 236. 3) Frl. II, III. 
4) Frl. HI, V. 6) Frl. IV, XXXIV. «) Winkler, Abb. 170. T) Frl. I, LXI en Winkler, Abb. 104.. 
8) Frl. I, LX. e) Frl. I, LXIX. 10) Frl. II, XIX. u ) Frl. Ill, VIII. 12) Frl. IV. V. 1 3) Frl. V,. 
IX. «) Frl. V, XXXIX. 
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geeft haar rustig weer met de balsemvaas in de hand of doet haar Chris
tus' wonden aan de hand vol toewijding zalven.1) Het zalven van de voeten 
van Christus stelt ook Metsys voor.2) Op diens werk te Parijs beschouwt 
zij in diepe smart de voeten.3) De meester der Mansi-Magdalena ziet haar 
figuur meer stil verschijnen. Te Gent houdt zij in gedachten de open vaas 
vast. *) Orley's werk te Brussel is weinig vroom, of beter misschien van een 
pathetische menschelijkheid. Magdalena houdt Jesus' hand in een doek en 
drukt haar gelaat daartegen aan. Niet onmogelijk is echter, dat de figuur, 
die Jesus teeder aan het hoofd vast houdt, Magdalena voorstelt, wat aan 
attributen niet valt uit te maken. Over het geheele werk ligt wel een edel 
gebarenspel uitgedrukt.5) Op het werk van denzelfden meester te New-
York staart zij in vreemden kniestand op Jesus neer.e) Uitermate pretieus 
van kleeding en gebaar, afgewend van het lichaam van Christus, schildert 
haar Pseudo-Bles te Berlijn.T) Vreemder nog knielt zij in salonkleeding bij 
Joos van Cleve (Parijs). Haar lange vingers staan daar overdreven uitge
spreid omhoog volgens een ouder Italiaansch motief, dat Rogier bij zijn verblijf 
in Italië ook volgde.8) Op Joos' werk te Frankfort kust zij Christus' hand.e) 

Is het teveel gezegd, wanneer iemand spreekt van uitbundige variaties? 
Magdalena is hier veel meer aan onderhevig dan andere personen der 

christelijke kunst. Zij was de figuur, die gaarne breed uit geschilderd werd, 
wel niet op de eerste plaats om geestelijke redenen, want zij leverde een der 
gevoelige elementen, waaraan men zich esthetisch te goed kon doen. 

Wij treffen, vooral in de zestiende eeuw, verschillende episoden uit haar 
legende aan, waarbij het naakt een niet onaanzienlijke rol gaat spelen. Van 
•deze legende lezen wij bij Thomas nog niets. Zij is dus langs andere wegen 
in de groóte kunst gekomen. Reeds in een missaal der H. Magdalena (Brug
ge) van 1454 komen verschillende gevallen eruit voor, waarbij een knielende 
zuster in een banderol boven haar mond de woorden uitspreekt: O patrona 
pia, ora pro nobis Magdalena Maria.10) Zulke tafereelen zijn nog volkomen 
uit godsvrucht en eerbied voor haar persoon aangebracht. Maar ziet men nu 
wat de zestiende eeuw hiervan maakt, dan zijn het juist de tooneelen, waarin 
het naakt een rol speelt of het wereldsch leven overheerscht. Een Antwerpsch 
manierist doet haar naakt, nauwelijks bedekt door haar haartooi, ten hemel 
stijgen. Een abt knielt bij dit schouwspel biddend neer.11) Lucas van Leiden 
geeft haar naakt zittende in de woestijn.1!!) Haar ten hemelopneming geschiedt 

*) Frl. VI, LXX en XC. Zij komt ook voor op diens triptiek van den Doop van Christus 
te Brugge, als patrones der Begiftigster. 9) Fri. VII, I. 3) Frl. VII. XVIII. 4) Frl. VII. 
LXIII. 8) Fri. VIII, LXX. e) Fri. VIII, LXXXV. T) Winkler. Abb. 132. β) Burger, T. 168; 
Frl. II, IX. β) Burger, T. 169. 10) M. E. [English]. Cat. der Tentoonstelling van min. en 
boekbanden, Brugge 1927, Ыг. 45. " ) Burger, T. 196. 12) Frl., L. v. L. (37). VIII. 

A 84 



op wolken, weliswaar gekleed, maar met gekunsteld handgebaar houdt zij het 
deksel van de balsemvaas vast.1) Hierbij past als nieuw gegeven de dans van 
Magdalena. In lichtzinnig gezelschap schrijdt zij voort, het hoofd omgeven 
door een nimbus, terwijl zij op den achtergrond ter jacht uitrijdt.s) 

Men behoeft bij dit alles niet uit te sluiten, dat voor zestiendeeuwers een 
ernstige bedoeling heeft voorgezeten. Wel is het verlangen naar het vrouwe
lijk naakt zoo groot en algemeen geworden, dat men zich ook bij heilige 
voorstellingen geen reserve oplegt. 

Overgenomen uit de Italiaansche renaissance, is dit zeker voor de Neder
landen geen verrijking, laat staan verdieping geweest. De naïeve heiligen-
vereering kreeg wellicht door zulke excessen de doodsteek toegebracht. 

De kerkvaders. 

Hoewel de invloed van Augustinus op de geschriften der middeleeuwers 
buitengewoon groot is geweest, komt zijn figuur in onze schilderkunst be
trekkelijk weinig voor. Dit blijft bevreemdend, waar de heilige in minia
turen en houtsneden ontelbare malen wordt weergegeven, vooral aan het 
hoofd van een zijner werken of commentaren, waarbij belangrijke variaties 
optreden.s) Uit de tweede helft der vijftiende eeuw stamt te Brugge een 
miniatuur, waar Augustinus en Petrarca een onderhoud voeren. De heilige 
draagt een witte pij met zwart opperkleed.4) Een ander miniatuur stelt hem 
voor als leeraar, aan wiens voeten kloosterlingen zitten uit verschillende 
orden.B) Een ander toont hem met het hart in de hand staande voor Maria 
met Jesus op haar schoot. Boven de groep zweeft de H. Geest als Duif.e) 
Een handschrift van de Civitas Dei geeft den heilige geknield met een hart 
in zijn handen, het voor onze landen vrijwel algemeen aanvaard embleem.7) 
Daarenboven komt er een interessante miniatuur van de Godsstad op voor. 
Waar Augustinus als bisschop minstens nog op twee andere miniaturen ver
meld wordt, is het niet verwonderlijk, dat hij als zoodanig ook op paneelen 
ten onzent wordt uitgebeeld.8) De meester van Flémalle schildert hem even
als de meester van O. L. Vr. Hemelvaart in vol ornaat en met het hart 
in de hand.8) Beide malen is hij rijker aan kleedij dan aan geestelijke uit
drukking, wel devoot, maar zonder eenig kenmerk van zijn genie. Italianen 
als Botticelli zijn hierin onze kunst bij verre de meesters gebleven. Ook bij 
groepen komt de heilige voor, zooals op de Kroning van de H. Maagd in 
Buckingham Palace.10) 

η Frl., L. ν. L, XXXXVII. a) Frl., L. v. L, XLIX. 3) B. en H., II. pi. 1Θ7. De volgende 
voorbeelden geven een aanvulling op de studie van W. de Vreese. 4) M. E. (32), blz. 34. 
B) M. E., blz. 42. ·) M. E., blz. 86. T) M. E., suppl, blz. 16. 8) M. E., suppl., blz 38 en 39. 
e) Miscellanea Augustiniana, blz. 201. 10) Frl. IV, LIL 
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Voor tafereelen van Augustinus' leven is uit het begin der zestiende eeuw 
wel het voornaamste, zoo niet eenig belangrijke, het werk der Brugsche school, 
dat in de sacristie van St. Steven te Jerusalem hangt. 1) Naast episoden uit 
zijn jeugd vindt men daar de prediking van Ambrosius, waarbij Monica en 
Augustinus aanwezig zijn. In het midden is op het hoofdpaneeltje voorge
steld zijn bisschopswijding, terwijl verder gebeurtenissen uit zijn priester
leven verhaald zijn, besloten door zijn afsterven. 

Hoe hoog Augustinus ook als kerkvader en ordestichter werd vereerd, hij 
heeft niet zoozeer den stempel gedragen van een populair devotieheilige. 

In de schilderkunst is de oogst veel vruchtbaarder bij St. Hieronymus. 
Deze heilige schijnt meer tot de fantasie gesproken te hebben als boete
doener en stond als geleerd bijbelvertaler in de zestiende eeuw bij humanisten 
uit den kring van Erasmus in eere. Dirk Bouts schildert hem volgens het 
gangbaar anachronisme, dat ook een lied herhaalt: „Hi was cardinael van 
romen", in kardinaalskleeding met boek en kruisstaf in handen, staande in 
een rotsig landschap, terwijl zijn onafscheidelijke leeuw op den grond rust. 
Dit werk vertoont een ascetischen ernst. 2) 

Van geheel andere zijde beziet Gerard David den heilige.3) Hij knielt nu 
neer als boeteling met ontbloote borst voor een kleine Kruisiging in een 
rotslandschap. De leeuw rust naast hem, de kardinaalskleeding ligt op den 
grond, teeken van de waardigheden waarvan hij afstand deed. Van den leeuw 
verhaalt de Gulden Legende, dat hij op zekeren avond het klooster te Beth
lehem binnenkwam. Alle broeders sloegen op de vlucht, maar Hieronymus 
ging hem tegemoet, alsof hij een gast ontving, de leeuw toonde hem zijn ge
wonden poot en werd verzorgd, om sindsdien als huisdier onder de broeders 
te wonen. 4) 

Een navolger van Bouts beeldt den heilige ook biddend en halfnaakt uit, 
terwijl aan het water tusschen het rotslandschap een eenhoorn zijn dorst 
komt lesschen.5) Dit is een beeld van de maagdelijkheid, die hijzelf zijn 
meest vereerde deugd noemde, ofschoon hij bekende, dat hij niet roemen 
mocht haar te bezitten.e) Het is dezelfde Hieronymus, die door geweldige 
boetedoeningen zijn bekoringen tegen de reinheid overwon. „St. Jheronimus 
souter" wordt dan ook gebeden door hen, die „in siecheden liggen, ochte 
in werken laboren ende die in strie syn ieghen hare viande ochte ieghen 
den duvel." 7) Verschillende tafereelen uit zijn leven zijn geschilderd door 
Albrecht Bouts te Berlijn. 

Nu is het merkwaardig, dat het vooral de late middeleeuwers en de zes-

!) G. J. Hoogewerff, Onze kunst, Juni 1929, blz. 194. 2) Frl. Ill, XIV en XV. s ) Wink
ler, Abb. 84; vgl. Tijdschrift Ned. Taal- en Letterkunde 1904, dl. 23, blz. 57. 4) Wyzewa (168), 
p. 553. 6) Frl. Ill, XXXI. β) Wyzewa, p. 555. 7) Meertens (145), I, blz. 48. 
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tiendeeuwers zullen wezen, die zijn persoon uitbeelden. Het lijkt eenerzijds 
verklaarbaar door het feit, dat Hieronymus als geleerde de humanisten be
vredigde, anderzijds is het juist zijn door bekoringen gekwelde figuur, even
als die van St. Antonius abt, die gelegenheid bood om de angstgedachten en 
„duvelrien" op schilderijen naar voren te brengen. Van dit laatste zien wij 
bij Hieronymus Bosch ter eere van zijn eigen patroon eenige treffende voor
beelden. Op diens werk te Gent ligt de heilige, een schrale, halfnaakte figuur 
biddend tegen een rots en houdt het kruisbeeld tusschen zijn magere armen, 
terwijl kardinaalshoed en gebedenboek rechts liggen. In het rond zijn de 
meest grillige „duvelrien" aangebracht. Een uiltje zit op een dorren tak als 
beeld van den duivel, een boomstam neemt den vorm van een vischmuil aan 
als beeld der luiheid, vreemde cactu spianten groeien stekelig op de rots, 
een salamander kruipt rond, op den achtergrond strekt zich een rustig land
schap uit.1) 

Een tweede werk in denzelfden geest hangt te Venetië. Hier is alles, zoo 
mogelijk, nog wonderlijker: tusschen Jeroen's typische grillen, zooals twee 
vechtende gedrochtjes op den voorgrond, dorre takken, vogels, knielt St. 
Hieronymus voor een renaissancezetel, waaruit een boom groeit en waarop 
een kruis staat, terwijl een afgeknotte kolom links staat.2) Schijnt Bosch' 
werk een toomelooze fantasie uit te vieren, nadere bestudeering doet telkens 
nieuwe folkloristische elementen ontdekken. 

Gossaert schilderde een werk, waarop een deel van het leeuwenverhaal 
uit de Gulden Legende duidelijk is voorgesteld. Op den voorgrond knielt 
Hieronymus met steenen in de hand, om zich op de ontbloote borst te kastij
den. Een groóte leeuw rust naast hem, links aan een dorren boom hangt 
een kruisbeeld, rechts op den achtergrond staat het klooster, waar de heilige 
den leeuw ontvangt, die tegen hem komt aanleunen. In het midden ziet men 
verder den leeuw als een waakhond passen op den ezel van het klooster. 
Daarnaast gaan kooplieden den ezel stelen. De monniken, die dit niet weten, 
beschuldigen nu den leeuw, hun ezel verscheurd te hebben. Op zekeren 
dag echter ziet de leeuw de kooplieden weer, jaagt hen op de vlucht de 
woestijn in en voert hun kameelen naar het klooster. De kooplieden komen 
later ook bij het klooster aan en bekennen daar den diefstal van den ezel. 
Zoo wordt de leeuw gerechtvaardigd. Het is wel verrassend hoe de aristocrati
sche humanist Gossaert dit oud verhaal weer ophaalt, juist zooals de Gulden 
Legende het verhaalt.8) Hieronymus is de hoofdpersoon van Oostsanen's 
vleugelaltaar te Weenen met legende op den achtergrond. Een ongeveer ge
lijktijdig paneel te Brussel vertoont den boetedoener met de kei, om zijn bloote 
borst te kastijden, wanneer hij juist deze vermaning heeft neergeschreven: 

») Frl. V. LXIV. s) Wiakler, Abb. 96. 3) Wyzewa (168), p. 556; Frl. VIH, XXIII. 
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„Sioe ЫЪо, sithe comedo, sive dormio, swe vigilo, sioe aliud quid fació, semper 
OÌdetur in auribus meis resonare vox ilia: Surgite mortui, venite ad judicium." 

Op naam van J. de Cock bestaat te Keulen een schilderij, waar Hiero-
nymus in een hol boete doet; een klein kruis staat op een steen, een open boek 
ligt voor hem. Het meerendeel van het schilderij wordt ingenomen door een 
rotslandschap, waarin een groep monniken rondwandelt. De leeuw, broeder
lijk naast den ezel, voert de kameelen tot hen.1) 

J. van Hemessen schildert den heilige in halffiguur met gevouwen han
den. Een kruis, een doodskop, een kaars, schaar en zandlooper, een open 
boek vormen de humanistische entourage van den geleerde. Een uitkijk i» 
gegeven op een rotslandschap, waarin een verschijning plaats heeft. 2) 

Tenslotte beeldt Patinir hem uit te Madrid, waarbij de heilige in een 
hut zit en den leeuw helpt. Kruis en doodskop liggen iets verder. Het land
schap is veruit hoofdzaak (hier speelt zich weer de leeuwlegende af, men 
ziet kameel en ezel), de heilige zelf volkomen tot bijzaak geworden.3) 

Ook Lucas van Leiden beeldt hem herhaaldelijk uit. *) Zijn persoon bleef 
juist in deze dagen gewild om het eigenaardig verband tusschen zijn klas
sieke vorming en heiligheid. Men zal hem daarom ook bij voorkeur als ge
leerde met boeken uitbeelden, wat tevens tegemoetkwam aan de behoefte 
naar het portret. Eigenaardig is tenslotte, dat de heilige in de Nederlanden 
zonder baard gegeven werd tot aan Gerard David, daarentegen in Italië met 
baard tot aan den Nederlandschen invloed — een opvallend voorbeeld van 
wisselwerking.B) 

St. Ambrosius vindt men daarentegen niet of zelden uitgebeeld. Zijn attri
buut is de bijenkorf, omdat de bijen in zijn mond een honigraat maakten, 
toen hij nog in de wieg lag. In onze streken bestaan daarom thans nog bijen
korven in den vorm van een bisschop met mijter. Zijn portret, evenals dat 
van St. Gregorius, komt slechts een enkele maal voor. Joos van Gent neemt 
hen op onder de halffiguren in het Palazzo Barbarini. Gregorius draagt 
daar de tiaar en een rijk met edelsteenen bezetten koorkap, terwijl op zijn 
schoot een boek ligt.e) 

Voornamelijk is het echter de devotie der Gregoriusmis, waarop men den 
heilige dikwijls ziet weergegeven. Dit geschiedt dan niet zoozeer uit ver
eering voor zijn persoon als wel uit een verlangen naar het verkrijgen van 
aflaten, die aan deze voorstelling van Christus' lijdenswerktuigen verbon
den waren. 

») Winkler, Abb. 129. a) Winkler, Abb. 176. s) Burger, T. 179. •*) Dülberg (45a), 50, waar 
de leeuw de voet van den heilige likt. 8) Repertorium für Kunstwissenschaft, 1931. Bd. 52* 
S. 107/8. e) Frl. Ill: LXXXV en XCI. en bij den Mr. v. Frankfort, Fri. VII, LXXXI met 
kruisstaf. 
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Bij den meester van Flémalle knielt St. Gregorius voor het altaar neer met 
de handen uiteengehouden. Hij draagt een kazuifel en heeft de tiaar op het 
hoofd, een kardinaal knielt links, een acoliet rechts. Het is het oogenblik 
der consecratie, want de acoliet tilt het kazuifel op en houdt een kaarslicht 
omhoog. *) Bij Gerard David heeft Gregorius de H. Hostie in de hand. Het 
blijkt een plechtige Mis te wezen, omdat diaken en subdiaken aanwezig 
zijn. De tiaar staat terzijde op het altaar.2) Bij den Utrechtschen meester 
rond 1450 houdt de diaken deze tiaar in de hand, een kardinaal staat links 
van het altaar, Gregorius zelf knielt aanbiddend neer.3) 

Wordt in de gebedenboeken de naam Gregorius wel genoemd, dan is het 
ook in verband met de Gregoriusmis. 

St. Benedictus. 

De groóte ordestichter werd door Memlinc, verdiept in het brevier, met 
abtsstaf uitgebeeld, terwijl achter hem een kruisigingsvoorstelling hangt. 
De rust en verzonkenheid van den monnik zijn klaar uitgedrukt. Op een 
triptiek van Gerard David staat hij met stralennimbus omgeven, abtsstaf en 
boek in de handen.4) Uit de Nederlandsche school stammen ook de twee lui
ken met de legenden uit het leven van St. Benedictus.s) Op de linkerzijde 
verschijnt God aan een priester, om hem te waarschuwen, dat op Paaschdag 
Zijn dienaar Bendictus honger lijdt in een hol, waar hij als eremiet leeft. 
Op den voorgrond knielen beiden voor den maaltijd, Benedictus door den 
priester gebracht. Op de rechterzijde maakt de heilige een schotel, die zijn 
voedster had laten vallen, door gebed weer heel.e) 

Si. Bernardus. 

Deze kerkleeraar werd weliswaar veel vereerd, wat begrijpelijk is wegens 
allerlei Cistercienserkloosters, die in onze landen bestonden, maar men 
vindt den weerslag hiervan toch meer in de literatuur dan in de beeldende 
kunst. Voor de schilders bepaalt zich de uitbeelding vooral tot de verschijning 
der H. Maagd aan St. Bernardus (bl. 159). Een enkele maal treft men zijn 
persoon aan als patroon. Bouts geeft hem staande weer te Leuven als abt met 
boek, staf en aan zijn voeten een monsterachtigen duivel.T) 

St. Franciscus. 

De serafijnsche heilige was onder den invloed der Minderbroeders in hooge 

4 Frl. II. LXII. a) Frl. VI, XCII. ») Winkler. Abb. 94. *) Der heil. Benedikt in der 
Malerei, veröff. v. d. Abtei S. Mauritius.... M. Gladbach [o.J.) 1) Museum, Brussel. ·) Wy-
zewa. p. 185. *) Frl. III, XIV. 
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eere. Het is daarom merkwaardig, dat hij in de schilderkunst tamelijk 
weinig behandeld wordt, ofschoon de literatuur het tegendeel vertoont.1) 

Wij zien St. Franciscus op het schilderij van Petrus Christus te Frankfort 
staan naast de tronende Maria. De bruidegom der Armoede is zeer jeugdig 
en blootsvoets, draagt een kruisstaf in de hand en toont de wonden der stig-
matisatie.2) 

Er bestaat daarenboven een fijn getint werk van Gerard David, waar de 
heilige in grauw habijt blootsvoets in een rotslandschap staat. Hij toont in 
nederige schuchterheid zijn doorwonde handen. De jonge heilige is baard-
loos en draagt geschoren kruin. Op het achterplan verrijst een klooster.a) 

Op naam van Mabuse staat een werk, waar St. Franciscus zijn kleeren 
nederlegt voor zijn vader, om zich geheel aan de heilige armoede te wijden. 
De tengere figuur van den heilige wordt in zijn naaktheid liefderijk omhuld 
door den mantel van den bisschop. De vader neemt de kleeren in ontvangst 
en iets verder gaat Franciscus blootsvoets heen.4) 

Het is de stigmatisatie, die men meermalen aantreft, waarvan Maerlant 
in Sinte Franciscus' leven een beschrijving geeft, zooals wij bij Van Eyck ge
schilderd zien.5) Van dezen meester zijn twee vrijwel identieke werken be
kend te Turijn en te Philadelphia, ieder voor een dochter van den stichter 
in het klooster geschilderd. De heilige knielt in een rotsig landschap neer 
zonder bijzondere devotie. Op handen en voeten zijn duidelijk de sporen 
der stigmatisatie te zien. In de lucht verschijnt de serafijnsche Christus aan 
het kruis met zes vleugels. Een broeder-gezel zit in een hoek gedoken met 
de hand voor het gelaat.e) Veel zuiverder drukt Gerard David de wonderbare 
stigmatisatie uit, waarbij weliswaar dezelfde Christusfiguur in licht-aureool 
aan den hemel verschijnt, maar de heilige in verrukking neerknielt met de 
handen omhoog geheven. Zijn gezel is terecht klein op den achtergrond ge
plaatst. 7) In denzelfden trant bewerkt Joos van Cleve het thema, waarbij de 
handen nog wijder worden uitgespreid. 8) 

Weale noemt daarenboven een paneel van een onbekend meester, waarop 
•de heilige in het grauw gekleed gaat en waarbij de lijst te lezen geeft: 

Zule was Franchoijs sijns levenstijt 
Dus meerct sijn wese, den wonden en 't abijt, 
Dat sente Frantzoijs ghijnc op eerderijeke 
Dit belde es ghemaect naar 't rechte ghelijke.e) 

*) B. Kruitwagen, De middelnederl. handschriften over het leven van S. Franciscus en 
zijn gezellen (Katholiek CXXVIII, blz. 151—191). 2) Burger, T. 23. ») F. Dülberg (30). 
T. VIII. 4) B. Kiemschmidt, Sankt Franziskus von Assisi.... M. Gladbach, [о. J.], Bild 4. 
β ) J. v. Maerlant (142). ed. Leiden 1847, v. 6960—6970. β) Frl. I, XLV en XLVI. 4) Frl. VI, 
LXVII. 8) Baldass (21), Abb. 70. ») J. Weale, cat. (57), p. 28. 

190 



Лги. 71. .1. v. Еуск EXTASE VAN ST. FRANGISCUS Turijn. 



Лгв. 72. J. Patinir MVRTELIN'G DER H. (Vl'HARIVV VAN ALEXAMlRII·: Gem. Galerie, Weenen. 



Alweer dus de illusie historisch maar uit te beelden. Meestal verschijnt de 
Vader van de Minderbroeders niet in bruin of zwart, maar in grijs habijt, de 
aschtint der versterving, zooals het volkslied hem ook een „grauwen roe" toe
kende.1) 

Een enkele maal, zooals bij David te Londen, wordt Franciscus' ordebroe
der Bernardinus van Siena uitgebeeld, herkenbaar aan zijn gebedenboek, 
waarop de letters I.H.S. staan.2) Het zijn echter niet de stichters of leiders 
van kloosterorden, waarheen in het algemeen de grootste devotie uitging. Bij 
de groóte eer, die hun in de liturgie toekwam, bleven toch de wonderdoeners 
en noodhelpers als meest geliefde heiligen gelden. Dit is een geregeld voor
komend verschijnsel. Zoo wordt ook in onzen tijd Antonius boven Francis
cus, Gerardus Majella boven Alfonsus, Nicolaas van Tolentijn boven Augus
tinus, de kleine Theresia boven de groóte Theresia vereerd. Het volk is eer
der vertrouwelijk met zulke huisheiligen, terwijl eenvoudige zielen nu een
maal de massa van de vromen leveren. Trouwens de kunst verbeeldt gemak
kelijker wonderen dan deugden.3) 

De Noodhelpers. 

Meerderen van de veertien heilige voorsprekers nemen een belangrijke 
plaats in.4) Men kan niet zeggen, dat zij als groep van veertien bij ons zoo
zeer vereerd werden. Enkelen golden als bijzonder krachtdadig, waarbij nog 
verschillende speciale wonderdoeners gevoegd dienen te worden, die niet on
der de vaste reeks Noodhelpers vielen. 

Van deze laatsten zijn bij ons goed bekend St. Barbara, St. Catharine, St. 
Christoffel, St. Joris, St. Margaretha en minder St. Aegidius. Als wonderdoe
ners staan voorts goed aangeschreven St. Antonius Abt, St. Rochus, St. Adri-
aan, St. Apollonia, St. Lucas en St. Ursula. 

Si. Barbara. 

Deze maagd en martelares is nog algemeen vereerd als patrones voor een 
zaligen dood. In de vijftiende eeuw kent men verschillende handschriften 
met haar legende.5) Schilder- en beeldhouwkunst blijven hier niet bij ten 
achter, want omstreeks 1400 komt zij reeds met St. Catharina op de Kruisiging 
in het Brugsche St. Salvatormuseum voor. Van Eyck plaatst haar vooraan op 
het Gentsch altaar bij de maagden, die het Lam volgen in het wit. Haar attri
buut, den toren, draagt zij in de rechterhand. Op bijzondere wijze geeft Van 

») Scheurleer (117), blz. 42, 128. 2) Frl. VI, XCIV. 3) Cahier (70), I, 9. 4) Künstle, II, S. 
469. 6) De Vooys, Mnl. leg. en ex., blz. 45, noemt alleen reeds 6 op, waarvan Ms. Gent uit 
1448, 31 mirakelen bevat. Kruitwagen noemt het gebed veelvuldig. Prims, blz. 230 vv. 
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Eyck dit op zijn fijne teekening te Antwerpen weer. ^ Daar zit St. Barbara, 
met haar getijdenboek op den schoot en een palm in de linkerhand, voor 
een machtigen gotischen toren, dien men aan het bouwen is. Het blijft 
het symbool der heilige, maar nu in een handeling van de levende gemeen
schap betrokken. 

De legende verhaalt, dat haar vader de schoone maagd onttrekken wilde 
aan mannenblikken en haar daarom in een toren opsloot. Tijdens afwezig
heid van haar vader liet zij den bouwmeester drie in plaats van twee ven
sters aan den toren aanbrengen ter eere der H. Drievuldigheid. Dit betuigen 
ook verschillende liederen: 

„Haer vader dede haer {anderen 
Een slot met veynsteren twee 
Ende die trmiteyt ter eeren 
Dede si die derde maken me." 

Toen haar vader thuiskwam, was hij zeer vertoornd, mishandelde haar, 
leverde haar over aan den vorst, die haar deed dooden. Op de teekening van 
Jan van Eyck schijnt Barbara in gesprek met den bouwmeester en op den 
achtergrond links ziet men den vader te paard thuiskomen. Op den achter
grond van het altaar te Madrid ziet de meester van Flémalle de H. Barbara 
bezig het derde raam te laten maken. я ) 

In geheel andere sfeer brengt ons deze meester op zijn hoofdpaneel, waar de 
heilige zit te bidden op een bank in een Vlaamsch woonvertrek. Het haard
vuur brandt onder de schouw, een lelie prijkt in een vaas, het beeld der 
H. Drievuldigheid staat op den schoorsteen en door het venster ziet men 
een toren in aanbouw. De werkelijkheidsliefde van den Vlaming heeft aan 
elk voorwerp in de kamer een intiem leven weten mee te deelen, terwijl hij 
voor een symbolischen toren het stil devotiebeeld in de plaats geeft.3) 

De meester „mit dem gestickten Laub" beeldt haar in half figuur staande 
uit met mantel, kroon en nimbus. Zij houdt boek en palm in de handen. 4 ) 

Isenbrant markeert de drie vensteropeningen met vergulde omlijsting. ') 
De meester van Frankfort vertoont de heilige minstens drie maal op altaar-
vleugels. e) Hierbij valt niet alleen de uiterst verzorgde zestiendeeuwsche klee
ding op, maar bij het werk van Berlijn ook de kelk met Hostie, die in een 
toren staat. Dit gegeven wijst duidelijk op het feit, dat men haar voorspraak 
inriep om Christus in de Eucharistie te mogen ontvangen bij het stervens
uur. Ook draagt zij meermalen een pauweveer, waarvoor verschillende ver-

*) Burger, T. 21. a) Renders, II, PI. 26. ») Frl. II, LIX. *) Fri. Г , LXVI. e) Museum 
Brussel, Nr. 585a. •) Fri. VII. LXXXVII, LXXXVIII en LXXXIX. 
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klaringen worden gegeven. *) Gossaert beeldt haar eveneens in een gratie-
volle houding uit en laat de pauweveer uitwuiven als een helmpluim. Of 
hij er nog wezenlijk de heilige in zag ?a) Even belangrijk als uitvoerig heeft 
de meester der Barbaralegende het verhaal van haar leven uitgebeeld.s) 

St. Catharina. 

St. Catharina van Alexandrie is veelvuldig als Noodhelpster vereerd en 
voorgesteld. Zoo dikwijls zij samen met St. Barbara voorkomt, vertegenwoor
digt zij het contemplatieve, de andere heilige het actieve leven. Barbara, 
Catharina en Magdalena vormen meermalen een groep onder den naam van 
de drie Santinnen, beschouwd als verpersoonlijking van Geloof, Hoop en 
Liefde.4) Reeds bij Jan van Eyck te Dresden verschijnt zij binnen een kerk-
beuk in koningsmantel met de kroon op het hoofd, de rechterhand aan het 
zwaard, een boek open in de linker en het rad op den grond.5) Van Eyck 
drukt zeer duidelijk uit, dat zij koningsdochter is, zooals het wat meer of 
minder op verschillende schilderijen voorkomt.e) A. Bouts markeert dit nog, 
door haar in de linkerhand een staf te geven. In de rechter houdt zij het 
zwaard, waardoor zij gedood werd, en het gebroken rad ügt op den voor
grond. 7) Toen men haar hieraan martelen wilde, sprong het uiteen en doodde 
volgens de Gulden Legende vierduizend heidenen. Dit gevaarlijk vuurwerk 
zal onze zestiendeeuwsche schilders vooral boeien. 

In denzelfden trant, maar als drie-kwartfiguur beeldt haar de meester 
„mit dem gestickten Laub" uit. Zij bidt dan echter in een getijdenboek en de 
zwaarte van haar figuur is opmerkelijk.8) Bij den meester der Lucialegende 
is aan de beide attributen, boek en zwaard, nog een derde toegevoegd, want 
aan haar voeten rust een kop met kroon op het hoofd.e) Het is de ketterij, 
die zij overwon met haar zege over heidensche geleerdheid, zooals ook het 
middeleeuwsch gebed luidt: „Du bis doch die welc in tegenweerdicheit des 
keysers marenci vervult met den heiligen geest heefs overwonnen die aire 
wyste ende voelre menschen vander dwelingen der dwelingen der afgoeden 
totten ewigen gelove heves gebracht." 10) Eenzelfde attribuut gebruikt Oost-
sanen. " ) Zeer dikwijls werd zij aangeroepen als voorspreekster, getuigen de 
vele gebeden tot St. Catharina.M) Dit karakter van voorspreekster vindt 
men ook uitgedrukt bij den meester van Frankfort, waar zij den stichter 
aanbeveelt. Op een tweede schilderij van denzelfden meester heeft zij het rad 
op de knie, terwijl een lelie naast haar bloeit. Om haar zuiverheid werd zij 

Ч Weale (114). p. 17/8. 9) Frl. VIII. II. 8) Frl. IV. LI. ·») Weale (114), p. 18. e) Frl. I, 
XLII. «) Wyzewa (168), p. 656 в. ч) Frl. Ill, LXII. 8) Frl. IV, LXV. ·) Frl. VI. LXVI. 
M ) Limb, gebedenboek (154), biz. 227 en 228. " ) Winkler, Abb. 138. и ) Kruitwagen (136), 
biz. 132. 
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vooral door jonge meisjes vereerd. Manhaftig slaat zij uit met haar zwaard 
op een derde schilderij, maar de sierlijkheid der figuur is hier doel gewor
den. 1 ) Op den achtergrond staat een dubbel rad op een berg. Een derge
lijke zwier der kleedij valt op te merken bij Gossaert, waar het rad aan haar 
voeten ligt.a) 

Een feit uit haar leven, dat merkwaardig veel wordt uitgebeeld, is het 
mystiek huwelijk met Jesus, dat reeds in het Turijnsch getijdenboek voor
komt. Maria, rijk gekroond en omgeven door tal van maagden, heeft het 
Goddelijk Kind op den schoot en Catharina raakt Zijn handje. De overige 
voorstellingen vonden reeds uitvoerige bespreking (Ы. 153 vv.). 

Bijzondere tafereelen uit haar leven zijn niet zeldzaam. Wij vinden deze 
terug bij den meester der Katharinalegende.3) 

Barend van Orley beeldt op een altaarvleugel te Londen haar marteling 
uit. Op den voorgrond knielt Catharina met loshangend haar, een beul zwaait 
zijn zwaard, heidenen, ruiters en philosophen staan in het rond gegroepeerd. 
Op een berg een tweede tooneel: het rad, waaraan zij gefolterd moest wor
den, springt door hemelsch vuur uiteen, de heilige knielt ongedeerd ernaast, 
paarden en soldaten stuiven ontzet weg, zooals ook is te lezen in de Gulden 
Legende.4) Het paneel van J. Provost te Rotterdam toont haar in dispuut 
met vijftien philosophen. Op een verhooging zit de vorst met een nar naast 
zich en verwacht op de overtuigende redeneeringen van Catharina de tegen
werpingen der wijsgeeren. Catharina en op haar voorbeeld verschillende ge
tuigen tellen naar schoolschen trant de argumenten aan de vingers af. Om 
haar handgebaar, een duim en drie vingers bijeen, geeft zij vermoedelijk een 
betoog voor de H. Drievuldigheid. De handeling is scholastiek ter eere van 
de patrones der Christelijke philosophie.5) 

Van denzelfden meester hangt te Antwerpen als oorspronkelijk tegenbeeld 
haar marteling met een schrikwekkenden beul op den voorgrond, terwijl de 
achtergrond weer het rad en het hemelvuur laat zien. e) 

Wat eenigszins verwondert, is het feit, dat het legendarisch overbrengen 
van haar lichaam naar den berg Sinaï door engelenhanden onze kunst niet 
schijnt geïnspireerd te hebben. Overigens verheugde zich haar figuur, zoo
wel bij de beeldhouwkunst als de schilderkunst, maar niet minder bij de 
folklore in een zeer bijzondere bekendheid.T) Voor de paneelen is hierbij van 
belang, dat de vijftiende eeuw haar uit devotie weergeeft, de zestiende juist 
die gedeelten uit haar leven volgt, die deels de geleerde gedachtenwisseling, 

*) Fri. VII, LXXXVII., LXXXVIII en LXXXIX. .a) Frl. VIII, II. 8) Frl. IV, XLV. 4) Frl. 
VIII, LXXVIII. e) Burger, T. 117. ·) Burger, T. 118. 7) Om haar rad was zij patrones der 
wagenmakers, patrones ook der vrouwen in verwachting, omdat melk in plaats van bloed uit 
haar hals vloeide bij de onthoofding. 
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anderdeels de behoefte aan het sensationeele tegemoetkwamen: haar twistge
sprek met philosophen en haar marteling. Het rad wordt hoe langer hoe ver
nuftiger voorgesteld, sinds Memlinc het in den vorm van een watermolen 
achter de heilige aanduidde.1) 

St. Christof'orus. 

Hij is de Noodheilige bij uitstek, tot wien men zich dagelijks wendde aan 
den ingang der kerk, waar zijn beeltenis reusachtig groot was aangebracht. 
In de St. Sulpiciuskerk te Diest bestaan nog de resten van een acht meter 
hooge muurschildering. 

„Christofori faciem die quacumque tueris, 
lila nempe die morte mala non morieris." 2) 

Na het aanschouwen van zijn beeltenis voelde men zich zeker, dien dag 
geen onzaligen dood te zullen sterven. Om deze buitengewoon verspreide 
vereering wordt zijn beeltenis dan ook begrijpelijkerwijs tallooze malen ge
vonden. 3) 

Karakteristiek is de wandschildering in de Biloke te Gent. Naar ons toe
staande in het water, dat slechts schematisch wordt aangeduid met enkele 
vischjes erin, draagt de reus het Goddelijk Kind op den linkerarm. Jesus 
houdt zijn rechterhandje zegenend omhoog, de heilige draagt in de rechter 
een bloeienden staf.4) 

Baanbrekend was de teekening van Jan van Eyck te Parijs, die Christof-
fel met bewegelijke frontale houding in het water tusschen rotsen zet. Mantel 
van Jesus en heilige staan bol van den wind, het Kind draagt wereldbol 
en kruis, een kleine kluizenaar hurkt op een rots.5) De bewegelijke profiel
houding, het andere type, werd bepaald uitgebeeld op het Gentsch altaar. 
Hier schrijdt de heilige reus, ver boven de overigen uitstekend, aan het hoofd 
der pelgrims voort. Hij draagt een grooten stok, gaat blootsvoets en heeft een 
Oostersche muts op, omdat hij stamde uit het Oosten. Op den achtergrond 
rijst dan ook een palmboom op, die mogelijk bijzonder wijst op zijn per
soon. 0) De Gulden Legende vertelt, dat het Jesuskind zijn stok plantte en 
deze den volgenden morgen gegroeid was tot een palmboom, rijk aan bladeren 
en vruchten.7) Het is een van die gevallen, waarbij men aarzelt tusschen 
symboliek en decor. 

Het eerste type, zoo karakteristiek voor den Nederlandschen geest, werkt 
Dirk Bouts dieper uit. Tusschen een paar rotsige oevers stapt Christoffel door 

*) Frl. VI, XI. 2) K. Stahl, Die Legende vom heil. Riesen Christophorus — München 1920, 
S. 2. 3) Cf. voor de beeldhouwkunst G. Lambert, St. Christophe, p. 36 ss. 4) Van Puyvelde, 
fig. 51. fi) Stahl o.e. Va. e) Frl. I. XII. 7) Wyzewa, p. 363. 
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de golven, hij steunt op zijn stok en draagt het zegenend Christuskind op den 
schouder. Dit alles was traditie, maar het water, de liefde van den Neder
lander, is nu waarachtig tintelend weergegeven. *) Men voelt het spoelen van 
de golven om de voeten van den heilige. Er is diepte gezocht en atmosfeer 
in den loop van den vloed, de innigheid van het avondlicht is gevangen in 
de weerspiegeling van het klare water. Dit alles zal steeds weer en beter bij 
onze meesters tot uitdrukking komen. 

Hierbij wordt herhaaldelijk de kluizenaar gevoegd, die met een lantaarn 
aan den oever knielend bijlicht, zooals bij Albert Bouts.2) Deze kluizenaar 
had den reus, omdat hij niet vasten en bidden kon, den raad gegeven om 
uit liefde Gods de reizigers over den stroom te zetten. Een navolger van Bouts 
(Philadelphia) beeldt Christoffel en het Kind zóó levendig uit, dat van beiden 
de mantels wijd uitwaaien.3) Deze lichte waarneming, door Van Eyck reeds 
verwerkt, is teekenend voor het opkomend realisme. Aan het water staat 
immers altijd wind en ook ziet men steeds een kring in het water rond de 
voeten van Christoforus. 

Memlinc behandelt het gegeven minstens driemaal. Opmerkelijk is dat 
in al deze gevallen de staf bloeit, een duidelijke herinnering aan de le
gende. Het Kindje zegent telkens en houdt Christoffel bij het haar vast. 
Het is treffend, hoe de reus om kracht smeekend naar den kleinen 
Jezus opziet.4) Op het werk van Cincinnati vindt men op den achtergrond 
vermoedelijk het feit, dat de martelaar een helm krijgt opgezet van gloeiend 
ijzer en op een stoel van gloeiend ijzer wordt geplaatst, terwijl de heilige 
ongedeerd blijft, totdat een beul hem het hoofd afhouwt.8) 

Een Utrechtsch meester rond 1450 (Amsterdam) doet Christoffel's hoofd 
onder den last van het Kind diep buigen. Jesus draagt een kristallen we
reldbol in de hand, die zwaar op zijn schouders steunt.e) Vermoedelijk een 
verwijzing naar het gesprek met Jesus, waarin de heilige zegt, dat het Kind 
zwaarder is dan heel de wereld, waarop Jesus hem antwoordt, dat hij niet 
slechts de wereld gedragen heeft, maar ook Hem die de wereld schiep.T) 

Bij Metsys gaat de zin voor het natuurtafereel reeds zoover, dat hij sche
pen op den stroom schildert en de zon laag boven het water ziet staan.8) 
De meester van Frankfort beeldt het geval eenmaal met half figuur, somber 
en plechtig, maar devoot om den ernst van het Kind en den donkeren reus.e) 
Een tweede schilderij te Berlijn duikt bijna onder in het landschap, waarbij 
Christoffel zwaar steunt op den stok en omziet naar het Kind. Mosselen, 
schelpen, een ooievaar, waterbloemen, zwanen vullen de omgeving. Stads-

*) Frl. Ill, XXXIV. 2)kFrl. Ill, LXIIl. 3) Frl. III. LXXX. 4)Frl. VI, XIII, XIV en XX. 
6) Wyzewa (168) p. 365. «) Winkler Abb. 94. T) Wyzewa p. 365. 8) Frl. VII, XXXI. ») Frl. 
VII, XCII. 
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torens prijken op den achtergrond, waar een open kerkdeur opvalt, die wel 
herinnert aan de bovenaangehaalde spreuk. 1) 

In denzelfden trant maar veel ruimer in het landschap werkt Patinir. De
zelfde zware staphouding vindt men bij hem terug. Overigens boeit den schil
der sterk het landschap in vogelvlucht met allerlei figuurtjes, zooals een 
biddende vrouw voor een wegkruis, schepen, een landweg langs een rivier. *) 
Het is de volksheilige geworden, die alle reizigers te water en te land be
schermt. De schilderachtigheid van het uitzicht begint een overmatige plaats 
in te nemen. 

Van de andere zijde zal Mandyn het caricaturale accentueeren, waarbij 
Bosch' motieven zich in zijn bijzondere belangstelling verheugen.8) Tal van 
„duvelrien" zijn rond den man Gods geschilderd in en om het water. De 
booze geesten doen in allerlei dierlijke gedaanten hun best om den overtocht 
te verhinderen.4) Het is typisch dat men zulk een figuur eensdeels benut ale 
gegeven voor een schilderachtig landschap, anderdeels om den drang der 
„duvelrien" uit te vieren. Men houdt nog wel aan het heilige vast uit heil
zame vrees, maar gaat een eigen weg op, die, oorspronkelijk entourage, 
thans meer en meer een wezenlijk deel der schilderij uitmaakt. Daarbij blij
ven oude motieven als de aanwezigheid van den kluizenaar trouw leven in 
de volksverbeelding. Zoo is bij Mandyn een deel der legende zichtbaar. Uit 
den tijd, dat de heilige nog als heiden den duivel diende, stamt het verhaal, 
dat deze bij een kruis een grooten omweg maakte, waarom Christoffel hem 
niet meer als den machtigsten meester beschouwde.B) Dit kruis is duidelijk 
bij Mandyn te vinden. 

Aan dit alles komt een einde tijdens de Hervorming. Luther verzekerde, 
dat de H. Christoforus nooit bestaan had, doch hij wilde in deze figuur zien 
iedereen, die Christus draagt. De vereering van den heilige bleef voorloopig 
groot: het schip, waarmede Karel V in 1517 te Vlissingen uitvoer naar Spanje, 
droeg op het hoofdzeil den Gekruiste, op een ander zeil de H. Drievuldig
heid, op een derde Maria met het Goddelijk Kind en op het vierde Sint Chris
tof fel als patroon der zeevarenden. e) Een van de eerste figuren, die Marnix 
vijftig jaar later bij zijn verdediging van den beeldstorm voor den geest zou
den komen, was ook de heilige reus, die volgens het geuzenlied als aanvoer
der van de bende voorop moest „duiken." T) 

Ч Frl. VII, ХСШ. 9) Burger T. 181. 8) Winkler Abb. 214. 4) Weale (60) Nr 234. e) Wyzewa 
p. 362. e) Ludwig Pf andl, Johanna die Wahnsinnige, 1930, S. 103. T) Marnix, Godsd. en kerk. 
geschriften, uitg. yan Toorenenbergen, 1871 I 14; Geuzenliedboek, uitg. Kuiper en Leendertz, 
I 106. 
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St. Joris. 

Deze Noodhelper met zijn strijd tegen den draak, wel een symbool van 
den duivel, was in de Nederlanden zeer bemind. Hij kwam dikwijls samen 
met Christoffel voor, zooals op het raam achter Memlinc's H. Maagd van 
Nieuwenhove, en was de patroon der boogschutters. Talrijk zijn de mid-
deleeuwsche beeldjes van St. Joris te paard: nog staat er in Brugge een aan 
den gevel van een huis, terwijl het museum van Dijon hem op den draak in 
volle wapenrusting met het zwaard omhoog vertoont.1) Vanzelfsprekend 
volgen de schilders dit voorbeeld. Volgens meerderen komt de heilige op 
het Lam Gods te Gent voor, hij rijdt hier op een wit paard en draagt een 
rood kruis op zijn schild, want hij is naar waarheid een „Christi miles". De 
meester van het St. Jorisgilde geeft hem op zijn schilderij te Antwerpen te 
paard, zijn lans steekt in den kop van den draak. Links van hem knielt een 
maagd met lam, dat samen met haar dreigde verslonden te worden. Op den 
achtergrond ziet men haar vorstelijken vader vanuit een huis het wapenfeit 
gadeslaan. In het rond knielen de leden van het St. Jorisgilde en twee zege
nende bisschoppen.2) 

In vol harnas als voorspreker staat hij achter kanunnik Van der Paele 
te Brugge met een mislukten glimlach op het gelaat. Adonai staat op zijn 
ringkraag. Hij draagt in de hand een lans met wit vaan en rood kruis.3) Er 
bestaat daarenboven een aan Hugo van der Goes toegeschreven teekening, 
waarop St. Joris te paard zit en de prinses haar gordel legt om den hals 
van den draak, om het getemde monster triomfantelijk mede te voeren naar 
haar vader, zooals verluidt in het middelnederlandsch spel van Sint Joris, 
waar de heilige aan de tegelijk bevrijde en bekeerde maagd verklaart, dat 
de draak nog leeft, maar tammer dan een lam: 

„Dus binten met desen gordelken, siet, 
Ie sal met u rijden sonder verdriet." 4) 

Als voorspreker bij Maria verschijnt St. Joris op Memlinc's schilderij te 
Londen, terwijl de draak machteloos aan zijn voeten ligt.Б) 

Verschillende malen wordt ook de legende zijner vele martelingen uitge
beeld. In het museum te Brugge staan acht tafereelen voorgesteld op een 
altaarstuk. Het Jubelpark te Brussel heeft een in hout gesneden altaar van 
J. Borremans met ongeveer denzelfden inhoud. Van Blondeel is zulk een 
werk als schilderij bekend. 0) Deze martelingen wisselen en komen in hoofd-

^ A. Marguiller, St. Georges, L'art et les saints, p. 13, van J. van Baerze en S. Georges, 
o.e. p. 10. 2) Frl. IV, LXXIV. a) Frl. I, XXIII. 4) Frl. IV, LXXVII; Leendertz (137) blz. 432. 
s) Frl. VI, XXXVI. β) Burger T. 226. 
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zaak neer op de volgende: hij wordt bewaard voor een gifdrank, gefolterd 
aan een balk met ijzeren haak, in een ketel gebrand, door een paard voort-
gesleurd en tenslotte door het zwaard omgebracht. 

Onder den invloed der folklore komt hij voor op een gravure van Breughel, 
waar een kermis gevierd wordt en menschen bij de kerk St. Joris den draak 
zien aanvallen. Deze draak wordt voortbewogen op wieltjes en duidt zoo 
duidelijk op een volksspel. Zooals veelal in de zestiende eeuw, is ook hier 
het anecdotisch geval feestprogram geworden, waarvoor de heilige louter tot 
middel moet dienen. 1) 

Als heilige was hij overigens zeer bemind en daar waar de Hervorming 
niet de overhand behield, bleef hij ook later trouw vereerd. Er bestaan thans 
in Limburg, Brabant en Vlaanderen nog St. Jorisgilden, die rechtstreeks ver
band houden met de middeleeuwen. O p tal van plaatsen zijn in de kerken 
ook oude St. Jorisbeeldjes te vinden, zooals in St. Joris te Distel. Oorspron
kelijk patroonheilige der ridders, behield de romantische heilige door alle 
eeuwen heen de liefde van het volk. Bij het nagaan der devotiegebeden 
wordt dit goed begrijpelijk. De voorbede van St. Joris gold voor bijzonder 
krachtig. Zoo lezen wij: 

„Item dit ghebet plach Sint Jorijs daghelix te lesen ende soe wie dit gebet devoetelijck 
leest of bi hem draghet in dien dach en sel hi niet vergaen in water in vijer noch in oerlich 
noch in recht verwesen mit onrecht.... ende gheen fenijn of enich dine daermen af macli ster
ven en mach hem hinderen".2) 

Men gevoelt hier het verband met de wonderbare redding van St. Joris uit 
vele martelingen, want men zal niet „haestelike sterven ende door gheen 
fhenyn." In de zestiende eeuw ging de meer verlichte burger van dit geloof 
af, dat bleef voortleven bij de eenvoudigen te lande. 

St. Margareiha. 

De Noodhelpster Margaretha komt weliswaar voor, maar in mindere mate. 
Dikwijls is zij vereenzelvigd met de prinses, die bevrijd werd door St. Joris, 
van wien zij dan in de voorstelling onafscheidelijk is geworden, soms zelfs 
op paneelen van de Maagd der Maagden. Ook zij overwon volgens de le
gende een draak, door het kruisteeken over hem te maken. Vandaar dat haar 
attributen de draak en de kruisstaf zijn.3) Zoo komt zij voor op het werk 
van Rogier (Berlijn).4) Bij een Brugsch meester rond 1480 (Berlijn) beveelt 
zij met deze attributen een stichteres aan. 5 ) Bij Orley (Brussel) zweeft 

!) R. v. Bastelaer, (22) fig. 207. 2) Kruitwagen (156) cat. H.S. 108, 22, blz. 100. 3) Limb, 
gebedenboek, blz. 235. 4) Frl. II, XV. δ) Winkler, Abb. 79. 
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daarenboven een duif voor haar uit.1) Haar figuur is daar gewelfd en weel
derig. Evenals bij andere heiligen ziet men ook haar kleederdracht met de 
mode veranderen, zoo bij Joos van Cleve (Napels).a) Ook hier veruiterly-
king, niet zoozeer door de mode als wel door de luxe. 

St. Aegidius. 

Deze Noodhelper schijnt in onze streken minder vereerd te zijn. Er zijn ten
minste slechts weinig voorbeelden in de schilderkunst bekend zooals bij Mem-
linc, waar de heilige zijn hand op een hinde legt.8) Deze zou hem melk geschon
ken hebben in de eenzaamheid. Op zekeren dag trof een pijl, die de hinde 
bedoelde te treffen, zijn persoon, waarom Memlinc hem ook een pijl aan de 
mouw teekent. Als monnik draagt hij een boek in de hand. De meester van 
S. Gilles schildert de hinde aan zijn schoot, terwijl een pijl in de hand 
van den heilige steekt. Jagers omringen hem eerbiedig. Dionysius de Kar
tuizer schrijft, hoe de abt, ernstig door een pijl gewond, volgens ingeving 
van den H. Geest geen lichamelijk geneesmiddel wilde gebruiken.4) Een ge
bed „tot Sánete Egidius of scancte Gelis" verklaart, dat hij „de sündige co
nine vander groeter sonden verloest" heeft.B) 

Hiermede zijn de Noodhelpers vrijwel aangegeven voor onze gewesten. 
Groepsgewijs komen zij meer in Duitschland voor. Daarenboven worden ten 
onzent lang niet allen vereerd. 

Het zijn andere heiligen, naar wie zeker zooveel godsvrucht uitgaat. On-
dei hen staat St. Antonius Abt bovenaan. 

St. Antonius Abt. 

Werd over geheel Europa, vooral in Frankrijk, deze heilige kluizenaar 
bijzonder aangeroepen, ons land maakte hierop geen uitzondering.e) Hij 
was de patroon van de kerken der Antoniters, men bede vaarde op tal van 
plaatsen tot den beschermer tegen het St. Antoniusvuur, speciaal in geval
len van huidziekten. Uitgebeeld wordt hij gewoonlijk als boeteling in grove 
pij, bij Van Eyck blootsvoets met sandalen, met het Antoniter T-kruis op 
den schouder en met rozenkrans en stok in de handen.T) 

Hugo van der Goes geeft hem op het Portinari-altaar daarenboven een 
bel in de hand.e) Dit klokje stamt van het gebruik af, dat de varkens der 

») Frl. VIII, LXXI. Dit attribuut wordt niet door Künstle genoemd. *) Baldass (21) T. 16. 
9) Frl. VI, XIV. 4) Dionysius, (15) VIII 229 B1. 6) Limb, gebedenboek (154) blz. 223. Zie ook 
Künstle II, S. 32. β) Zoowel de catlgs. van Kruitwagen (136), als van de Velde (113) maken her
haaldelijk melding van hem. T) Onder de saneti Eremitae. Frl. I, XII. β) Frl. IV, XII. 
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Antoniters vrij mochten rondloopen, om voedsel te zoeken, en daarom een 
bel om den hals droegen als herkenningsteeken. 

Met bel, boek, stok en varken stelt Memlinc hem op het schilderij van 
Chatsworth voor.1) Deze zwijnen zijn volgens sommigen een herinnering 
aan zijn strijd met den duivel, die hem tenslotte onder de gedaante van een 
varken gedwee moest volgen. Volgens anderen herinneren zij aan het voor
recht der Antoniters. In elk geval roept het Vlaamsche volk hem daarom in 
het bijzonder voor het vee aan. Zonder zulke attributen is zijn persoon moei
lijk te identificeeren, tenzij dan dat men afgaat op eenige traditioneele ge
lijkenis, zooals bij Metsys en Gossaert, waar de heilige als voorspreker op
treedt met de kap op het hoofd en den rozenkrans in de hand.2) 

Een voorstelling, die in onze gewesten meer van belang is geworden door 
de schilderijen van H. Bosch en zijn school, is de bekoring van den H. An
tonius. 3) Er is iets heel bijzonders aan deze voorstellingen en zij staan in 
nauw verband met het probleem der „duvelrien." Hierbij dringt tevens de 
vraag naar voren, of Bosch zulk een schilderij maakt uit religieuse motieven, 
waarbij dan allerlei verdachte elementen meespreken, of louter uit schilders-
weelde. Zoo eenvoudig als Künstle hier geestelijken ernst ontkent, is de zaak 
wel niet.4) Ook de satyre heeft een positieve beteekenis, vooral in tijden van 
verval. En men dient Jeroen's Antoniuspaneelen te beschouwen in ver
band met zijn ander werk, waar meermalen diepe ernst onmiskenbaar is. 

Dit neemt niet weg, dat de vertooningen van monsters op zulke schil
derijen een allerwonderlijksten indruk maken en nader verdienen onder
zocht te worden om den geestestoestand dier dagen te helpen benaderen. 
Gewoonlijk ziet men Antonius in uiterste benauwdheid knielen of zitten te
midden der meest vreemde caricaturen. Op het paneel van Lissabon hangt 
hij over een muurtje, terwijl een modieus gekleede vrouw langs hem tracht 
te leunen. In een nis staat op een altaar een kruisbeeld met kaars, waarnaast 
een als engel verkleede vrouw komt toekijken met biddende handen. Overi
gens is het schilderij geheel gevuld met de meest zonderlinge creaturen: fi
guurtjes met beestenbekken en een uil op het hoofd, een man die een soort 
schaal opdient omringen den heilige. Duidelijk is hierbij, hoe het hoofdpaneel 
zijn bekoringen tegen het kluizenaarsleven, het tweede die tegen de kuisch-
heid, het derde zijn wegvoering door de duivels behandelt.s) Er zit dus in 
het werk een doordachte samenhang. De nauwkeurige beschrijving der pa-
neelen door een Fransch geleerde bewijst overtuigend, dat niet alleen natu
ralisme het kenmerk van den Bosschen meester is, maar ook symboliek en 

*) Frl. VI, XIII. 2) Fri. VII, XXIX en VIII, VIH. 3) Frl. V. Hier worden alleen reeds vijf 
werken genoemd, waarbij men nog tal van betwiste mag rekenen, die op naam тап Mandijn 
e.a. staan. 4) Künstle II, S. 71. B) Frl. V, LVII. 
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fantasie.1) Wanneer op het middenpaneel monniken met beestenkoppen hun 
getijden staan te bidden, eigenaardige visschen als beeld der luiheid naar 
elkaar toezwemmen, varkenslijven weer de onreinheid verbeelden, op een 
nevenpaneel een naakte vrouwenfiguur achter een gordijn te voorschijn 
komt en op het derde paneel St. Antonius door duivels hoog in de lucht 
wordt opgenomen, om als dood door zijn gezellen teruggebracht te worden, 
begrijpen wij vanzelf den aard der bekoringen. Dit alles was geen zuivere 
„Spielerei", maar bittere ernst in het gemoed van den laat-middeleeuwer, die 
om zich heen de hel zag losgebroken in een ontaarde en ontbonden samen
leving. De aangehaalde kenner besluit dan ook terecht, dat het volk ver
bleekte en een kruis sloeg voor de duivelsche spookbeelden van Jeroen. 

Een andere richtipg verraadt daarentegen het paneeltje in het Prado, dat 
meer naar het idyllisch-caricaturale trekt. De heilige met het T-kruis op 
den schouder zit onder een boomstam, naast hem het varken, en potsierlijke 
figuurtjes maken het hem met zijn varken lastig. Overigens is veel plaats 
aan het landschap besteed. Dit is zeker een blijk van naturalistischen zin 
en begrip voor humor. Er is iets geestigs in het gedoe dier schepseltjes, die 
den innerlijk groóte wel hinderen maar niet overwinnen kunnen.2) Diezelfde 
rust ziet men ook op het werk van Haarlem en van Berlijn.3) Op het laatste 
bidt de heilige rustig voort, met den stok gereed om den lastigste van zich 
af te slaan. Zoo doet het werk van München even gelaten aan, waar hij te
midden van monstertjes staat, met stok, rozenkrans en klokje in de hand.4) 
Hier schijnt wel het schilderlijke den meester vooral geboeid te hebben. Het is 
dan ook een feit, dat het motief op den duur een schildersgeval geworden 
en bij Patinir uitgegroeid is tot een uiterst geraffineerde belaging van den 
heilige door elegant gekleede dames met allegorischen inslag.5) Het is maar 
al te werkelijk geworden en het eenigste wat aan Bosch herinneren kan, is 
het zwarte duiveltje, dat aan de slip van Antonius' jas trekt, terwijl het 
laatste overblijfsel van den heilige niet meer is dan een obligate rozenkrans. 
Een voorstelling van dit slag zal Flaubert dan ook later zijn, door Couperus 
vertaalde, Tentation de Saint Antoine ingeven, waarbij de sensatie alle vrome 
elementen absorbeert. 

Breughel plaatst Antonius in een hoek rechts en volgt nog Bosch in zijn 
voorliefde tot het caricaturale, dat in zijn werk gaat overheerschen, maar zijn 
potsierlijke vormen blijven zonder erotische prikkels.e) Het museum te Ant
werpen bezit een groot schilderij met de legende van de heilige kluizenaars 
Antonius en Paulus. 

α) M. G. Gossart, Jérôme Bosch, ,.Le faizeur de Dyables" de Bois le Due. Lille 1907. s) Fri. 
V, LXII. 3) Fri. V, LXI en LXIII. 4) Fri. V, LX. «) Fri. VII, XXX. e) Van Bastelaer, p. 119. 
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Tenslotte is het niet van belang ontbloot om vast te leggen, dat Bosch een 
paneel maakte van drie voorname kluizenaars, waarvan minstens twee zware 
bekoringen hadden te doorstaan. Het schilderij te Venetië geeft op drie pa-
neelen St. Hieronymus, Antonius Abt en Aegidius. *) Zij zijn uitgebeeld in 
het ernstig besef, dat deze mannen biddend en boetend door het leven gin
gen. De entourage moge fantastisch wezen, het doet niets af aan het feit, dat 
een Aegidius zoo'n vrome bidder is. Waarom nu juist deze heiligen zijn ge
nomen? Een der redenen kan eenvoudig de opdracht wezen, maar hiermede 
verplaatst men slechts de vraag. Het lijkt daarom eerder een document van 
den geest dier tijden, toen het hemelrijk meer dan ooit geweld leed. De heftige 
angstperiode had er behoefte aan, zulke strenge worstelaars aan te roepen, 
die zich onder overvloedige bekoringen hadden gehandhaafd. In de soort 
der bekoringen komen dan ook de zonden van den dag tot uitdrukking, 
wellust, luiheid, ijdelheid in den vorm van naakte vrouwen, zwijnen, pau
westaarten. Elementen uit de Apocalyps, zooals de vrouw met gouden beker 
vol bedwelming, spelen door deze verbeeldingen heen. 

Dit alles moge naturalistisch aandoen, met name bij Breughel, Jeroen 
Bosch geeft het meermalen een zeer diepen zin. Het is de boetepreeken po-
pulariseerende critiek, die, gevormd op de oude „duvelrien" aan kathedralen, 
thans in schilderijen nader aan het daglicht treedt, gedurfder als men wil, 
omdat de tijd overloopt van ontevredenheid tegenover de leidende kringen 
der maatschappij. Bosch bewaart hierbij echter steeds een kinderlijke liefde 
tot het oude geloof, hij hecht aan St. Antonius Abt, stelt den hemelheld als 
voorbeeld, voelt even vroom als het crucifix op het schilderij van St. Hiero
nymus. Daar alleen ziet hij redding in de benauwenis van zijn door gru
welbeelden gekwelden geest. Bij Breughel schijnt dit alles anders te worden. 
Niet dat het hem in het begin aan godsdienstig besef ontbreekt. Hij volgt 
echter den tijdgeest, die hem ertoe brengt zich min of meer onverschillig te 
laten gaan. Zijn laatste schilderijen, zooals de galg, waar de boeren om heen 
dansen, wijzen misschien in de richting van twijfelzieken, liefdeloozen spot 
met heel de wereld. 

St. Rochus. 

Deze heilige leefde in de veertiende eeuw en wijdde zijn leven aan de ver
pleging der pestlijders. Ofschoon Frankrijk hem zeer vereerde, was hij ook 
in onze landen lang geen onbekende als patroon tegen pest en besmettelijke 
ziekten. In het Museum te Utrecht worden nog verschillende oude beelden 

*) W. Schürmeijer, p. 27 en 28. 
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bewaard, die aan zijn vereering herinneren. Op schilderijen komt hij echter 
minder voor en dan vooral in de eerste helft der zestiende eeuw. Op het 
vleugelaltaar van Metsye te München knielt de heilige op één knie en op 
het andere been ziet men de pestwonde, terwijl een hond met een brood in 
den bek naast hem zit.1) Volgens de legende immers zou het dier hem voed
sel hebben gebracht in de eenzaamheid, die hij, zelf aangetast door de be
smettelijke ziekte, opzocht. Een engel staat bij de wonde en verpleegt hem.e) 
Volgens anderen ging deze engel na zijn dood aan de menschen berichten, 
dat Rochus een heilige was.3) 

Als pelgrim met breeden hoed op het hoofd, een staf en drinknap aan de 
linkerhand geeft Joos van Cleve hem weer. Hij bcht zijn kleed op, om op 
zijn been de pestwonde, het gewone kenmerk van St. Rochus, te laten zien. 
De hond met het brood staat naast hem. Dit werk van München ie merk
waardig om het samengaan van vier devoties der late middeleeuwen. Men 
treft hier St. Anna te drieën naast St. Christoffel en St. Sebastiaan naast 
St. Rochus aan.4) 

Uit zijn legende komen uitvoerig geschilderde tafereelen te Brugge voor. 
De meester van Frankfort geeft hem te Keulen drie roode bolletjes op den 
hoed, die ook een pelgrim op de Alkmaarsche barmhartigheden in het Rijks
museum draagt naast een paar gekruiste sleutels (Rome). Vermoedelijk wijzen 
de drie bolletjes op St. Nicolaas, die zijn beroemde bedevaartplaats had te 
Bari. 

St. Apollonia. 

De patrones tegen tandpijn wordt, afgezien van de miniaturen, reeds bij 
Rogier naast Margaretha uitgebeeld. Zij draagt een vorstelijken mantel en 
met de rechterhand houdt zij een tang vast, waarin een tand geklemd zit.e) 
Bij de marteling brak men haar immers alle tanden uit den mond. Ook bij 
Gerard David's Maagd der Maagden staat zij onder de heiligen.e) 

St. Lucia. 

Ter eere van deze H. Maagd uit Syracuse bestaat een uitgebreid schilderij 
in de St. Jacobskerk te Brugge. Het eerste tafereel stelt haar voor in gesprek 
met. haar moeder, met wie zij naar het graf van St. Agatha gebedevaard 
was en die er op haar gebed genezen was. Volgens de legende overreedde 

^ F r l . V I I : ! . a) Künstle, II. S. 514. β) Mâle, III, p. 191. *) Frl. IX, ΣΧ. Β) Frl. Π, XV. 
0) Frl. VII : XCVI, cf. dea meester der Lucia-legende Frl. VI, LXV. J. Weale. G. DaTid, p. 27 en 
Brück (69a). 
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eij haar moeder om haar beider goederen aan de armen te schenken. De 
armen staan dan ook met hun nappen in groep achter de twee vrouwen. 
Toen haar verloofde dit vernam, klaagde hij haar bij den consul aan en werd 
zij veroordeeld om naar een bordeel gezonden te worden. Het tweede tafe
reel beeldt uit, hoe zij aan ossen vastgebonden is, maar door de hulp van 
den H. Geest, die als een Duif boven haar hoofd zweeft, is zij niet van haar 
plaats te krijgen. Het derde tafereel stelt haar onderhoud met den consul 
voor. *) 

Een paneel te Amsterdam beeldt op den achtergrond de poging uit, haar 
naar het bordeel te voeren, dat ook van buiten is voorgesteld, waar een man 
en vrouw bij elkaar zitten. Op den voorgrond tracht men haar te verbran
den en haar hals te doorsteken. Toch blijft zij leven. Terzijde wordt haar vóór 
baar dood de H. Communie gebracht en iets verder onthoofdt men de geblind
doekte maagd. Typisch is hier de uitbeelding der bediening, waarbij de 
acoliet met schel en lamp achter den priester knielt.a) 

De meester van Frankfort geeft St. Lucia weer met een zwaard in de hand 
naast St. Agnes.8) 

In de volksdevotie wordt zij vereerd tegen oogziekten, op grond der ety
mologie van haar naam (lux, licht).4) Soms, zooals bij Gerard David, draagt 
zij op een schotel een paar oogen, die zij zich zou hebben uitgerukt, om 
het aanzoek van een minnaar te voorkomen. 

St. Ursula. 

Deze Britsche koningsdochter, die met haar gezellinnen te Keulen vermoord 
werd, blijft in onze gewesten bijzonder bekend door de Ursulaschrijn van 
Memlinc te Brugge.e) Zij wordt bovendien meer uitgebeeld dan men ver
moeden zou. Een Hollandsch meester rond 1500 beeldt haar in navolging 
van Memlinc uit met loshangend haar in rijk keurslijf en koningsmantel, 
die deels over de kleinere maagden in haar nabijheid valt. Dit is een toe
passing van den Mariamantel. De heilige draagt pijl en boek in de handen.e) 
Ook Jacob van Oostsanen vertoont haar in verband met Amsterdamsche 
heiligdommen naast Catbarina in modieuse kleederdracht. De pijl steekt hier 
in haar hals, een ongelukkige oplossing van het embleem, terwijl ze nog twee 
pijlen in de hand houdt.T) 

Somtijds ziet men haar opgenomen rond de H. Maagd onder de andere 
maagden, zooals op het schilderij te Brussel van 1489.8) 

*) Frl. VI, LX ΎΎ. e) Burger, T. 135. 8) Fri. VII, LXXXIII. *) Delehaye (124). e) Karl Voll 
Kl. d. К. XIV. S. 78 ff. «) Frl. V, XXIX. ч) Winkler, Abb. 138. 8) F. Oraert (35) XIX. 
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Interessanter zijn de twee uitbeeldingen harer legende te Brugge, waarvan 
een de Ursulaschrijn is, de andere op naam van een onbekenden meester der 
Ursulalegende gesteld wordt. 

Memlinc volgt de Gulden Legende op den voet. *) Het eerste der zes pa
neeltjes schildert de aankomst van Ursula te Keulen. Zij stijgt uit het schip, 
vergezeld van vele maagden, die de stadspoort binnengaan. Op den achter
grond ziet men duidelijk den niet voltooiden Keulschen dom, waar de kraan 
op een der torens staat, zooals deze daar eeuwen is blijven staan. In een 
vertrek rechts ziet men een engel verschijnen aan St. Ursula, om haar de 
Keulsche martelkroon te voorspellen. Het tweede paneeltje schildert de aan
komst te Basel. Daar laten zij de schepen liggen en zetten haar reis in 
groepjes te voet naar Rome voort. Het derde behandelt haar aankomst te 
Rome. Paus Cyriacus begroet voor de kerk de knielende maagden. Rechts 
ziet men den doop van verschillende pelgrims, die nog heiden waren. Cyria
cus, die ook een visioen heeft gehad en wel dat hij met de maagden zal ge
marteld worden, moet allen toch tevoren kerstenen. Op den achtergrond 
communiceert St. Ursula en ziet men iemand biechten. Op het vierde paneel 
stijgt de paus mede in het schip en gaat zegenend uitvaren. Dit alles ge
schiedt — naïeve trek — voor de duidelijkheid en de waardigheid in vol 
ornaat met de tiaar op het hoofd. Het vijfde tafereel stelt den marteldood 
voor te Keulen door de Hunnen. Krijgers schieten van heel dichtbij met pijlen 
op de pelgrims, een enkele wordt met een zwaard doorstoken. Het zesde 
geval speelt zich af in de legerplaats der Hunnen. Hun vorst heeft Ursula ten 
huwelijk gevraagd, om haar schoonheid te sparen. Zij wijst dit met afgrijzen 
af en een geharnast krijger doodt haar met een pijlschot. Op den achter
grond vindt men den dom van Keulen terug. Aan de smalle zijde van den 
schrijn ziet men links Maria met het Jesuskind; rechts staat St. Ursula in 
nauw keurslijf met pijl in de hand en haar mantel omschut de maagden. 
Op het zadeldak van den schrijn treft men een medaillon, waar Ursula, 
omringd door maagden, staat verheerlijkd. Zij houdt de hand stil in verruk
king aan haar boezen^ een groóte pijl in de rechterhand en draagt een her
melijnen koningsmantel. Medaillons zijn vol musiceerende engelen. Het is 
hier de plaats om op het feit te wijzen, dat Ursula veel rijker gekleed is dan 
Maria, ook in de glorie, want de Koningin des hemels wordt traditiege
trouw, de prinses Ursula historisch bedoeld weergegeven. 

Te Brugge hangt nog een ander uitvoerig werk over St. Ursula in acht 
paneeltjes, waarvan de aankomst van St. Ursula te Tiel belangrijk is, om
dat deze gebeurtenis ook genoemd wordt in de Gulden Legende. Daaren-

1) Wyzewa (168) p. 590 ss. 
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boven ziet men op één paneel de vereering der relieken weergegeven, waar
bij „'t waswyf", vrouw, die voor de kaarsen zorgt, en de omgeving levendig 
aan gebruiken herinneren, zooals zij thans nog naast St. Baafs te Gent in 
kapelletjes voortleven.1) 

St. Agnes. 

Deze kinderlijke heilige van Rome, reeds vroeg in de geheele Kerk gevierd, 
komt ook ten onzent herhaaldelijk voor. Zij heeft als attribuut het lam, om
dat zij volgens de legende acht dagen na haar dood verscheen met een lam 
en omgeven door jonkvrouwen. De woordspeling agnes en agnus zal hier 
het hare toe hebben bijgedragen. Over St. Agnes bestaat een Nederlandsch 
lied, volkomen naar de Gulden Legende, behalve dat zij niet met een lam, 
doch met een maan vergeleken wordt. 

Er is een maen, een maen, een maene, 
blenkende in den hoghen troon, 
boven ander maechden vele 
so blenket si uter maten schoon.я) 

De schilders houden zich echter trouw aan het lam, zooals Van Eyck te 
Gent, waar zij, het Lam Gods volgende, een lam in de rechterhand draagt. 
In het Gruuthuus te Brugge bewaart men een beeld uit de vijftiende eeuw, 
gekroond en met loshangend haar. Colyn de Coter schildert haar naast den 
wegenden St. Michiel staande met het gebedenboek open in de hand, ter
wijl zij het lam aan een ketting vasthoudt. s) Door Bosch werd zij afgebeeld 
als patrones op een schilderij van het Prado. Op den achtergrond ziet men 
een lam liggen, waarnaast een herdersstaf, nog verder wordt een herder door 
een wolf aangevallen. De heilige draagt een bloemenkrans om het hoofd. *) 
Zoo wordt de allegorie zelfstandig uitgesponnen. Op het schilderij van den 
meester van Frankfort ligt het lam aan een ketting en St. Lucia staat naast 
haar . s ) Haar vereering was ten onzent vrij verbreid, getuige de verschillende 
Agnietenkloosters. 

St. Agatha. 

Deze martelares komt met haar attribuut, de tang of wreed afgerukte bor
sten, bijna alleen op enkele voorstellingen van de Maagd der Maagden, zoo
als bij Gerard David, voor.β) 

1) Burger T. 103 en 104. Weale, Cat. (57). p. 15 ss. 2) Horae Belgicae (132) Vili—X Nr. 37. 
s ) Frl. IV. LXIX. 4) Frl. V, XLVI. 6) Frl. VII, LXXXIII. e) Vgl. breedvoerig berijmde legen
de in Mnl. ged. en fragm. I 333 vv. 
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Sí. Cecilia. 

Deze heilige, langzamerhand als patrones der muziek beschouwd, waardoor 
het misverstand is geboren, dat zij voor den engel aan het orgel op het Lam 
Gods-altaar doorging, komt ten onzent weinig voor. Ook haar zien wij vrij-
wel uitsluitend onder de maagdengroep met een harp of ander speeltuig in 
de hand. Eigenaardig is dat juist het lied, getrouw aan de zuivere beteekenis 
der tenslotte verkeerd begrepen antifone „Cantantibus organis Caecilia vjrgo 
in corde suo soli Domino decantabat", dit muziekmotief heel anders uit
drukt: 

Si droech al in haer herte van binnen 
dat evangelie soet, 
van orghelspel ende soeten sane 
so toech si af haer minne.1) 

Naast St. Odilia schildert haar de meester van Frankfort met een orgel in 
de linker- en een pauweveer in de rechterhand.2) Er zijn daarenboven pa
neeltjes bekend, waarop Cecilia met een duif en haar bruidegom Valerianus 
voorkomt.3) 

St. Antonius van Padua. 

Verwonderlijk genoeg komt deze groóte Wonderdoener betrekkelijk weinig 
voor in de periode, die hier behandeld wordt, toen de St. Antoniusvereering 
eerder verbreid was in Italië. Men stelt zich onwillekeurig de vraag, of er 
bepaalde seizoenen bestaan voor de heiligendevotie, want allerlei Noodhel-
pers, die thans vergeten zijn, werden geleidelijk opgevolgd door Antonius, 
Gerardus Majella, de kleine Theresia. 

Het Hostiewonder wijkt in het Breviarium Grimani en in den Hortulus Ani-
mae te Cassel af van de meer gangbare Italiaansche voorstelling, omdat hier de 
H. Hostie boven den voederschotel zweeft en door Antonius wordt aanbeden.4) 
Deze voorstelling is later bij ons zeer geliefd, wanneer de Protestanten Christus' 
tegenwoordigheid in de Eucharistie gaan ontkennen.6) 

Op schilderijen is het Gerard David, die Antonius verschillende malen uit
beeldt. In Philadelphia staat hij op een vleugel van het Anna-altaar bloots
voets in Franciscanerpij en draagt in de rechterhand een kruis, in de linker 
een open boek, waarop het Christuskind zit. Op de predella komen het 
Hostiewonder, de prediking voor de visschen en de opwekking van een kind 

*) H. Belgicae (132) VIII—X, 89. 2) Fri. VII, LXXXIV. 3) J. K. van der Haagen (80), De hei
lige Cecilia in legende en knnst. *) Brev. Grim. IX, p. 1102; Landesbibliothek, Cassel. 6) Beda 
Kleinschmidt O.F.M., Antonius v. Padua, Düsseldorf 1931, S. 196; vgl. Mâle IV, 72 ss. 
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voor.1) Op een werk van den Brugschen meester van 1500 te Madrid is we
der het wonder van den ezel verhaald. St. Antonius met gezel en de ezel 
knielen voor de H. Hostie, die in het voedermandje ligt en straalt. Ontroerd 
staan de ketters het aan te zien. De achtergrond met stadhuis en kerk is in
teressant. 2) Ook van Provost's hand bestaat in Brussel een werk met de 
ezelscène, verbonden aan de geschiedenis van St. Bonaventura.3) Eigenaar
dig dat dit, evenals het aan A. Benson toegeschreven werk te Brussel, uit 
Gerard David's woonplaats Brugge stamt. 

St. Blasius. 

Den patroon tegen keelziekte vindt men zelden terug. Memlinc beeldt hem 
op een buitenvleugel van zijn werk te Lübeck uit als bisschop met bran
dende kaars in de hand.4) Het is immers ook de kaarsenzegen, dien men op 
St. Blasiusdag speciaal ontvangt. 

St. Donatianus. 

Als stadspatroon te Brugge vereerd, ziet men hem reeds op de Van der 
Paele-retabel, die voor de St. Donatianuskerk was bestemd.6) De heilige wordt 
als bisschop uitgebeeld in laat-middeleeuwsch gewaad en draagt een rad, 
waarop kaarsen branden. Toen hij immers in zijn jeugd te water was geval
len, lieten zijn ouders een wagenwiel met brandende kaarsen drijven, om 
de plaats te vinden, waar hij gezonken was, en door Gods hulp werd hij 
daar levend gevonden. Dit drijven van een wagenwiel is een volksgebruik, 
dat nog bestaat.e) 

Gerard David beeldt den heilige af, een stichter begeleidend met een an
deren bisschop en Bernardinus van Siena. Ook hier is duidelijk invloed van 
Van Eyck waarneembaar.7) Tenslotte bestaat er nog een muurschildering 
in de Zavelkerk te Brussel ( ± 1500). 

Zijn relieken werden te Brugge bewaard en plechtig rondgedragen. Na den 
wereldoorlog is een jaarlijksche processie te zijner eere ingesteld. 

St. Eligiús. 

St. Eloy, de patroon der goudsmeden, vond zijn bekende uitbeelding in het 

4 Frl. VI, LXXVI. 2) Frl. IX, LXXXI. *) F. Gevaert (35) XX; cf. M.Laurent. Les Miracles 
de Saint Antoine de Padoue. Oud-Holland jrg. XLIX afl. IL 1932, blz. 73. *) Voll, Memlinc, 
S. 100. B) Frl. I, XXIII. «) Van de Velde (113) blz. 76. 7) Frl. VI, XCIX. 
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werk van Petrus Christus te New-York.1) De heilige was zeer vereerd door 
het Vlaamsche volk en het bevreemdt daarom, dat men als voornaam schil
derij slechts dit ééne paneel te noemen heeft. Hij is een der weinige geloofs
verkondigers in Vlaanderen, die de schilderkunst vereeuwigt. 

Petrus Christus vertoont hem in zijn goudsmidswinkel, terwijl hij ringen 
weegt voor een bruidspaar. Is het de weergave eener legende? Het gegeven 
vervalt hier zoo sterk tot het genre, interieurschildering en stofuitdrukking 
treden zoo sprekend naar voren, dat er alle aanleiding schijnt om zuivere 
portretkunst te onderstellen. 

Wij noemden hiermede enkele algemeen vereerde heiligen, waarvan de 
meesten ook als wonderdoeners hoog stonden aangeschreven. Blijkbaar kan 
men de vereering niet alleen naar de paneelen uitmaken, integendeel men 
dient daaraan toe te voegen de iconografie der beelden en prenten. Voor de 
schilderkunst is het vooral het aanschouwelijk element, dat de voorkeur heeft 
gehad, dus St. Christoffel in het waterland, St. Antonius Abt onder geestver
schijningen en, niet te vergeten, het kleurig verhaal zooals bij St. Ursula. 

Er resten ons nog enkele heiligen, die meer of minder verbonden zijn met 
onze gewesten of daar een locale vereering genieten. Wij voegen daaraan 
sommigen toe, die om bijkomstige redenen in de schilderkunst worden aan
getroffen als patrones van een klooster of van een stichter, ofwel om an
dere onnaspeurbare gronden hierin werden opgenomen. Gemakshalve vol
gen de namen alphabetisch. 

St. Adriaan. 

Deze heilige was bijzonder geliefd in het Noorden, want zijn relieken wa
ren te Gheraerdsberghe in Vlaanderen. Patroon tegen de pest, wordt hij uit
gebeeld met een aambeeld, omdat de beulen zijn gebeente op een aambeeld 
braken. Op een triptiek van Memlinc staat hij dan ook geharnast met een 
zwaard op zijde en een aambeeld met hamer in de hand. 2) In denzelfden 
trant geeft Geertgen hem weer als patroon eener stichteres.8) Overigens 
schijnt de voorstelling in de oude schilderkunst niet bekend. 

St. Bavo. 

De groóte heilige onzer gewesten, aan wiens naam Gent en Haarlem ver
bonden zijn, komt eveneens in de schilderkunst voor. Zijn attributen zijn 
zwaard, scepter, boek en valk. Uit de school van Rogier bestaat een altaar-

») Burger, T. 22. 2) Karl Voll, Memlinc S. 50/51. 3) FrL V, VI. 
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vleugel, waarop hij zijn valk draagt in de linker- en zijn beurs in de rechter
hand. *) Geertgen stelt hem met zwaard en valk voor als geharnast ridder op 
den zijvleugel van zijn Driekoningen te Praag.2) In Brunswijk komt hij even
zoo voor op het buitenpaneel van een triptiek, doch meer als adellijk heer.e) 
Hij moet zijn glorie in de schilderkunst afwachten van Rubens. 

St. Cornelius. 

De patroon tegen stuipen en vallende ziekte, daarom nu nog in ons land 
vereerd, wordt genoemd op een werk van J. Patinir.4) 

St. Coleta. 

Deze groóte hervormster der Clarissen richtte in 1426 een klooster te Gent 
op. Er is geen schilderij van haar bekend, slechts een miniatuur met tafe-
reelen uit haar leven.5) Eerst bezoekt zij den paus, dan bouwt zij een klooster 
voor arme Clarissen, ondergaat de bekoringen, gaat op mirakuleuze wijze 
over een stroom en ziet St. Anna verschijnen met haar maagschap. Dit visi
oen is wel een treffend bewijs voor haar aanraking met voorstellingen van 
St. Anna.«) 

St. Dymphna. 

De episoden uit haar leven volgens de schilderijen zijn zoo uitvoerig toe
gelicht, vooral het altaar te Gheel en de tafereelen van Goossen van der 
Weyden, eertijds te Tongerloo, dat wij volstaan kunnen met daarheen te 
verwijzen.7) 

St. Elizabeth. 

Weliswaar niet dikwijls, doch enkele malen zeer mooi wordt zij op panee-
len uitgebeeld. Haar attributen zijn de kronen, doch zij draagt tevens de 
weduwesluier. Als weduwe met een drievoudige kroon in haar handen staat 
zij naast de Moeder Gods op Jan van Eyck's paneel bij Rothschild te Pa
rijs. 8) Schoon is haar koninklijk, vroom gebaar op het paneel van David te 
Brugge. Zij draagt op het hoofd een kroon met parelen, een andere rust op 
een boek in haar handen.9) Als half figuur met stralenkrans om en kroon 

1) Destrée (29) II, p]. 28. Verkeerd staat in het Brusselsch museum bij dit Sforza-altaar St. 
Juliaan de Barmhartige vermeld. 2) Frl. V : V. I; 331. 7) Burger, T. 165 en Künstle, II, S. 191 ff. 
199 p. 54. 6) Bergmans (4), Mél. icon. β) Künstle, 331. T) Burger, T. 165 en Künstle ,11, S. 191 ff. 
s) Schmoll (109), T. XVIII; vgl. Frl. I, 98. β) F.Gevaert (34), p. 48. 
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op het hoofd, een kroon in de rechter- en een open boek in de linkerhand geeft 
Provost haar op zijn werk te Genua. *) Op den achtergrond ziet men een go
tisch kerkgebouw. Is dit met zijn omheining een middeleeuwsch gasthuis? 
Er bestaat nog een prachtig beeld van haar ( ± 1500) in de Potteriekerk te 
Brugge. 

St. Erasmus. 

De bisschop van Antiochië werd in het Zuiden vooral door de schippers 
vereerd. Hij droeg dan ook als attribuut een scheepsas met ankertouwen. 
Verkeerd begrepen door menschen, die niet aan zee woonden, heette dit te 
herinneren aan zijn ingewanden, die met een katrol uit het lichaam getrokken 
zouden zijn, waarom hij bij voorkeur aangeroepen werd door kraamvrouwen. 
Maar Bouts, die toch waarlijk met schippersmateriaal in onze landen op de 
hoogte geweest kan zijn, heeft geheel deze marteling breeduit geschilderd.2) 
Zijn werk te Leuven is naïef en realistisch tevens. Hoewel ook hier de mees
ter zijn rüstigen aard niet verloochent en Erasmus voor hem beslist de hei
lige is, die dit alles manhaftig doorstaat, is hij toch waarheidsgetrouw genoeg 
om den bisschop vast te binden, ofschoon van een lijdensuitdrukking weinig 
op diens gelaat te bespeuren valt. Zijn mijter is naast het martelwerktuig 
geplaatst. De Contrareformatie zal zich meer dan eenig geslacht aan zulke 
bloedige tafereelen stichten.3) 

St. Genoveva. 

Eenmaal slechts is de uitbeelding van de Brabantsche heilige Genoveva 
bekend en wel als grisaille in nis geschilderd door Hugo van der Goes. Zij 
staat op een kussen, draagt een open boek in de hand en een kaarsje, dat 
een duiveltje tracht uit te blazen. *) Dit schijnt een later toevoegsel aan de 
legende, dat 's nachts haar kaarsje vanzelf lichten ging, wanneer het uit
gewaaid was. 

St. Godelieve. 

Van haar en haar heiligdom te Gistel bestaat een Nederlandsche studie, 
waarheen wij mogen verwijzen, omdat zij, hoewel locaal behandeld, diep 
op haar leven en iconografie ingaat.5) Zij wordt uitgebeeld met een doek 

4 Frl. IX, LXVII. 2) Frl. Ill, XIII. 3) Mâle IV. 147. 4) Frl. IV, VI. β) Μ. English (75) 
Sinte Godelieve en hare heiligdommen te Gistel, cf. tevens F. Gevaert (34) p. 61, waar zij op 
den achtergrond geworgd wordt. 
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om den hals, omdat zij geworgd werd. Op haar handen draagt zij vier kro
nen, die op haar verdiensten wijzen, als maagd, gehuwde, verstootene en 
martelares. 

St. Goedele. 

Zij is de patrones van Brussel. Behalve de door Künstle vermelde schilde
rijen kennen wij het werk van een Hollandsch meester rond 1500 (Parijs), 
waarbij zij een wijwatervat in de hand draagt, en van Joos van Cleve een 
paneel, waar zij als patrones een lantaarntje in de hand draagt, waaronder 
de duivel zich beweegt. Bij beiden draagt zij een uitgesproken zestiend-
eeuwsch kleed.1) 

St. Hippolytus. 

Deze Romeinsche martelaar heeft zijn uitbeelding gevonden voor onze 
landen in het prachtig paneeltje van Dirk Bouts te Brugge.2) Armen en voe
ten aan vier paarden gebonden, wordt hij daar uiteengereten, waarbij de 
ruiters krachtig op hun paarden inslaan. Op den achtergrond knielen kla
gende vrienden. 

St. Hubertus. 

Deze bisschop van Maastricht wordt uitgebeeld met hert en mijter, ook wel 
met een drinkhoorn. Sinds de vijftiende eeuw lijkt het jachttooneel, waarbij 
de heilige een kruis in het gewei van een hert zag schijnen, eerst bekend te 
zijn geweest.3) Merkwaardig is, dat de legende, die reeds vroeger op een 
anderen heilige toegepast werd, ontstaat rond den tijd, waarin Gerard, her
tog van Cleve en Gelre, ter herinnering aan zijn overwinning op zijn 
vijanden uit het huis Egmont in 1444 de militaire orde van St. Hubertus 
stichtte. Of hieraan het werk van Corn, van Oostsanen herinnert kan een 
vraag blijven.4) Men ziet op den voorgrond een ridder temidden van strijd
gewoel, op den achtergrond drie tafereeltjes, een engel die paus Sergius den 
bisschopsstaf van St. Lambertus aanbiedt, in het midden de wijding van 
St. Hubertus als opvolger van Lambertus, tenslotte rechts St. Petrus, die 
Hubertus een sleutel reikt om hem te bewijzen, dat hij de uitverkorene op 
den zetel van Maastricht was.5) Overigens zijn de voorstellingen schaarsch. 

1) Frl. V, XXIX en IX, XIX. 2) Salvatormuseum, Brugge. 8) H. Martin, S. Hubert, p. 14, 
éd. L'art et les saints. 4) Burger, T. 265. *) Ars Una, fig. 108; Mus. Antwerpen nr. 130; Kalf 
(47) pi. XVII. 
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Behalve een miniatuur, waarop Hubertus drenkelingen redt, en een voorstel
ling uit de school Bouts kennen wij den heilige nog als kruisvereerder te Breda. 
Breughel doet op een paneeltje te Brussel zijn beeldje met drinkhoorn in 
de hand naast St. Antonius Abt door boeren ronddragen. Het opgraven van 
zijn gebeente kennen wij tenslotte uit de school van Van Eyck (Londen). 

St. Lidroina oan Schiedam. 

Van deze roemrijke Nederlandsche heilige, wier levensbeschrijving ge
schiedde door Thomas van Kempen e.a., kennen wij als oudste devotieprentje 
een houtsnede vermoedelijk rond 1500 te Gouda gedrukt.1) Ook in haar le
ven door Brugman komen houtsneden voor met feiten uit haar leven. Haar 
attributen zijn een kruis en rozelaar. Vroegere paneelen zijn van haar niet 
bekend. Van Oostsanen bestaan tenslotte nog houtsneden. 

St. Lieven. 

De patroon van Gent komt voor op de Aanbidding van het Lam in St. 
Baafs. Hij is kenbaar aan tang en tong. Men rukte hem deze uit. Daaren
boven bestaat in denzelfden trant een uitbeelding uit den kring van Mem
linc, waar de heilige met staf en mijter in een zetel is gezeten, boek op 
schoot, tang met tong inde hand. Op den mijter staat zijn naam geschreven.2) 

St. Maria van Egypte. 

Deze zondares, die na jaren harde boete in de woestijn stierf als heilige, 
wordt zoo goed als naakt en met drie brooden in de hand voorgesteld. Ver
moedelijk komt zij, alleen bedekt door lang afhangend haar, naast Magda
lena voor op het Lam Gods-altaar bij de kluizenaars. Memlinc schildert 
haar. De drie brooden had zij medegenomen als voedsel voor jaren en de 
kleeding was haar in stukken van het lichaam gevallen in haar boetetijd. 
Van Patinir bestaan verschillende paneelen, waarbij zij boven een landschap 
zweeft. Dit noemt men haar ten hemel opname door engelen. Het lijkt ech
ter een verwarring tusschen Magdalena en Maria Egyptiaca.3) 

*) Sancta Liduina... uitg. St. Liduinacomité. No. 2 Nov. 1931, blz. 23. 2) Suermondt-museum, 
Aken. ») Frl. IX, CI en CIL 
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Si. Maarten. 

Van den H. Martinus bestaan veel minder taf ereelen dan men verwachten, 
zou naar de mate zijner buitengewone vereering in de middeleeuwen. Als 
bisschop met mijter en staf kennen wij hem, naast St. Valentinus brood uit
reikende aan een arme. Merkwaardig heeft dit brood den vorm van een 
hostie. Als bisschop met bedelaar achter zich schildert hem David. 

Bij Breughel komt een St. Maartensdag voor, maar het heilige is hier vol
komen ondergegaan in een slemppartij.1) Weliswaar gaat een ruiter voor
bij, maar het is slechts een flauwe herinnering aan het grootsch verhaal, da t 
hij als officier zijn mantel deelde met een arme. 

St. Nicolaas. 

Ook onzen door de Hervorming heen onvergetelijken volksheilige Sinter 
Klaas, voor Protestanten nog den eenigen „Sint", vindt men weinig op schil
derijen. De reden, dat dergelijke volksheiligen betrekkelijk weinig voorkomen, 
kan gelegen zijn in het feit, dat die kringen, die schilderijen in opdracht 
gaven, volstrekt niet deze heiligen speciaal behoefden te vereeren. Is het 
wel St. Nicolaas, die wordt aangeroepen op de triptiek van St. Anna te Phi
ladelphia van David? 2) De bisschop heeft een kind in de hand, een van 
de drie, waarmede hij anders wordt afgebeeld. Verder bestaan nog gedeelten 
van de legende, die hierbij behooren. Engelbrechtsen geeft hem tweemaal met 
een bedelaar weer (Leiden). Verschillende St. Nicolaasuitbeeldingen vallen 
daarenboven te noemen, die als attribuut de kuip met kindertjes voeren, ter 
herinnering aan het verhaal, dat de liefdadige bisschop drie kinderen ten 
leven wekte, die door een waard waren vermoord en ingezouten. Maar het 
is opvallend hoe laat in de zestiende eeuw deze alle voorkomen, ofschoon 
omstreeks 1500 reeds tal van plaatsen, ook rond de Zuiderzee, den bescherm
heilige van schippers en schipbreukelingen als patroon vereerden.3) 

St. Odilia. 

Wanneer men deze heilige ziet uitgebeeld bij den meester van Frankfort, 
is het beslist een zeldzaamheid. Zij draagt een open boek in de hand, waar
op twee oogen liggen.4) 

*) Fri. VII, LXXXII; Frl. VI, XCIX; Winkler Abb. 199. 2) Frl. VI, LXXVI. З) Karl Meisen, 
(97) Nikolauskult. S. 213. 4) Frl. VII, LXXXIV. 
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St. Romualdus. 

Deze heilige is bepaald kenbaar bij den meester van het St. Jorisgilde, 
die een seriewerk uit zijn legende geschilderd heeft. *) 

St. Sebastiaan. 

Alle museumbezoekers kennen de veelvuldig voorkomende figuur, die, door 
pijlen doorboord, volkomen uitgeput aan een boom hangt. Op paneelen wordt 
deze marteling, hoewel veel minder, ook geschilderd. Memlinc doet de schut
ters van zeer dichtbij pijlen op hem afschieten, die staan blijven in zijn 
lichaam. Het gelaat van den martelaar is onbeduidend en ziet ons aan. 

Bij Metsys zien wij den naakten heilige, alleen omgord met lendendoek, 
aan een boom gebonden, staan, terwijl pijlen in zijn vleesch hangen en van 
onder op zijn eigen soldaten den boog op hem afschieten.2) De grisaille van 
Joos van Cleve haalden wij reeds aan.3) Gewoonlijk is de held met touwen 
gebonden. Dieper in de zestiende eeuw wordt het lichaam steeds meer ge
legenheid tot naaktstudies. 

OVERZICHT. 

Ongetwijfeld zou men dit aantal uitgebeelde heiligen kunnen vermeerde
ren, omdat de verscheidenheid, naarmate men verder bij en in de zestiende 
eeuw geraakt, steeds grooter wordt. Aanvankelijk houdt de kunstenaar zich 
bij de algemeen erkende en beminde heiligen, die gedurende eeuwen het 
vroom gemoed ontroerd hadden. Maar langzamerhand begint zich een vrije 
keuze steeds meer baan te breken, en geleidelijk raakt zoo de ernst, waar
mede de aloude eremieten en pelgrims vereerd werden, op den achtergrond. 
Hun leven wordt gaarne benut als schilderlijk gegeven, maar voor en met 
de Hervorming al eenigszins belachelijk of onaannemelijk geheeten. Hoe 
valt het anders te verklaren, dat dan zooveel spotheiligen als Sint Reinuut 
worden uitgebeeld, Christoffel van beteekenis verandert, St. Maarten en St. 
Joris folkloristisch worden gevoeld? Het is alsof iets verloren gaat in het 
geestelijk bewustzijn der menschheid. Is het de liefde tot het heroïsche van het 
offer, nu de wereld in avonturen een nieuw soort heldendom gaat zoeken? 
Want men moge over tal van kinderlijkheden denken hoe men wil, de sim
pelste middeleeuwer zag toch waarachtig groot, als hij de wezenlijke geschie
denis las in het leven der heiligen of wanneer hij de gemeenschap der hei
ligen bezong in het Lam Gods als een eindeloos loflied der verlosten aan 

») Frl. IV, LXXV. 2) Fri. VII, X; F. Gevaert (55) XV. s) Frl. IX, XX. 
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den Verlosser. Het al te menscheUjke en zinnelijke moge veel verkleind heb
ben aan de heiligenvereering der late middeleeuwen, in den grond bleven 
de hemelingen als edelste vertegenwoordigers van het menschdom de natuur 
omhoog wijzen naar een eeuwige bestemming, door elke soort bezigheid, 
iedere groep vakgenooten of geestverwanten, alle geschapen krachten in één 
woord te wijden met Gods genade, die hun voorbeeld en voorbede hielpen 
afroepen. *) 

*) Dat de keus der hier vluchtig aangestipte heiligen niet op een al te willekeurigen greep be
rust, getuigen verschillende kalenders uit de middeleeuwen, die ongeveer dezelfden aangeven 
(b.v. de rijmkalender in Ts. Ned. Taal- en Letterkunde X 290 vv.). De proef op de som leveren 
de meest gangbare voornamen, die vrijwel aan onze reeks beantwoorden (vgl. J. J. Graaf, 
Ned. Doopnamen, 1915). 
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VI. DE VIER UITERSTEN. 

Het einde der middeleeuwen kenmerkte zich door een opvallende beschou
wing van dood en uitersten. Zoowel de herhaaldelijk optredende pestziekte, 
die geheele streken ontvolkte, als de steeds krachtiger prikkek, die men noo-
dig had om den godsdienstzin van het volk te heffen, leidden tot belang
stelling voor dood, hel en vagevuur. Daarom geschiedde dit niet meer louter 
didactisch, maar dramatisch en in felle kleuren. Daar kwam nog bij, dat 
deze objekten gelegenheid te over boden om realisme en meer of minder ook 
de verholen zinnelijkheid uit te vieren. De fantasie werd nog verhoogd door 
de nieuwe ontdekkingen (Amerika enz.), waardoor de reizen van St. Bran-
daen als het ware een geheel nieuwen en werkelijken achtergrond verkregen. 

De dood. 

De voorstelling van den dood als skelet groeit in de laatste jaren der 
veertiende eeuw. Ofschoon ten onzent de grafmonumenten eerst belangrijk 
later het geraamte op den voorgrond brengen, verschijnt dit toch reeds in het 
begin der vijftiende eeuw op schilderijen. Het is niet onmogelijk, dat ook 
hierbij Van Eyck toonaangevend is geweest. Wij zien immers op zijn Laatste 
Oordeel van de Eremitage de overwinning over den dood. St. Michael, gevleu
geld en geharnast, staat wijdbeens tus sehen hemel en hel op het skelet van 
een reusachtige doodsfiguur, die als een vleermuis breed zijn armen en bee-
nen spreidt over de hel en de daarin stortende figuren.1) Dit is van uitbeel
ding iets volkomen oorspronkelijks en gaat op teksten terug van Paulus: „De 
dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, 
waar is uw prikkel?" of elders: „Welnu, omdat de kinderen deel hebben aan 
vleesch en bloed, daarom was ook Hij daaraan deelachtig, om door den dood 
hem machteloos te maken, die macht had over den dood, en dat is de 
duivel."2) Ofschoon deze tekst meer direkt op Christus slaat, worden hier 
juist dood en zonde vereenzelvigd. Elke voorstelling van de Verrijzenis of 
van een martelie bezegelt de overwinning op den dood, omdat de heiligen. 

») Frl. I, XXX. 2) I Cor. XV, 54-56; Hebr. II, 14. 
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zooals Sint Julia bij Jeroen, zich zalig voelen bij het lijden, waarvoor de 
toeschouwers terugschrikken. 

Het is merkwaardig dat in de exempelen de verpersoonlijkte dood nergens 
schijnt voor te komen.1) 

Uit het tooneel kennen wij het geweldige spel van Elckerlyc, waarin de 
dood handelend optreedt, en wij weten, hoe diep de doodsgedachte leefde in 
het lied dier tijden: 

Voor de doot en is gheen schilt, 
Daerom leeft als ghi sterven wilt2). 

Een aangrijpend motief, waarin de dood optreedt, is het verhaal van de drie 
levenden en de drie dooden, waarvan een Nederlandsche bewerking gevon
den wordt in het gedicht onder den naam: De levende en de doode koning.3) 
Voorgesteld is het in de beeldhouwkunst te Hal en te Brussel (O. L. Vr. te 
Savele) evenals in een wandschildering te Zalt-Bommel. Daarenboven is het 
werk te Berlijn merkwaardig om den Nederlandschen tekst eronder.4) Ook 
zou dat van Lübeck onder Vlaamschen invloed staan, ofschoon het motief 
in N.-Frankrijk geboren heet.5) i 

Doodendansen als zoodanig zijn in Nederland niet bekend. Daartegen
over staat voor onze gewesten het grootsch, luguber schilderij van Breughel, 
dat als realistische allegorie het fresco van Pisa terzijde streeft.e) Het hangt 
te Madrid en wordt gewoonlijk triomf van den dood genoemd. Het is wel 
bittere ernst, wat de meester hier vertolkt. Bij drommen vallen alle geslach
ten den dood ten offer, niemand wordt gespaard, geen koning noch kardi
naal, men sterft door het zwaard of in den afgrond, ridder zoowel als sol
daat. De doodsklok luidt, de galg dreigt, velen gaan naar het graf. De dood 
trekt met een kar vol knekels voort. Hij overvalt, schudt uit bij het schaak
spel en bij muziek. En over dit alles rijdt magere Hein op zijn knokige paard 
met de zeis in de hand, om te maaien zijn oogst van beenderen. Er is iets 
verschrikkelijk onafwendbaars in uitgedrukt. Wel prijkt het wegkruis tus-
schen de dooden, maar het blijft de dood die wint. Hoe anders dan bij de 
middeleeuwsche Kruisiging, waar Christus overwint over den dood! Het altijd 
weerkeerend skelet of de doodskop is hier beeld van de menschheid, die is vrij
gekocht van den dood door den nieuwen Adam, Christus, die onsterfelijk 
leeft. 

Hoewel de ernstige doodsgedachte ook in de zestiende eeuw niet verloren 
raakt — meermalen zien wij een geraamte achter portretten verschijnen —, 
gaat men toch geleidelijk ook in de anatomie van doodskop of geraamte een 

4 De Vooys (167) blz. 527. 2) I. Van der Heijden (163), blz. 121. 3) o.e. II blz. 66. 4) o.e. II blz 
65 en 66. 6) Wolfgang Stammler. Die Totentänze. Leipzig [1922]. S. 6. β) Burger T. 234. 
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zeker vermaak vinden. Men wil dit volgens de regelen der kunst voorstel
len en in zooverre heft dit misschien weer het angstgevoel op. Er is een zeker 
interesse voor, dat met geestelijken ernst kan samengaan. Zoo bestaat er een 
doodsschedel in nis (Straatsburg), met sterke schaduwvorming uitgebeeld, 
waarbij de tekst van Job staat: „Ik weet dat mijn Verlosser leeft...." 1) Te 
Straatsburg hangt ook een paneel, waarop een doode voor zijn graf staat, 
terwijl gebeente in het rond ligt.2) Vermoedelijk is de dood zelf bedoeld, die 
deels zijn lichaam behouden heeft. Uit het open lijf kruipen wormen. Hoe 
levendig herinnert dit aan het lied: „Di wormen sullen mi eten...." Van Gos-
saert kennen wij een uitgewerkten doodskop met een tekst van Hieronymus 
erboven.3) 

In het algemeen kan men twee uitdrukkingswijzen onderscheiden. Ten 
eerste die, waar het den schilder bij de geestelijke gedachte aan den dood 
sombere ernst is, waar hij deze met een zekere huivering als waarschuwend 
voorbeeld verbeeldt, zooals te Hal, of meer leerzaam bij Van Eyck. Ten tweede 
die, waar de aandacht voor den anatomischen bouw van geraamte en kop 
den boventoon gaat voeren, zooals bij menige latere Hieronymusfiguur of 
bij den dood, die een brief brengt van Jan Provost.4) Niet dat men daarbij 
elke didactische gedachte mag uitsluiten, maar de belangstelling is verplaatst 
van den geest naar den vorm. 

Daartusschen in staat Breughel op een eigen plaats. Het is alsof hij, ontzet 
door de troebelen van zijn tijd, den alles overwinnenden dood heeft willen 
weergeven in de volle actie van zijn gruwelijk bedrijf, los van zijn geestelij
ken bestaansgrond, als straf voor de zonde, louter bezien als onvermijdelijk 
feit. 

Een boeiende uitbeelding van het afsterven zien wij in de houtsneden op
komen. De Ars Moriendi zij hier slechts vermeld, omdat zij zijdelings de 
paneelkunst raakt. De gedachte aan den dood is ook levendig gehouden 
door menig miniatuur, waarop een requiemmis of absoute wordt uitge
beeld. 5) 

Het Laatste Oordeel. 

Een der vroegste paneelen, waarvan men moeilijk zeggen kan, dat het 
Vlaamsch, veeleer, dat het in den universeelen stijl geschilderd is, die onze 
Nederlandsche meesters voorafgaat, is het werk, dat in het museum te Brus
sel hangt, afkomstig uit Diest. Op breeden goudgrond zit Christus op 
den regenboog. Zijn wonden stralen goud uit, Maria en Johannes de Dooper 

1) L. Kaemmerer, Memling, Bielefeld 1899. — К. Monographien XXXIX, S. 131. s) L. Kaem-
merer, S. 129. 3) Frl. VIII, XI. 4) Burger T. 119. e) Winkler, Abb. 13. 
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knielen biddend links en rechts, engelen dragen de lijdenswerktuigen. Links 
boven is als gouden kerk de hemel aangeduid, waar de zaligen ten volle ge
kleed binnengaan, en er zijn bisschoppen en priesters bij. Links onder ver
rijzen de dooden uit hun graven in zeer kuisch naakt, terwijl enkele nog 
slapende geraamten zijn. In het midden zetelen de apostelen. Rechts sleepen 
duivels de verdoemden naar de hel, waaronder meerdere geestelijken, een 
bisschop en vorsten. Een der verdoemden wordt weggesleurd en grijpt nog 
in de gouden munten naast zich. Er is geen dieptevorming, maar volkomen 
ideologische opbouw in de compositie. Het is een prediking over het einde 
der tijden van diepgeestelijken ernst, hoe bevangen ook de figuurtjes mo
gen aandoen. Niet het anecdotische der gruwelen, nog minder het naakt is 
doel, veeleer de samenvattende gedachte, die tot bidden stemt en dit schil
derij groot maakt.1) 

Stilaan zal dit geheel anders worden. Hoewel alle werken onzer Primitie
ven meer of minder bouwen op oudere tradities, hetzij uit miniaturen, hetzij 
naar de gevelvelden der gotische beeldhouwkunst, duiken toch geleidelijk 
tal van verscheidenheden op, die eiken meester op zich zelf weer boeiend 
maken. Zoo is het Laatste Oordeel van Van Eyck te Petersburg reeds om 
zijn groepeering een belangrijke wijziging. Het werk is geheel in de lengte 
opgebouwd. Boven zetelt Christus, die Zijn wonden toont, en achter Hem 
houden engelen het kruis omhoog, dat met den lans en den stok met edik 
Zijn persoon omsluit. Maria en St. Jan knielen voor Hem. Daaronder nade
ren de zaligen, geleid door engelen, den hemel, terwijl de apostelen als rech
ters zetelen. In het midden is de verrijzenis der dooden geschilderd, die zoo
wel uit het water ids uit het land oprijzen. Het eerste is iets typisch voor 
den Vlaming Van Eyck. Daartusschen staat, geharnast en gevleugeld, St. 
Michael, die met zijn zwaard uithaalt naar den dood, den ijselijken sluit
steen van de hel, waarin de naakte lichamen dooreenwarrelen met monster
figuren, die in geenen deele voor Bosch onderdoen. *) 

Op deze compositie van vier plans (als wij vormelijk spreken, want ideëel 
bestaan er drie plans: hemel, verrijzenis des vleesches en hel — de hemel 
boven, de hel onder de aarde, — doch vertikaal gerekend) levert Petrus 
Christus een repliek te Berlijn. Ook hier weer tal van lichte wijzigingen, 
teekenen van naderenden ommekeer bij de kunstenaars, een langzaam bre
ken met eeuwenoude overlevering. Christus troont op den regenboog met de 
voeten op den wereldbol. Het kruis omsluit zijn persoon rechts, de kolom 
links. Vier engelen bazuinen, daaronder zetelen de apostelen en rond hen 
staan de zaligen. In het midden recht op den dood haalt St. Michael zijn 

1) Brussel, Museum v. schoone kunsten no. 972. 9) Frl. I, XXX. 
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•zwaard uit, maar steekt tevens zijn kruisstaf in een duivel. Onder den dood 
•een groóte hellemuil, vlammen en enkele naaktf iguurtjes, die als verdrinken 
in donkerte en gloed. Het werk is stijver, maar veel soberder en daarom bij 
nader beschouwen klaarder dan dat van den voorganger Van Eyck. Een 
anecdotisch motief komt bij de verrijzenis der dooden, waar een duivel een 
<loode aan zijn been wegsleept. Maria en St. Jan de Dooper zijn nu niet 
knielend uitgebeeld, maar naast Maria Magdalena onder de heiligen op
genomen. 1) 

Het altaar van Rogier van der Weyden te Beaune vertoont een breedte-
schikking. Christus, op den regenboog gezeten, houdt de rechterhand om
hoog, de linker omlaag. Het zinspeelt duidelijk op de woorden: „Komt tot mij, 
gezegenden des Vaders" en „Gaat weg van mij, vervloekten...." De lelie der 
barmhartigheid is rechts, het zwaard der rechtvaardigheid links van Hem aan
gebracht. Engelen op afzonderlijke paneelen dragen de lijdenswerktuigen. 
Op de benedenpaneelen zetelen naast de knielende Maria en Johannes den 
Dooper apostelen en heiligen. Onder hen geschiedt de Verrijzenis des 
vleesches. In het middenpaneel weegt S. Michael in albe en koorkap de zie
len, anders dus dan de aartsengel bij Van Eyck. De biddende figuur in de op
gaande schaal heeft virtus, de vloekende in de dalende schaal peccata boven 
zich staan. Links is de brandende hel, rechts de hemelpoort weergegeven, 
waar een engel de naakte lichamen begeleidt.2) 

Op het paneel van Madrid van denzelfden meester zit Christus in hiera
tische rust met de voeten op den wereldbol. Zwaard en lelie zijn links en rechts 
van Zijn hoofd aangebracht, Maria en Johannes de Dooper zitten onder 
Hem. In kleine naaktfiguurtjes speelt zich de opstanding af, een engel be
geleidt de zaligen. Rond Christus zijn in nissen de werken van barmhartig
heid afgebeeld. Het werk is beschouwend en leerend tegelijk.8) 

Dit verband met de werken van barmhartigheid is logisch naar den tekst 
van het evangelie. Ludolphus werkt deze gedachte reeds in den breede uit en 
op eigen wijze parafraseert het de schrijver der Imitatio.4) 

De werken van barmhartigheid vullen een heele reeks te Antwerpen on
der een kleine voorstelling van het Laatste Oordeel en wel geflankeerd door 
de zeven hoofdzonden.5) Om zijn belangrijkheid volgt hier de korte inhoud. 
De teksten verklaren uit zich zelf de tafereeltjes, waarbij telkens een heilige 
is gevoegd, die de bewuste deugd beoefende: 

Den armen hungheren spyst my hier, waarnaast Isayas. 
Den armen dursteghen laaft my hier, waarbij Willibrordus, een zeldzaam

heid. 

*) Frl. I, LV. a) Burger, T. 47. 3) Frl. II, XL. ·*) Ludolphus, IV, blz. 99 en Imitatio: Lib. I, 
cap. XXIV. 6) Het werk staat op den naam van J. Mostaert onder nr. 901. 
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Den arme herbercht ту hier, nevens Abraham, den gastvrije. 
Den armen naecten cleet ту hier, met Elisabeth. 
Den armen siekhen msitiert my hier, met Katharina van Siena (?) 
Den armen geoanghen besoeckt my hier, met Martinus. 
Den armen doden begraft my hier, met Loduvicus en Tobyas. Bij de deug

den is telkens de zegenende Christus aangegeven. Deze evangelische ge
dachte, dat de goede daad aan Jesus zelf gedaan is, drukt ook het exempel 
uit. *) 

Hierna volgen tafereeltjes, waarop de zonden in feite zijn uitgebeeld. Hier 
es gramschap, hier es hoverdicheit, hier es ghiericheit, hier es nydicheit, hier 
es gulsicheit, hier es tracheit, hier es onkuisheit. 

Ook de meester der barmhartigheden te Amsterdam plaatst telkens als den 
„minsten der mijnen" Christus achter de groepen. Bij de begrafenis verschijnt 
Hij echter in de wolken oordeelend tusschen Maria en St. Jan. 2 ) 

Brokstukken van een Laatste Oordeel zijn nog over van Colyn de Coter, 
waarbij de zielenwegende Michael aan eene zijde in de schaal Hosties, dus 
het aantal H. Communies doet doorslaan. St. Petrus met grooten sleutel ont
vangt enkele zaligen. Een vrouw en een geestelijke bewegen zich wanhopig 
tusschen duivelen in de hel, terwijl er een de vrouw in den arm bijt en een 
adder zich aan haar borst hecht. Aangrijpend van realisme ! 3 ) 

Memlinc's Laatste Oordeel heeft in vorm overeenkomst met Rogier, want 
ook bij hem lelie en zwaard, de zielenweger, St. Michael daaronder weer 
geharnast, die met den kruisstaf een te licht bevonden mensch van de weeg
schaal stoot. Maar de Verrijzenis des vleesches is reeds veel uitgebreider 
en het naakt neemt een veel grooter plaats in. Op het linkerzijpaneel schrij
den de zaligen ongekleed de hemeltrappen op, begeleid door engelen, zij 
groeten St. Petrus en ontvangen aan de hemelpoort een kleed. Het rechter
zijpaneel stelt den val der verdoemden voor in de hel. Zwarte duivels be
werken met haken en poken den snellen ondergang der menschenlichamen. 
Het zijn geheel andere duivels dan bij Van Eyck, bij wien men dierlijke 
monsters ziet, die doen denken aan het Germaansche duivelgeloof, terwijl 
Memlinc zich eerder bij het oude duiveltype van Oosterschen oorsprong 
schijnt te houden. 4) 

Uit de school van Memlinc stamt nog een paneel, waarop het motief der 
kathedralen voorkomt: de wijze en dwaze maagden. De wijzen worden door 
een engel begeleid, de dwazen wenden zich ontzet af met ledige lampen. 8 ) 

Op de schilderijen uit den kring van Bosch, die de vaste orde verbreekt en 
alles in beroering brengt, zal de Verrijzenis des vleesches of de groep der 

1) Des Coninx Summe, blz. 433. 2) Rijksmuseum. e) Burger. T. 53.) *)FrLVI,VII. •) Voll. 
Memlinc, S. 196. 

15 223 



„duvelrien" zulk een belangrijke plaats innemen, dat zij de bovenpartij vrij
wel verdringen. Om deze reden vinden zij een geschikter plaats onder de 
hel. Ditzelfde geschiedt weliswaar niet bij Provost, maar deze meester acht 
het uit zucht naar anatomische houdingen of om andere redenen bijzonder 
op zijn plaats, het naakt van vrouwen en ook mannen naar voren te bren
gen. 1) Nog zetelt Christus met heiligen boven dit alles en neemt een belang
rijke plaats in op de schilderij in Detroit, ofschoon de verkortingen en wen
dingen der lichamen toch hoofddoel voor den schilder lijken te wezen. De 
onmogelijke stand, waarin een man door St. Michael zich onttrekt aan den 
greep van een duivel, is misschien niet zoozeer anecdotisch bedoeld als ge
wild om den vorm van het been tot uitdrukking te brengen. De naakte 
lichamen, grooter in formaat en meer gekarakteriseerd dan vroeger, schrij
den langs St. Petrus ten hemel. De hellemuil heeft hier licht en schaduw 
opgenomen, terwijl een duivel naar het volksgeloof is gegroeid uit een ei. 

Het werk van Provost te Brugge heeft weer geheel andere kenmerken. 9) 
Op den regenboog zetelend draagt Christus alleen het zwaard in de linker
hand. Met de rechter wijst Hij op Zijn zijdewonde, evenals de gekroonde 
knielende Moeder Gods op haar borst wijst.a) Zijdewonde en maagdelijke 
borst vervangen hier wel de lelie, omdat zij beiden een beroep doen op de 
barmhartigheid Gods. St. Jan met het lam. Petrus en Paulus, ook profeten 
met harp en steenen tafelen schijnen met hun genadegaven te pleiten, want 
Petrus beroept zich duidelijk op zijn sleutelmacht. Onder Christus prijkt het 
kruis en het evangelieboek. Twee engelen bazuinen uit naar rechts appropin
quate DOS electi en naar links ite maledicti in eternum. Het benedentafereel 
toont ons een brandende vlakte, waarop naakt, alleen met een licht lijkkleed 
om, de dooden ontwaken en onmiddellijk neerknielen in stomme verbazing. 
De standen zijn opzettelijk afwisselend. Links ziet men de brandende hel, 
waarin een monster kronkelt en waarvoor een naakte vrouw zich de haren 
uit het hoofd trekt. Rechts knielt een verrukte vrouw, die van een engel 
het met juweelen bestikte kleed der zaligheid ontvangt met de hemelkroon. 
Over den betegelden vloer schrijden de gekleede zaligen de hemelpoort bin
nen. Merkwaardig zijn de renaissancegebouwen, ook de hemel verandert van 
stijl, nu de gotiek heeft afgedaan. De Latijnsche teksten rond het werk zijn 
leerzaam.4) 

De vreugde in het naakt neemt een steeds grooter vorm aan in de zes
tiende eeuw. Orley's Laatste Oordeel te Antwerpen weet het nog te verbinden 
met de werken van barmhartigheid en met een grootsche visie op de ontel
bare scharen, die zullen ontwaken. Een eindelooze verte geeft een gevoel 

*) Winkler, Abb. ΘΘ. a) Frl. IX, LXXIV. s) Dit beeld kon ook bij de contrareformatie nog ge
nade vinden (Molanus I, с XXXI en XXXVII). "·) F. Gevaert (34), pi. 59. 
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van een ontzaglijk heelal. De strakke onbewogenheid van de rechtspraak ver
gaat in een doorloopende beweging naar de diepte toe. 

De Christusfiguur, zwevend in de wolken met de voeten op den wereldbol 
en de handen omhoog, is omgeven door drukgebarende engelen, die ook het 
kruis onder Hem uitdragen. Op de zijpaneelen zijn de werken van barm
hartigheid geschilderd, maar zóó, dat het begraven van een doode op het 
middenpaneel komt. Daar rondomheen staan of knielen de volslagen naakte 
lichamen van vrouwen en mannen, die zichtbaar om het menschelijk schoon 
worden uitgebeeld. Naast renaissancistische voorliefde kan hieraan de op
vatting deelhebben, dat wij „naakt" voor God verschijnen zullen, zooals wij 
zijn geboren. Of de hooge gedachte van een St. Franciscus, die naakt wilde 
sterven, aan dit schilderij ten grondslag ligt, moge echter met reden betwijfeld 
worden. Links onder is een engel bezig een geraamte, dat voor kontrast dient, 
op te wekken. ^ 

Een nog voornamer deel wijdt Lucas van Leiden aan de naaktfiguren op 
zijn grootsch werk in de Lakenhal.2) Hier ligt een vrouw uitgestrekt op 
den grond, terwijl een duivel haar tracht te grijpen, anderen wOrden door 
engelen weggesleurd. Evenals overal elders heeft er reeds een scheiding plaats 
gevonden tusschen goeden en boozen, het oordeel wordt dus voor onze oogen 
voltrokken. Deze warreling van naakten vertoont een voortdurende stijging 
in de zestiende eeuw, die haar hoogtepunt zal vinden in de geweldige 
vleeschklompen van Rubens te München. Het Laatste Oordeel is overgegaan 
in een Verrijzenis des vleesches, die triomfantelijk is in haar levensvreugde, 
maar weinig gemeenschap meer heeft met den diep geestelijken ernst, waar
mede Rogier dit alles beslissende van de wereldgeschiedenis heeft weten weer 
te geven. 

Ook de houding van Christus, die in zijn hieratischen ernst bij de oudste 
meesters weliswaar meer gedacht dan geschilderd was, verandert en wij zien 
bij Coxcie in Gent, maar vooral later bij Rubens een hemelschen Rechter, 
die zelf bewegelijk uitvaart. Het motief van den zielenwegenden Michael, 
zoo schoon evenwichtig bij Rogier en Memlinc, verdwijnt of wordt haast on
zichtbaar als een traditioneel element ingevoegd. 

De ontwikkelingsgang van het Laatste Oordeel ligt voor onze streken tus
schen het naïef, godvruchtig werk van Brussel (goudgrond) over Rogier, 
Memlinc e.a. naar Bosch, waar de „duvelrien", hetzij uit een angstgevoel der 
massa of uit neiging tot de anecdote, hoofdzaak worden, om vandaar uit te 
loopen op een steeds overvloediger weergave van het naakt bij Provost, Lucas 
van Leiden e.a. en te eindigen in den wilden stortvloed van lijven bij Rubens. 

4 Winkler, Abb. 155. Voor de zijpaneelen: Burger T. 219. 2) Frl. X, LXII—LIVI. 
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Apocalyps. 

Aan de voorstellingen van het Laatste Oordeel paren zich die van de Apo
calyps. Ook deze uitbeelding, indrukwekkend door onze meesters verwerkt, 
is niet nieuw, ja misschien nog ouder dan die van het Laatste Oordeel. Een 
der eenvoudigste typen vormt St. Jan op Patmos. Bij Bosch wijst een 
engel naar Maria, gezeten met haar Kind op den schoot als commentaar van 
Hoofdstuk 12.1) Zij is omkleed met de zon en draagt een kroon van twaalf 
sterren. Bij den meester van het H. Bloed staart St. Jan eveneens naai 
Maria op, maar een geweldige draak tracht haar aan te vallen. Het is een 
nadere uitwerking van Hoofdstuk 12, waar de groóte rossige draak aan den 
hemel verschijnt. 

Ofschoon overigens herhaaldelijk de Apocalyps meer of minder benut werd 
door onze meesters, waarbij vooral het Gentsch altaar dient genoemd te wor
den, waarop de tekst, die op den rand der levensbron geplaatst is, van 
belang is, blijft voor onze gewesten toch het zijpaneel van Memlinc een dei 
belangrijkste direkte uitbeeldingen naar de Apocalyps.2) Hier ziet men God 
op den troon zitten, omringd door de ouderlingen, men treft de vrouw mei 
den draak aan, de apocalyptische ruiters, de plagen enz. 

Apocalyptische gedachten leefden overigens op allerlei wijzen in deze da
gen en het is haast verwonderlijk, dat wij deze niet meer op schilderijeE 
zien voorkomen. Bosch' werk doet er herhaaldelijk aan denken, al is het dooi 
de uitbeelding van verschrikkelijke branden en rampen slechts zijdelings 
Verwonderlijk is eveneens, dat de apocalyptische figuren van Dürer ter 
onzent in de zestiende eeuw niet grooter aanleiding hebben gegeven vooi 
schilderijmotieven. Men blijft hiermee op het gebied der boekillustraties. Daar
naast vallen nog enkele tapijten te noemen, die o.a. het motief der viei 
engelen benutten. 

De hél. 

Uit den aard der zaak wordt de hel speciaal weergegeven bij het Laatst« 
Oordeel. Er vallen verschillende varianten op te merken. 

Zeer oud is de hellemuil, waarin de zielen worden opgeslokt. Op d( 
schilderijen treft men dezen geweldigen drakenbek herhaaldelijk aan om d< 
hel weer te geven, gewoonlijk omgeven door vuren en andere monsters 
zooals bij Petrus Christus en veel later nog bij Breughel. 

Ofschoon dus de groóte hellemuil meer of minder bewaard blijft, komei 
tal van andere motieven naar voren. Deels zal dit geboren worden ui 

») Frl. V, LXVI. a) Klass. d. K. XIV. T. 28/29. 
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het voortschrijden der technische vaardigheid om vuur en licht te schilde
ren, deels bestaat het verlangen naar fantastische, afschrikwekkende ver
beeldingen, zooals brandende en vlammende gebouwen bij Jeroen Bosch. Ge
liefd zijn ook dierlijke monsters, die, ofschoon bij Bosch het meest beroemd, 
toch door Van Eyck zeker niet minder worden vertoond. Wij moeten der
halve aannemen, dat Bosch' en Breughel's figuren reeds een eeuw vroeger 
bekend waren, niet alleen in de beeldhouwkunst. Tusschen den val der 
engelen van Breughel en Van Eyck's gedrochten is niet zooveel verschil in 
verbeelding, maar houdt Van Eyck het motief volkomen ondergeschikt aan 
het hooger doel, Breughel vermeit zich met bijzondere voorliefde in de kleur-
schakeering, al gaat hij het geestelijk element niet uit den weg. 

Menige trek, zooals de vlammende vuren of het folteren met tangen, stamt 
uit Tondalus' visioenen of St. Patricius' Vagevuur, die weer door Dionysius* 
tractaten verwerkt zijn. Er bestaan dan ook werken uit de school van Bosch, 
die visioen van Tondalus heeten. *) In de exempelen komen dergelijke voor
stellingen voor, als het prikken met priemen, het koken in een reuzenketel 
enz. De drakenmuil ontbreekt daar echter, evenzeer als de brandende burcht. 
De duivels drukken in de exempelen den verdoemden ook padden en serpen
ten in den mond. Een pad zit evenzoo op de borst eener verdoemde vrouw 
bij Colyn de Coter, terwijl hier verder dieren optreden, die bij Bosch wor
den teruggevonden.2) 

Op menig Laatste Oordeel wordt aan den val der verdoemden veel aan
dacht besteed. Hierbij geeft Van Eyck, die ook mijters en kruinen onder de 
verdoemden met sprekende duiveltronies vertoont, nog meer een kluwen, 
Bouts (Parijs) doet de lichamen werkelijk in het ledige, in den afgrond val
len. 8) Zwevende duivelen trekken hen ondersteboven de diepte in, werpen 
hen van rotsen, waarbij het blanke vleesch der lichamen afsteekt tegen de 
donkere, vleermuisachtige duivelen. Beneden grijpen hen dierenkoppen vast, 
een samengaan dus van de Italiaansche duivelmotieven met de Noordelijk-
folkloristische. Links branden lichamen in vuur, een rad is op den achter
grond aangebracht, dat men bij Bosch en Breughel terug ziet met lichamen 
er aan vastgebonden. Het zijn ontleeningen aan Tondalus' visioen. Volgens 
middeleeuwsche preeken is de hel met pek en zwavel geplaveid, terwijl de 
rook nog de mooiste gezichten zwart maakt. Laat Rogier de verdoemden hun 
ooren dichtstoppen voor de oordeelsbazuin en in de walmende vlammen van 
een afgrond, die den gespalkten drakenmuil voortaan vervangt, verzinken, 
meerdere schilders beelden het geloof uit, dat de mensch gestraft zal worden 
door hetzelfde, waarmede hij gezondigd heeft. De hoovaardigen worden door 

η Verzlg. Dr. N. Beets, A'dam. a) Burger T. 53. a) Frl. Ill, XL 
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Lucifer ingeademd en weer uitgeblazen als veeren voor den wind, de wraak-
zuchtigen aan een rad gehangen en door het vuur gedraaid, de gulzigen krij
gen rauw ongedierte op tafel voorgezet en met geweld ingegeven, tot het op
nieuw uit hun lichaam kruipt.1) Een paneel in Jeroen's trant doet een spe
ler zijn dobbelsteenen uitbraken, geeft een gierigaard zijn zak vol munten 
om het hoofd gebonden, giet een dronkaard kokende olie in den mond, ver
volgt ijdele vrouwen met den spiegel.2) Floris de Vriendt zet verdoemden 
den kop van een zwijn, een wolf, een leeuw, een aap, een olifant, een bok en 
een gier op, om de zeven hoofdzonden te raken. 

Memlinc weet op zijn werk van Danzig een werkelijk huiveringwekkenden 
diepteval te suggereeren. Zwarte duivels trekken aan de rampzaligen, waar
onder meer dan één priesterkruin opvalt.3) 

In de zestiende eeuw ziet men bij een Coxcie meestal niet zoozeer den val, 
maar dan speelt zich een gevecht af, een meesleuren op den grond, waarbij 
duivels de kronkelende, sterk gewelfde lichamen grijpen. Drakenkoppen en 
slangen komen op tal van plaatsen te voorschijn. Het is een kluwen gewor
den van vleesch en lijkt ook met het oog op die experimenten vooral geschil
derd. Beachtenswaard is daarnaast het feit, dat de duivels meer klassieke 
satyrtypen aannemen. De angst is verdwenen, het gegeven interessant ge
worden om de beweging en de anatomie. 

De duivels kan men, om te beginnen, verdeelen in twee hoofdgroepen. 
De eerste die het oude type bewaart, zwart, naakt met grijparmen, en de 
tweede die verdierlijkte monsters geeft (Van Eyck) en bij Bosch een fantas
tische vervorming gaat aannemen. Zij zijn hier meermalen ook gewone die
ren, zwijnen, hagedissen, uilen, honden enz. Men meende in de late middel
eeuwen, dat „de duvels alle cruden ende der woerden cracht bekennen en 
weten." 4) Satan kan alle mogelijke gedaanten aannemen als serpent, stier, 
leeuw, aap, raven, man op zwart paard of iets dergelijks.s) Hij doet zich 
ook voor als engel of als kluizenaar.e) Bij Joost van Calcar zien wij den 
aartsleugenaar dan ook in schijnheilig monnikshabijt, maar men herkent 
hem aan den grijppoot.T) 

Als vrouw zien wij hem St. Antonius bekoren, niet slechts bij Bosch, maar 
duidelijk bij Lucas van Leiden, waar zij met den schoot brutaal vooruit een 
beker aanbiedt, terwijl twee hoorns uit haar hoofd opschieten.8) Het duivel-
geloof komt overigens op tal van wijzen tot uitdrukking bij Bosch en Breu
ghel. Wij hadden reeds gelegenheid op veel plaatsen hierover het noodige 
te zeggen.9) 

*) Burssens (116a), Ы. 112, 156, 159.168. 2) Aken Museum nr. 50. s) Fri. VI, VII. 4) De Vooys 
(167), blz. 176. Zegsman Dire van Delf. e) De Vooys, blz. 169. e) De Vooys, blz. 173. T) Burger, 
T. 2463. 8) Frl. Luc. ν. Leiden (37), XVI. β) Vgl. Haslinghuis (130). 

228 



Verschijnt de duivel in literatuur en volksgeloof veelvuldig, zeker laat 
ook de schilderkunst zich niet onbetuigd. Hechtte men in de tijden van Jan 
van Eyck sterk aan de werkelijkheid van den duivel, doch verbeeldde men 
zich hem als den kwade, die onfeilbaar door het maken van het kruisteeken 
of het aanroepen van Maria vluchten moest, zoodat hij op schilderijen een 
ondergeschikte plaats innam — tijdens Bosch beleven wij een gruwelijken 
angst voor het duivelachtige, dat overal in de wereld om een hoek komt 
loeren, overal opduikt en overal inzit. Het is of dit gevoel van fataliteit, 
van het haast onontkomelijke de menschen verstijft van schrik en afhoudt 
van gebed en vroom vertrouwen. Deze wanhoopstemming, die bezetenheid 
nadert, spookt ontzettend door de dagen van Luther, ongetwijfeld sterk be
vorderd door de rampzalige actie der heksenprocessen. 

Als de zestiendeeuwer den duivel uitbeeldt, drukt hij meer de bekoring 
dan den duivel persoonlijk uit. Komt hij bij het Laatste Oordeel voor, dan 
draagt hij nog uit traditie de oude vormen, inzoover hij niet met satyrachtige 
menschelijkheid omgeven wordt. 

De val van de engelen werd in een Brugsch miniatuur van 1430 al met 
veelvoudige verandering der hemelingen in duivelen weergegeven. Als in-
sekten treden ze meermalen op, om gevleugelde geesten aan te duiden en 
tegelijk met een ander uiterste, dat den gevallen engel kenmerkt, ongedierte 
weer te geven.1) Heel de middeleeuwen door was het verwarrend valsche 
van de boosheid gezien in monsters, die allerlei wezens vermengden, zoodat 
Jeroen een algemeen beginsel met nieuwe fantasie ging toepassen. ") Zijn sa
tyres onderstellen immers vormen of vormeloosheden, waarop hij verstaan
baar voor zijn tijdgenooten zinspeelt. Zijn als kluizenaar vermomde duivel 
lijkt verwant aan Reinaert, die in boek en beeld ook schijnheilig met de 
monnikskap werd voorgesteld. En zou de koppelaarster bij menige bekoring 
van St. Antonius niet de duivelmoer beteekenen, die in de volkstaal zoo be
rucht en aan de magere afhangende borsten kenbaar was? 3) In ieder geval 
lijkt in Jeroen's dagen de verhouding omgekeerd, als we ons herinneren, 
hoe het geestelijk lied vol van den hemel en van engelen was, toen Van 
Eyck nog duiveltjes als getemde apen aan den voet van een muzieklesse-
naar gaf, waarboven St. Michiel triomfeerde. De booze geest overweldigt de 
wereld van het gevoel en van de kunst, wanneer Anna Bijns een gedicht met 
deze woorden begint: „lek houde voorwaer, dat de helle is gheborsten en dat 
al de duvels sijn uutghecropen." 4) Lucifer heerscht vervaarlijk in zijn rijk, 
waarvan de poort bij Bosch te Weenen een lijst van padden draagt. Deze 
kunstenaar laat den hellevorst in zijn gloeienden buik de verdoemden ver-

1) Erich (77), S. 42, 75. 2) Revue de l'art chrétien 1886, XXIX 13 ss. 3) Haslinghuis (130), blz. 
154. 4) Bijns, Refereinen, 1875, blz. 99. 
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slinden, om ze geroosterd uit te spuwen. Visio Tondaly staat op dit paneel 
te Madrid geschreven. Ook komen op een ander werk van Jeroen in het Esco-
riaal de ingeslikte slachtoffers langs een anderen weg dan den mond op
nieuw tevoorschijn en verdwijnen meteen in den afgrond. Staart, bokspooten, 
vuuroogen, klauwen, vlerken, diermaskers, horens, haken en vooral een twee
de gezicht op buik of achterste, om de lagere instincten uit te drukken, ma
ken den duivel nog afgrijselijker. Lucas van Leiden zet boven op de helle
poort een, die boek houdt van alle verdoemden, die binnenkomen. 

Hemel. 

De hemel, houden de godgeleerden niet op te herhalen, is onbeschrijfelijk, 
want geen oog heeft het gezien en geen oor gehoord. Wat ze dan toch ver
tellen, noemen zij zelf gelijk aan wat de blinde over kleuren zegt. Liefst mo-
delleeren ze daarom het eeuwig paradijs op een Godshuis en de zaligheid 
op den eeredienst. Zij noemen nu eens een gaarde, dan weer de stad Jerusalem, 
een paleis of vooral een kerk.1) 

Reeds door Gregorius den Groóte wordt het aardsche paradijs beschreven 
als een liefelijke, groene weide met bloemen, waar de zaligen in het wit 
rondwandelen.2) En men stelde zich den hemel gaarne voor als een geïdeali
seerd aardsch paradijs. Deze weide en gaarde vinden wij later terug bij den 
mystieken Suso, ten onzent goed bekend. De opvatting van een Van Eyck 
op het Lam Gods is dan ook volstrekt niet vreemd en bloemenkenners zou
den de symboliek van den plantengroei misschien nader vast kunnen stellen, 
want, om een voorbeeld te noemen, de viooltjes eerden de Drievuldigheid. 
Deze bloemenweelde zien wij, hoewel in minder natuurlijke wijze, ook reeds 
te Florence in de Spaansche kapel. De achtergrond der weide vormt een zin
speling op het eeuwige Jerusalem. 

Ludolphus haalt van Augustinus deze woorden aan: „Daar zal de zomer-
glans zijn, de lentelucht, de herfstweelde en de winterrust." En zelf ziet de 
Kartuizer het eeuwig Paradijs in dezen geest: de heiligen zullen zich ver
heugen over Gods aanschijn boven zich, over de schoonheid des hemels en 
der schepselen beneden zich, over de verheerlijking van lichaam en ziel binnen 
zich, over de vereeniging van engelen en menschen rondom zich.8) 

Er schijnen echter in de oudste werken onzer gewesten ook sporen te 
vinden van de hemelstad, al is het naar anderen trant. Het met sterren be
zaaide firmament werd beschouwd als het schoon versierde fundament van 
de hemelstad.4) Is dit soms de reden, waarom veel oude schilderijen als 

>) Vos (167a). Ы. 136. a) De Vooys. (167) blz. 305. 3) Lud. IV, p. 306. 4) Duurkens. Studiën 
N. R., 42e jig., blz. 396. 397. 
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achtergrond blauw met gouden sterren vertoonen? Wij vinden dit bij een 
Bchilderij in het Rijksmuseum terug. ^ Naar zulk een geestelijken achter
grond gingen zeker de gedachten uit, toen alles zich tegen de eeuwigheid 
afspeelde. 

Een kerk van goud vinden wij reeds op het Laatste Oordeel van Brussel, 
verder bij Rogier te Beaune en uitgewerkt als een middeleeuwsche gebeeld
houwde kathedraalpoort bij Memlinc te Danzig, waar Petrus de kristallen 
trappen bestijgende uitverkorenen als hemelportier verwelkomt. In het ge-
velveld zetelt God met het Lam, omgeven door apocalyptische dieren, het 
boek aan de rechterhand, de ouderlingen zitten onder in nissen. Boven God 
is de schepping van Eva uitgebeiteld en op de transen musiceeren engelen. 

De hemel bij Bosch en zijn school is meermalen een zuivere tuin der lus
ten. Wanneer men zich den hemel in die dagen werkelijk zoo voorstelde, moet 
wel een vloed van zinnelijke verlangens door den tijdgeest gegaan zijn, 
anders wordt een dergelijk beeld vanuit het oogpunt der christelijke kunst 
eenvoudig onverklaarbaar.2) Breughel eindigt met een luilekkerland. 

Schildert Bouts den gang naar den hemel, begeleid door engelen (Rijssel) en 
langs de levensbron, dan is er een groóte zuiverheid over dit werk, een op-
blikken naar omhoog, tenslotte toch een verlangen om geestelijk werk te 
leveren.3) Gaan de zaligen op latere schilderijen soms bekleed worden, maar 
meerendeels volslagen naakt in zwierige lichaamshoudingen ten hemel wan
delen, dan blijken de schilders zich in hun verbeelding zeer stevig op aard-
schen grond te bewegen. 

De primitieve gedachte aan gouden kerken of bloemgaarden moge wat 
bevangen geweest zijn, voor dit onderwerp was zij verre verkieselijk boven 
voorwendsels om van de aarde een epicuristisch luilekkerland te maken. 
Waar ergens, zoo is het verschil in hemelverlangen onmetelijk tusschen het 
begin der vijftiende en het midden der zestiende eeuw. 

Engelen. 

Op tal van plaatsen hadden wij gelegenheid terloops de aanwezigheid van 
engelen aan te wijzen. De voorstellingen vertoonen een groóte verscheiden
heid van vorm. Vanaf de kleine gevleugelde cherubijnen bij de Gebroedere 
Van Limburg tot den Annunciatie-engel van een Van Eyck of Rogier is een 
groóte afstand. *) Nu is het merkwaardig, hoe zoowel de kleine engeltjes als 
de grootere figuren in de vijftiende eeuw voortleven. Men treft de kleine. 

*) Winkler. Abb. 104. s) Museum Brugge. 8) Frl. Ill, XXXIX. Deze levensbron komt ook 
op het aardsch paradijs voor. Haar geschiedenis is van belang, omdat zij ook genadebron is, 
zooals bij Sinter's profetenput. *) Mâle HI, p. 20. 
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treurende vleugelengeltjes aan bij de Kruisiging van den meester van Flémalle 
(Berlijn), maar ook rond de Moeder Gods, voor wie zij het conopeum of den 
mantel vasthouden (Rogier, Frankfort.)1) Ongeveer daartusschen in bewe
gen zich de engelen met lijdenswerktuigen op het Lam Gods of op het Laatste 
Oordeel in de Eremitage. Weer verschillend zijn de beurtelings rood en geel 
gekleurde Serafijnen, die Van Eyck's Maria aan de fontein omgeven. 

Gabriel, gewoonlijk een meer vrouwelijke figuur, draagt meestal vleugels 
en kerkelijke paramenten. Wanneer de Italiaansche kunst de engelen reeda 
voorstelt als modelpages, schijnt men zich bij ons de hemelgeesten trouw te 
denken als ideale akolieten, die door albe en stool, dalmatiek en koorkap ver
want blijven aan de liturgie, het beeld van den goddelijken eeredienst om
hoog. Geen meester heeft misschien de engelen zoo werkelijk weergegeven, 
waarbij het etherische eenigszins verdwijnt, als Van Eyck, maar deze Gent-
sche meisjes hebben om haar zuivere weergave en zanguitdrukking de be
wondering gewekt van tijdgenooten en nakomelingen. Zij dragen als over
blijfsel van de vlam, die nog bij Angelico verschijnt, een kruis op het voor
hoofd, maar geen vleugels, in afwijking van de engelen rond het Lam Gods 
zelf.2) Het is verrassend, hoe ook de zestiende eeuw de vleugelengelen be
waart, die dan nog voor allerlei kleine diensten aan de Moeder Gods, het 
Jesuskind of zelfs als wapendragers dienen.3) Nadat ze zoo lang hun vleugels 
en stolen als een gregoriaansch alleluja lieten uitzwieren en de onsterfelijk
heid in hun pauweveeren openbaarden, gaan ze bij Lucas van Leiden groo
tendeels wapperende kleeren tentoonstellen. De eerste, die met Italiaansche 
dracht aankomt, is Gossaert te Weenen.4) God de Vader verschijnt zooals 
vroeger tusschen engelen, terwijl zij het kleed achter Maria blijven vasthou
den als kleine putti.5) Men dient echter onderscheid te maken tusschen 
engelen en decoratieve putti, gevolgd naar antieke geniï, zooals bij den 
meester der Morissontriptiek. De putti zijn ongekleed, in tegenstelling met 
de engelen en worden voor geestelijke diensten benut, hetzij ter aanduiding 
van hemelsche gezangen, al of niet onder begeleiding van muziekinstrumen
ten, hetzij om de nagels of doornenkroon te dragen bij een Kruisafneming. e) 
Geschiedt dit bij Joos van Cleve door naakte vleugelenengeltjes, gewoonlijk 
zijn zij stemmig gekleed. T) 

Het veelvuldig gebruik van engelen verwondert niet, als men weet, hoe 
Dionysius de Kartuizer hierover een uitvoerige verhandeling schrijft. Hij 

4 Heidrich, Abb. 27 en Frl. II, XVIII. 2) Annales Archéologiques 1851, t. II, p. 362. а) Frl. 
VII, LXXXVII. л) Charlotte Aschenheim, Der Italienische Einfluss in der Vlämischen Malerei 
der Frührenaissance, Strassburg 1910. S. 24. 6) Frl. VII, LXXIX; VII. LX. β) Burger, 
T. 160; Frl. IX, XXVI. *) Frl. IX, LXXXIV. 
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ziet alles door den dienst van engelen volbrengen, wat God wil.1) Vooral 
op het Laatste Oordeel gebeurt dit opvallend, waar herhaaldelijk in het be
gin der vijftiende eeuw reeds engelen de zielen ten hemel voeren, St. Michael, 
in harnas of in dalmatiek, de goeden van de boozen scheidt en anderen de 
dooden wekken. 

Een enkele maal komen de engelen gezamenlijk voor, zooals bij A. Cor
nells rond de kroning van de H. Maagd, waar zij vereenigd zijn in verschil
lende koren.2) 

Hoogst zelden verschijnt de bewaarengel, zooals bij Alb. Bouts te Brussel.a) 
In de zestiende eeuw gaat de aartsengel Rafaël als geleider van den jongen 
Tobias optreden, terwijl Michael, gewoonlijk als ridder uitgedost en door 
Gerard David te Weenen voorgesteld met monsterduiveltjes, die zich onder 
zijn mantel zoeken te verbergen, op Barend van Orley's paneel te Brussel 
wonderdadig boven den Engelenburcht verschijnt. 

In het algemeen blijft de waardigheid van den engel bij ons zeer lang 
bewaard. De naaktheid der heidensche putti blijft in deze tijden beperkt tot 
het decoratief en zal eerst ten volle uitgevierd worden in de barok. 

!) Dionysius I 329 D. 2) Burger, T. 116. 3) Burger, T. 75. 
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VIL SAMENVATTING. 

Uit het overstelpend aantal voorstellingen met godsdienstige gegevens 
springen twee bijzondere gezichtspunten naar voren. Ten eerste, dat de Kerk 
en de opdrachtgevers hieraan zeer veel hechtten gedurende de geheele vijf
tiende eeuw, ten tweede, dat er een groóte behoefte bestond aan het zicht
bare beeld. 

Dat men aan deze voorstellingen gehecht was, bevestigt eenerzijds waardee
ring van het godsdienstig element in het leven, anderzijds het vasthouden 
aan de kerkelijke traditie. Nu komt daarnaast echter als factor te staan een 
ongebreidelde behoefte aan het beeld en dit laatste werkt psychologisch den 
wensch in de hand om steeds meer en steeds ruimer de waarnemingen van 
het individu in kleur en lijn vast te leggen. 

Het verlangen naai het beeld en zijn verscheidenheid werkt in op de gods
dienstige gegevens en wel op zoo sterke wijze, dat deze als het ware terug
gedrongen worden en het verlangen naar uitdrukking van tinten, gebaren, 
licht en schaduw overheerschend wordt ten koste van het geestelijk gehalte. 
Waar dit niet op de eerste plaats meer gezocht zal worden, zoodra wij het 
einde der vijftiende of het begin der zestiende eeuw naderen, is het begrijpe
lijk, dat de waarneming ook andere gevallen binnen haar bereik trekt, ten 
voordeele van den vorm, maar dikwijls ten nadeele van den inhoud. 

Waaruit dit overwegend verlangen naar beeldende voorstellingen ver
klaard moet worden, is feitelijk een psychologische vraag. Iemand heeft be
toogd, dat een reactie op het abstracte, geestelijk spannende noodzakelijk 
was en de slinger overslaan moest naar een breeder opnemen van de na
tuur. г) Wij kunnen dit vraagstuk overlaten aan anderen en vestigen er slechts 
de aandacht op, omdat het zoo belangrijk is. Intusschen werd het verlangen 
naar beelden in wisselende verscheidenheid niet alleen typisch voor de 
schilderkunst. De laat-gotische kerken bewijzen immers een gelijken over
maat, terwijl de Nederlanden in die dagen tot de rijkste producenten hebben 
behoord van meestal religieuse prenten. 2 ) 

Leerzaam is het na te gaan, welke motieven veelvuldig voorkomen in de 

*) Friedrich Carstanjen, Entwicklungsfactoren der nieder!. Frührenaissance (Sonderab
druck: Viertel jahrschrift für wisschensch. Philosophie XX Jrg. 18%). a) B. Kruitwagen, Het 
Boek XII, biz. 193 тт. 
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vijftiende en zestiende eeuw. In tegenstelling met vroeger tijden valt het op, 
dat God vrij veel in beeld wordt gebracht, waarbij ook de engelen, zuiver 
geest, niet achterblijven. Maar dit alles doet toch anthropomorphisch aan, 
omdat in plaats van het symbool nu een menschelijk beeld optreedt. 

De tafereelen uit het Nieuwe Testament zijn daarentegen voor het mee-
rendeel reeds eeuwen bezit van de kunst. Zij wijzigen zich slechts zeer ge
leidelijk en houden zich voor een groot gedeelte aan de bekende uit evan
gelie en liturgie stammende voorbeelden. De uitbreiding heeft voornamelijk 
plaats op het gebied van de wonderen en daden uit Jesus' openbaar leven, 
die in de zestiende eeuw meer voorkomen dan in de vijftiende. 

De Christusfiguur, in den aanvang hieratisch en dogmatisch, begint in 
den loop der tijden de wijze Wonderdoener te worden, die weldoende rond
gaat, maar uitsluitend natuurlijk dreigt te worden. 

Buitengewoon veelvuldig zijn de Mariavoorstellingen, die eveneens, hoe
wel met waardigheid, vooral het moederlijke, menschelijke bij Maria beginnen 
uit te drukken. Hierdoor bereiken de kunstenaars menig poëtisch accent, al 
zal de zestiende eeuw zoo sterk verwereldlijken, dat zij in de Moeder Gods 
bij voorkeur het portret en het vrouwelijk schoon gaat waarnemen. 

De heiligen, waarbij eertijds de apostelen en de groóte ordestichters onder 
den invloed der liturgie een hooge plaats innamen, beginnen door allerlei wisse
lende invloeden hun taak onder velen te verdeelen, waarbij de voornaamste 
wonderdoeners zich in de meeste sympathie verheugen. 

Naast de motieven van het Evangelie kent de zestiende eeuw een zekere 
voorliefde voor gegevens uit het Oude Testament. Het is mogelijk, dat de 
invloed der humanisten hier meespeelde, die steeds meer den geheelen bijbel 
en wel den historisch verklaarden aanbevalen. Wij zien immers bij het be
gin der zestiende eeuw meerdere volledige drukken van de H. Schrift in 
onze moedertaal verschijnen. 

Tenslotte groeien de voorstellingen der vier uitersten in wilde bontheid, 
geboren deels uit godsvrucht, deels uit bijgeloovigen angst, deels eindelijk uit 
den steeds wassenden drang naar sensaties. 

Hierbij blijft echter bij verre het opmerkelijkst, hoe de profane stoffen 
groeien vanaf het begin der vijftiende eeuw. Begonnen met portretkunst, 
verschijnt een altijd stijgende lijn, die in de zestiende eeuw de religieuze 
kunst ver achter zich zal laten. Men verlustigt zich dan niet alleen in my
thologische, allegorische, boertige onderwerpen, in landschap, binnenhuis en 
vooral portret, maar de christelijke kunst zelf wordt misbruikt om dienst
baar te worden aan het model, de anatomie, het perspectief, om niet te 
spreken van het zelfgevoel. Men denke slechts aan Scorel's St. Anna-altaar 
te Obervellach. 
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Wat is in diepste wezen hier de reden van? 
Al waren onder Franciscaansche werking tafereelen van Christus' lijden 

en onder den invloed der Moderne Devotie motieven van Zijn menschelijk-
heid nog zuiver geestelijk bedoeld geweest, zij hadden in den loop der tijden 
onwillekeurig medegewerkt aan een soort vervlakking door te weinig eerbied 
voor Christus' goddelijk wezen. 

De Mariadevotie en de heiligenvereering waren buiten de perken gegroeid 
van het streng liturgisch leven der Kerk en in ontelbare apocriefe verhalen 
wel vertrouwd geworden aan de volksverbeelding, maar door deze teveel 
omlaag getrokken. Zij werden omwoekerd door bijgeloovigheid, die aan 
godsdienstige liefhebberijen een haast voortreffelijker kracht dreigden toe te 
kennen dan aan de Eucharistie en het gemeenschapsleven in Christus' 
mystiek Lichaam. De geweldige drang naar veelheid, op zich reeds ver
strooiend, zocht steeds nieuwe prikkels, gevoed nog door de nieuwe ontdek
kingen en de jonge boekdrukkunst. Men dreef in zijn belangstelling onder de 
kerkelijke eenheid uit, men veruiterlijkte zeer geleidelijk, maar onvermij
delijk. En de angsttoestanden der overgangsjaren zijn niet te begrijpen bui
ten het feit, dat dit ontgroeien aan de leerstellige vastheid der Kerk van
zelfsprekend een soort ideeënverwild ering medebrengen moest, omdat de 
groóte massa, voortaan onvoldoende door geestelijk gezag geleid, het stuur in 
haar leven kwijt raakte. 

Hoe begrijpelijk derhalve, dat de geest, voor een groot gedeelte aan zich
zelf overgelaten, sterker naar het profane getrokken werd en daaraan ook in 
de kunst de voorkeur ging geven. Aan het godsdienstig leven ontzonk hier
door een machtig middel, dat de Kerk gedurende eeuwen hooggehouden 
had, de armenbijbel der christelijke kunst, beschouwd als vormende, stich
tende leer voor ongeletterden en voor dezen waarlijk niet alleen. 

Met namen als realisme of naturalisme — trouwens in deze tijden een 
internationaal verschijnsel en geen uitsluitend bezit van de Nederlanden — 
lost men het vraagstuk dezer wijzigende geestesrichting niet op. Dit realisme 
immers is reeds in de dertiende eeuw bij de beeldhouwkunst aanwezig en 
vertoont zich bij Sluter aan zijn profetenput vroeger dan in de schilderkunst. 
De vraag is maar, waarvoor dit realisme dient, voor God of voor den 
mensch. 

Zeker werkt in Rogier een hooge bloei van geestelijk realisme, maar bij 
vele anderen is de gelijkenis in gelaatsuitdrukking, met name de droge ge
zichten van Bouts en David, eerder een teruggang tegenover het gehalte van 
een Sluter. Meesters in hun vak, deel en verschillenden toch in de algemeene 
vervlakking, wanneer de welvaart zooveel charme en luxe brengt ten koste 
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van het diepe, soms ruige geestesleven van vroeger. Memlinc is de overrijpe 
vrucht van deze verfijnde en verzwakte beschaving. 

In de zestiende eeuw drijft deze weelde dan eenerzijds naar Italiani-
seerend humanisme, anderzijds naar boertige grofheid in de volkskunst. 
Jeroen Bosch is hier de gewoonlijk ernstige criticus van zonden, Breughel de 
spotter, die sarcastisch op de dwaze wereld neerziet. Bij dit alles heeft de 
christelijke geest meer en meer aan eigen bezit in te boeten. 

Het feit dan ook, dat in de zestiende eeuw veel motieven uit het Oude 
Testament benut worden, heeft naast de algemeener verbreiding van den 
Nederlandschen bijbel nog een anderen grond. Opmerkelijk immers is het, 
hoe juist de prikkelende gegevens op den voorgrond geschoven worden. 
Wij denken dan aan de dochters van Loth, Bathsabe en Susanna, waarbij het 
naakt steeds meer gezocht wordt om het naakt. Met welgevalligheid schildert 
men Adam en Eva zonder eenigen schroom voor hun naaktheid, integendeel 
met smaak en sierlijkheid omgeven. Ten langen leste voelt men niet eens 
meer behoefte om Adam en Eva voor te wenden en noemt zijn figuren 
ronduit Hercules en Omphale. 

Trots veelvuldige rhetorica kent ook de zestiende eeuw haar toppen van 
geestelijke schoonheid. Wij hebben ook hier feit aan feit te toetsen en ons 
steeds te hoeden voor de simplistische gedachte, dat een bepaalde eeuw 
zuiver geestelijk of alleen materialistisch zou zijn. Een eeuw is niets anders 
dan een periode van voortvliedend leven, waarin bepaalde strevingen, naar 
gelang van den bijzonderen kring of persoon meer of minder tot hun recht 
komen. 

Daarom mag men geenszins concludeeren, dat er geen geestelijke vroom
heid leefde in die dagen. Zij bepaalde zich echter vrijwel tot Metsys' kring en 
tot onvruchtbare imitaties van het werk uit de vijftiende eeuw. En dit is mis
schien een der kenmerkendste verschijnselen van gewijzigde geesteshouding: 
het oorspronkelijk scheppen van diep-vrome motieven, kenmerkend voor de 
vijftiende eeuw, heeft afgedaan in de zestiende. De oude kerkelijke traditie 
blijft voortleven tot diep in de zestiende eeuw, maar heeft niet meer de leiding, 
die wordt overgenomen door wereldlijke motieven. De Kerk is in het defensief 
teruggedreven, de werking harer geestelijke kracht tijdelijk verdrongen. 

Vandaar dat doorloopend een nog veel grooter hoeveelheid gegevens op
treedt, waarvan verschillende volstrekt individueel zijn geïnspireerd. In plaats 
van uit de aarde naar den hemel te stijgen met het meesterwerk van het 
Lam Gods, ziet men sindsdien de aarde in vogelvlucht met Breughel. De 
mensch is zichzelf overbelangrijk gaan vinden en ziet met aandacht op het 
hem omringende neer. Hoe allermerkwaardigst hij zich voorkomt, bekent hij 
in de bloeiende portretkunst. 
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Voor een helder inzicht in den toestand vóór de Hervorming is meer 
noodig dan de verschijnselen der kunstgeschiedenis. Wij behoeven hiervoor 
den geestelijk-godsdienstigen gang van zaken. De kunsthistoricus kan slechts 
constateer en een tastbaren achteruitgang in de zuiverheid der christelijke 
kunst, een overgang tot geheel andere, veelal prikkelende motieven, die 
weer wijzen op een grondigen beeldenstorm tegen alles wat de middel
eeuwen lief was geweest. Dit is niet voortgekomen uit haat, veel meer uit 
onverschilligheid tegenover Kerk en geloof. De Hervorming, die voor de ker
kelijke kunst een doodsteek beteekent, gaat echter de contrareformatie op
roepen, die, hoewel in den aanvang al te puristisch, afrekent met oorspron
kelijk ondergeschikte en tenslotte bedenkelijke legenden, maar tevens de 
barok aangrijpt ter verheerlijking der Moederkerk. De mystieke hoogte der 
middeleeuwers zal voorloopig nauwelijks meer bereikt worden. 
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Illustr. 
Die Meisterwerke. 4. 
Noord-Nederlandsche miniaturen in hand-



28. Carstanjen (Fr.) 

28a. Destrée (Jos.) 
29. Destrée (Jul.) 

30. Dülberg (Franz) 

31. Durrieu (Paul) 

32. English (M.) 

33. Fierens Gevaert [Hipp.) 

34. Fierens Gevaert [Hipp.] 

35. Fierens Gevaert [Hipp.] 

36. Friedländer (Max J.) 

37. Friedländer (Max J.) 

38. Friedländer (Max J.) 

1: 
11: 

III : 
IV: 
V: 

VI : 
VII: 

Vi l i : 
IX: 
Χ: 

39. Göbel (Heinr.) 

40. Hoogewerff (G. J.) 

41. Heidrich (Ernst) 

schriften der І4е, 15e en 16e eeuwen, 's Graven-
hage 1922. 2 din. pltn. 
Item. Tekst, 's Gravenhage 1925. pit. 
Entwicklungsfactoren der niederl. Frührenais
sance [Sonderabdruck] : Vierteljahrschrift für 
wissenschaftliche Philosophie, XX Jrg. 1896. 
Hugo van der Goes. Bruxelles etc. 1914. pi. 
Roger de la Pasture van der Weyden. Paris etc. 
1930. 2 vol. pi. facs. 
Niederländische Malerei der Spätgotik und Re
naissance. Potsdam [1929]. Tfln., Illustr. 
Handbuch der Kunstwissenschaft. 
La miniature flamande au temps de la cour de 
Bourgogne (1415—1530). Bruxelles etc. 1921. pi. 
facs. 
Tentoonstelling van miniaturen en boekban
den. Brugge 1927. Geïllustreerde catalogus [met 
bijvoegsel], pltn. 
La renaissance septentrionale et les premiers 
maîtres des Flandres. Bruxelles 1905. pi., illustr. 
Études sur l'art flamand. 
La peinture à Bruges. Guide historique et criti
que. Bruxelles etc. 1922. pi. 
La peinture au Musée ancien de Bruxelles. Pré
cédée d'un guide historique et critique. 2e éd. 
Bruxelles etc. 1923. pi. 
Von Eyck bis Bruegel. Studien zur Geschichte 
der niederländischen Malerei. Berlin 1916. Tfln. 
Lucas van Leyden. Leipzig [1924]. Tfln. 
Meister der Graphik, 13. 
Die altniederländische Malerei. Berlin 1924— 
1931. 10 Bde. Tfln. 

Die Van Eyck, Petrus Christus. 
Rogier van der Weyden und der Meister von 
Flémalle. 
Dierick Bouts und Joos van Gent. 
Hugo van der Goes. 
Geertgen van Haarlem und Hieronymus Bosch. 
Memling und Gerard David. 
Quentin Massys. 
Jan Gossart, Bernart van Orley. 
Joos v. Cleve, Jan Provost, Joachim Patenir. 
Lucas van Leyden und andere holländische 
Meister seiner Zeit. 

Wandteppiche. Leipzig 1923 Bde. Tfln. 
I: Die Niederlande. 2 Bde. 
Jan van Scorel, peintre de la Renaissance hol
landaise. La Haye 1923. portr., pl. 
Alt-niederländische Malerei. 200 Nachbildun-
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gen mit geschichtlicher Einführung und Erläu
terungen. Jena 1910. Tfln. 
Die Kunst in Bildern. 

41a. Hulin de Loo (G.) С atalogue critique, Exposition des tableaux fla
mands des XlVe, XVe et XVIe siècles. Bruges 
1902 Gand 1902. 

41b. Kunstdenkmäler (Belgische) Herausg. von Paul Clemen. München 1923. 2 
Bde., Portr., Tfln., Pläne, Illustr. Facs. 

42. Lafond (Paul) Roger van der Weyden. Bruxelles etc. 1912. 
portr., pl. 
Collection des grands artistes des Pays-Bas. 

43. Leroquais (V.) Le Bréviaire de Philippe le Bon. Bréviaire pari
sien du XVe siècle. Etude du Texte et des Mi
niatures. Bruxelles 1929. 2 T. Repr. 

44. Ligtenberg O. F. M. (Raph.) Die romanische Steinplastik in den Nördlichen 
Niederlanden. Haag 1918. ... Bde. Tfln. 
I: Die, Relief plastik und der Bauornamentik 
erster Teil. 

45. Looy van der Leeuw (A. E. С. van der) Bijdragen tot de geschiedenis van het natuur
gevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. 
Utrecht, 1910. 
Uirechtsche bijdragen v. 1. en gesch. 4. 

45a. Lucas van Leyden, 1494—1533 [Handzeichnungen, stiche und Gemälde. Herausg. mit 
Einleitung von Franz Dülberg.] Leipzig [1903— 
04). Tfln. 

46. Mont ([К. M.] Pol de) De oude meesters der schilderkunst in het Ko
ninklijk Museum van schoone kunsten te Ant
werpen, Brussel etc. 1914. 58 biz., pltn. 

47. Monumenten (De Ncderlandsche) van geschiedenis en kunst in de provincie Noord-
brabant. Eerste stuk: De monum. in de voorm. 
Baronie van Breda d. J. Kalf. Utrecht 1912. 
pltn., krtn., illustr. 

48. Puyvelde (Leo van) Schilderkunst en tooneelvertooningen op het 
einde van de Middeleeuwen. Een bijdrage tot 
de kunstgeschiedenis vooral van de Nederlan
den. Gent 1912. pltn., facs. 
Uitg. K. VI. Academie v. taal en letterk. 4e 
Rks., 10. 

49. Puyvelde (Leo van) De middeleeuwsche overwegingen over het le
ven van Christus en de beeldende kunsten. 
Lezing Gent 1914. 32 blz. 
Overdruk: K. VI. Academie. 

50. Puyvelde (Leo van) Un hôpital du Moyen âge et une abbaye y 
annexée. La Biloke de Gand. Gand 1925. Pl. 
Illustr. Crtes. 
Université Gand. Recueil de travaux pubi. p. la 
Faculté de Philosophie et lettres. 57e Fase. 

51. Renders (Emile) La solution du problème van der Weyden Fié-

malle Campin, Bruges 1931. 2 T. pl. 
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52. Reylaender (Curt) Die Entwicklung des Charakteristischen und 
Sittenbildlichen in der niederländischen Ma
lerei des XV Jahrhunderts. Tilsit 1911. 
Diss. Heidelberg. 

53. Rubens (P. P.) Des Meisters Gemälde. Herausg. von Rud. Ol
denbourg. Mit einer Einleitung von Ad. Rosen
berg. Stuttgart etc. [1905]. Portr., Tfln., Illustr. 
Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben 5. 

?4. Rijckevorsel (Joh. L. A. A. M. van) Rembrandt en de traditie. Rotterdam 1932. 
portr., illustr. 
Diss. Nijmegen. 

54a. Schretlen (M. J.) Dutch and Flemish woodcuts of the 15th cen
tury, London 1925. 

55. Sievers (Joh.) Pieter Aertsen. Ein Beitrag zur Geschichte der 
niederländischen Kunst im XVI Jahrhundert. 
Leipzig 1908. Tfln., Facs. 
Kunstgeschichtliche Monographien. 9. 

55a. Steinbart (Kurt) Die Tafelgemälde des Jakob Cornelisz. von Am
sterdam. Strassburg 1922. Portr., Tfln. 
Studien zur deutschen Kunstgeschichte 221. 

56. Voll (Karl) Die altniederländische Malerei von Jan van 
Eyck bis Memling. Ein entwicklungsgeschicht
licher Versuch. [2e Auflage]. Leipzig 1923. Tfln. 

57. Weale (W. H. J.) Tableaux de l'ancienne école Néerlandaise ex
posés à Bruges. Catalogue Bruges 1867. 

58. Weale (W. H. J.) Gerard David, painter and illuminater. London 
1895. 72 p., pits. 

59. Weede (W. H. J.) Hans Memlinc, biographie, tableaux conservés 
à Bruges. Bruges 1901. 56 p., portr., plan. 

60. [Weale (W. H. J.] Exposition des Primitifs flamands et d'art an
cien. Bruges. Première section: tableaux. Cata
logue. Bruges 1902. pi. 

61. Winkler (Friedr.) Die altniederländische Malerei. Die Malerei in 
Belgien und Holland von 1400—1600. Berlin 
1924. Illustr. 

62. Winkler (Friedr.) Die flämische Buchmalerei des XV und XVI 
Jahrhunderts. Künstler und Werke von den 
Brüdern Van Eyck bis zu Simon Bening. Leip
zig 1925. Tfln., Illustr. 

AFZONDERLIJKE ICONOGRAFISCHE GEGEVENS. 
63. Aerts (Lambr.) Het Lam Gods der Gebroeders Van Eyck. De 

hoofdfiguur. Gent 1920. 54 blz. 
Overdruk uit: Versi, en meded. der K. VI. Aca
demie v. T. en letterk. 

64. Aerts (L.[ambr.]) Het meesterstuk der Gebroeders van Eyck 
Peer 1924. 76 blz. 
Kunst adelt. 3. 
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65. Aerts (Lambr.) Het Koninklijke „Lam Gods" der Gebr. H. en 
J. van Eyck in het licht der iconographie, der 
liturgie en der concilies. 2e druk. Af fligem 1926. 
4β biz. 
Nadruk uit: Tijdschrift voor liturgie. 

66. Aerts (Lambr.) Voor de Moeder Gods in 't Gentsche Altaar. 
Peer [z. j.] 
Kunst adelt. 

67. Berger (Rob.) Die Darstellung des thronenden Christus in der 
romanischen Kunst. Reutlingen 1926. Illustr. 
Tübingen Forschungen zur Archäologie und 
Kunstgeschichte. 5. 

68. Brom (Ger.) Aanteekeningen bij Italjaanse schilders. 
Meded. v. h. Nederl. Hist. Instituut te Rome 
VIII. den Haag, 1928. 

69. Brom (Ger.) De traditie in Rembrandt's Dood van Maria. 
Oud-Holland 1926, XLIII 112 vv. 

69a. Brück (W.) Das Martyrium der heiligen Apollonia. Berlin 
1915. Illustr. 
Kulturgeschichte der Zahnheilkunde. II. 

70. Cahier S. J. (di.) Caractéristiques des Saints dans l'art populaire. 
Paris 1867. 2 T. illustr. 

71. Daffner (Hugo) Salome. Ihre Gestalt in Geschichte und Kunst. 
München 1912. 

72. Didron [Ad. N.| Iconographie chrétienne. Histoire de Dieu. Pa
ris 1843. illustr. 
Instructions du Comité historique des arts et 
monuments. 

73. Eckl (В.) Die Madonna als Gegenstand christlicher 
Kunstmalerei und Sculptur. Vollendet v. C. 
Atz. Brixen 1883. 

74. English (M.) De Zevende Blijdschap. 
Lit. Parochieblad Steenbrugge, 13 Aug. 1927, 
biz. 241 vv. 

75. English (M.) Sinte Godelieve en hare heiligdommen te Gis
tel. Brugge 1930. Pltn., krtn. 

76. English (M.) Oorsprong van de devotie tot O. L. Vrouw van 
Milanen in West-Viaanderen. Brugge 1927. 
Overdruk uit de Annales de la Soc. d'Emula
tion de Bruges. 

77. Erich (Ο. Α.) Die Darstellung des Teufels in der Christlichen 
Kunst. 
Kunstwissenschaftliche Studien, Bd. VIII. 

78. Grimouard de Saint-Laurent De l'iconographie de St. Jean-Baptiste. 
Revue de l'art chrétien, Lille 1867, XI. 

79. Günther (Rud.) Die Bilder des Genter und des Isenheimer Al
tars, ihre Geschichte und Deutung. Leipzig 
1923. Bdn. Tfln. 



80. Haagen (J. К. van der) 

81. Hackel (Alfred) 

82. Heilmayer (Ludw.) 

83. Hoerth (Otto) 

84. Heukelum (G. W. van) 

85. Jähnig 

35a. Jameson [Anna Brownell] 

86. Jeglot (Cécile) 
87. Kehrer (Hugo) 

88. Kleinschmidt O. F. M. (Beda) 

89. Kronenburg С S. S. R. (J. A. F.) . . 

90. Lampen О. F. M. (W.) 

91. Lemaire (R.) 

92. Ligtenberg O. F. M. (R.) 

93. Ligtenberg O. F. M. (R.) 

94. Ligtenberg O. F. M. (R.) 

I: Der Genter Altar und die Allerheiligenli
turgie. 
De heilige Caecilia in legende en kunst. 
Overdruk uit het gedenkboek der Kon. Zang-
verg. -Cecilia", 1930. 
Die Trmität in der Kunst. Eine ikonographi-
sche Untersuchung. Berlin 1931. Illustr. 
Die Gottheit in der älteren christlichen Kunst. 
München 1920. Illustr. 
Das Abendmahl des Leonardo da Vinci. Leip
zig 1907. 
Van Sunte Cristoffels beelden. 
De Katholiek 1865 dl. 48, Ы. 225. 
Ook afzonderlijk uitgegeven. 
Die Kreuzabnahme und Beweinungen Christi 
in der älteren Kunst der Niederlände. Disser
tation Leipzig 1914. 
Legends of the Monastic Orders as represented 
in the fine arts.... London etc. 1900. pits., illustr. 
New impression. 
Sacred and legendary art. 2d ser. 
La vie de la vierge dans l'art. Paris [1927]. pi. 
Die heiligen drei Könige in Literatur und 
Kunst. Leipzig 1908—09. 2 Bde., Tfln., Illustr. 
Die heilige Anna, ihre Verehrung in Geschich
te, Kunst und Volkstum. Düsseldorf 1930. Tfln., 
Illustr. 
Forschungen zur Volkskunde. 1/3. 
Maria's heerlijkheid in Nederland.... Amsterdam 
[1904—14]. 8 din., pltn., facs., muz. en register. 
Vereering der H. Moeder Anna in de middel
eeuwen. 
Historisch Tijdschrift Π, 1924. 
De „Aanbidding van het Lam" en de liturgie. 
Collectanea Mechliniensia. Nov. 1932, biz. 609— 
634. 
De genealogie van Christus in de beeldende 
kunst der middeleeuwen, voornamelijk van het 
westen. 
Oudheidkundig jaarboek, 9e jrg. Mei 1929, afl. I 
Over den oorsprong en de eerste beteekenis 
van den Genadestoel. 's Hertogenbosch 1932. 
36 blz., pltn. 
Collectanea Franciscana Neerlandica I I I : 1. 
De oudste ikonografie van Maria's Ontvange
nis. 
Collectanea Franciscana Neerlandica I, bl. 1— 
44. 
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95. Loth (Arth.) Le portrait de N. S. Jésus-Christ d'après le 
Saint-Suaire de Turin. Paris etc. [1900]. 64 p., 
pi. 

96. Marguiller (A.) Saint Georges. Paris [s. a.] illustr. 
L'art et les saints. 

97. Meisen (Karl) Nikolauskult und Nikolausbrauch im Abend
lande. Eine Kulturgeographische volkskund
liche Studie. Dusseldorf [1931]. Illustr., Krtn. 
Forschungen zur Volkskunde. Heft 9—12. 

98. Michel (Ed.) Une nativité de Th. Bouts et l'influence Ita
lienne. 
Gazette des beaux arts. Paris 1930. p. 178 ss. 

99. Miscellanea Augustiniana Gedenkboek — uitgeg. door de P.P. Augustij
nen der Nederl. provincie. 1930. pltn. vide blz. 
197 vv. en 341 w . 

100. Palestine (La) Guide historique et pratique par des profes
seurs de Notre-Dame de France à Jérusalem. 
4e éd. Paris [1922]. 

101. Pinder (W.) Die Pietà. Leipzig [1922]. Tfln. 
Bibliothek der Kunstgeschichte. Bd. 29. 

102. Preuss (Hans) Das Bild Christi im Wandel der Zeiten. Ge
sammelt und mit einer Einführung sowie mit 
Erläuterungen versehen. 2e Auflage. Leipzig 
1921. Tfln. 

103. Rampendahl (Erna) Die Ikonographie der Kreuzabnahme vom 9— 
16 Jhrt. (Bremen], 1916. 
Diss. Berlin. 

104. Rientjes (A. E.) Het spijkerblok in de kruisdraging van Chris
tus. 
Het Gildeboek V afl. 2. Aug. 1922 blz. 41. 

105. Rohault de Fleury (Ch.) l'Evangile. Etudes iconographiques. Tours. 1874. 
106. Rothes (Walt.) Christus. Des Heilands Leben, Leiden, Sterben 

und Verherrlichung in der bildenden Kunst 
aller Jahrhunderte. Köln a/Rh. [1911]. Tfln., 
Illustr. 

107. Schmid (Max) Die Darstellung der Geburt Christi in der bil
denden Kunst. Entwicklungsgeschichtliche Stu
die. Stuttgart, 1890. Illustr. 

108. Schmid S. D. S. (Pasch.) Als Herre Krist geboren ward. Christnachts-
röselein gebrochen dem ewigen Lieb. München 
1921. Illustr. 

109. Schmoll (Friedrich) Die Heilige Elisabeth in der bildenden Kunst 
des 13. bis 16. Jahrhunderts. Marburg 1918, 
Illustr. 

110. Seitz (Joseph) Die Verehrung des hl. Joseph in ihrer geschicht
lichen Etwicklung bis zum Konzil von Trient 
dargestellt. Freiburg i/B. 1908. pl. 

111. Stahl (Ernst K.) Die Legende vom Heil. Riesen Christophorus in 



der liraphik des 15. und lb. JaJirùts. um ent
wicklungsgeschichtlicher Versuch. München' 
1920. 2 Tie. 1 Bd., Tfln. 

112. Vacant (Α.) et E. Mangenot Dictionnaire de théologie catholique. T. VII!.. 
p. 1153—1154. Paris 1924. 

113. Vande Velde (V.) Feesten van het kerkelijke jaar en hunne volks
gebruiken. Brugge [1929]. Illustr. 

114. Weale (James) Sainte Barbe. 
Le Beffroi: Arts, Héraldique, Archéologie, Bru
ges 1872, IV ss. 

TEKSTEN EN AANVERWANTE STUDIES. 
115. Beuken (W.H .) Het middelnederlandsche gedicht Vanden Le-

vene ons Heren. 2 din. Purmerend 1928—29. 
I. Inleiding met kritische kommentaar. 

II . Uitgave van alle teksten. 
116. Bliscap (Die eerste) van Maria Opnieuw uitgegeven en toegelicht door Will. 

de Vreese. 's-Gravenhage 1931, pit. 
116a. Boeck (Dat) van den voirsienicheit-Godes. Ingeleid en uitgegeven door A. F. S. Burs-

sens. Brussel etc. 1930. 
Leuvensche studiën en tekstuitgaven. 

117. Boecken (Een devoot ende profitelyck), inhoudende veel ghestelycke liedekens Op
nieuw uitgeg. door D. F. Scheurleer. 's-Graven
hage 1889. muz. 

117a.Bouck (Dat) der bloemen. HS. der XVe eeuw, in 't licht gegeven door Steph. Schou-
tens O.F.M. Hoogstraten 1904. pit. 

118. Boendale (Jan) Der leken spieghel, leerdicht van den jare 1330. 
Uitgeg. d. M. de Vries. Leiden 1844—48. 6 dln.r 

2bdn. 
Werken uitgeg. door de Verg. tot bevordering" 
der oude Nederl. letterkunde. 

119. Bijns (Anna) Refereinen.... uitgegeven door W. L. van Hei
ten. Rotterdam 1875. 

120. Clamens (Gabr.) La dévotion à l'humanité du Christ dans la 
spiritualité de Thomas à Kempis. Lyon 1931. 

121. Cock (A. de) Spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen 
op volksgeloof berustend, folkloristisch toege
licht. Antwerpen 1920—'22. 2 din. 

122. Coninghen [Van den Heilighen drien] Middelnederlandse teksten. Uitgeg. door Trijntje 
J. A. Scheepstra. Groningen. 1914. 
Diss. Groningen. 

123. Daniels O.P. (F. A, M.) Meester Dire van Delf, zijn persoon en zijn 
werk. Nijmegen 1932. 
Dissertatie Utrecht. 

124. Delehaye S. J. (Hipp.) Les légendes hagiographiques. Bruxelles 1905. 
125. Dionysius Cartusianus (D.) Opera omnia.... Ad fidem edit. Colon, cura et 

labore Monachorum St. О. Cart Monstrolii e t c 
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126. Endepols (H. J. E 

127. Flicoteaux О. S. Β. (E.) 

128. Graft (С. Catharina van de) . . . 

129. Hadewych [Zuster] 

130. Haslinghuis (E.) 

131. Historie (Die) van sinte An || na. 

132. Hoffmann v. Fallersleben 

133. Hoog (G. С. van 't) 

134. Knuttel (J. Α. Ν.) 

135. Koopmans (J.) 

136. Kruitwagen O. F. Μ. (В.) 

137. Leendertz Jr. (P.) 

138. Ligtenberg (R.) 

139. Ludolphus de Saxonia 

140. Maerlant (J. van) 

141. Maerlant (J. van) 

1896—1913. 42 T. 43 vol. effig., tab., facs., fig. 
. . . . Bijdrage tot de eschatologische voorstellingen 

in de middeleeuwen. 
Tijdschrift voor Ned. Taal en Letterkunde, Lei
den 1909, blz. 49 vv. 

ι.... Le culte du Saint Précurseur. Esschen [ 1924). 
62 p. 

. . . . Marialegenden. Verzameld en met een inlei
ding voorzien. 2e druk. A'dam 1921, pltn. 

. . . . De visioenen. [Visiones Haywigis]. Opnieuw 
uitgeg. door J. van Mierlo Jun., S. J. Leuven 
etc. [1924—1925]. 2 din., facs. 
Leuvensche studiën en tekstuitgaven. 10. 

, . . . . De duivel in het drama der Middeleeuwen. Lei
den 1912, pltn, illustr. 

van haer ouders, ende van haer leven || miraculen 
ende exempelen || [Houtsnede] || [Aan het ein
de:] Dit boec is overgeset wte latijn en duijt-
sche bi broeder W o n t e r b o r . Cathuser tot || 
monichuijsen. || [z. pl.| 15**., houtsn. 
Loverkens. Altniederländische Lieder. Göttin
gen. 1852. 
Horae Belgicae. Pars octava. 
Anthonis de Roovere. Amsterdam 1918. 
Diss. Amsterdam. 
Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de 
Kerkhei vorming. Rotterdam 1906. 
Iets over de geschiedenis van onze middelceuw-
sche kruissage. 
Taal en Letteren, Zwolle 1897, VII 321 vv. 
Catalogus van de handschriften en boeken van 
het Bisschoppelijk Museum te Haarlem. Am
sterdam 1913. 
Middelnederlandsche Dramatische poëzie. Lei
den [1907]. 2 din. 
Bibliotheek der Middelnederlandsche Letterk. 
Rondom de Meditationes Vitae Christi van den 
Pseudo-Bonaventura. 
Studia Catholica, jrg. 3, 1927, Ы. 217 w., 334 vv. 
Vita Jesu Christi.... editio novissima curante 
L. M. Rigollot. 4 T. Parisiis etc. 1878. 
Rijmbijbel. Met voorrede, varianten van H. S. S. 
Aanteekeningen en glossarium voor de eerste 
maal uitgeg. door J. David. Brussel 1858—59. 
3 din. pit. 
Strophische gedichten.... door J. Verdam en P. 
Leendertz Jr. Leiden 1918. 
В ibi. ν. Middelnederlandsche letterkunde. 
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142. Maerlant (J. van) 

143. Maerlant (J. van) 

144. Marnix van S. Aldegonde 

145. Meertens (Maria) 

146. Meertens (Maria) 
147. Mierlo Jun., S. J. (J. van) 

148. Molanus (Joan.) 

149. Paaschspel (Maastrichtsch) 

150. Petit (Louis D.) 

151. Pohl, zie Thomas a Kempis (162a). 
152. Pourrat (P.) 
153. Praet (Jan) 

154. Prims (Fl.) 

155. Ruusbroec (Jan van) 

156. Ruusbroec (Jan van) 

157. Schilling (W. С A.) 

158. Schoutens, zie Bouck (Dat) 117a. 

Leven van Sint Franciscus. Uitgeg. door J. Ti-
deman. Leiden 1847—48. 
Werken uitgeg. door de Vg. ter bevordering 
der oude Nederlandsche letterkunde. 
Spieghel historiael. Met de fragmenten der later 
toegevoegde gedeelten.... door Philip Utenbroe-
ke en Lodewijk van Velthem. Uitgeg. door M. 
de Vries en E. Verwijs. Leiden 1863—79. 4 din. 
Uitgave vanwege de Mij. der Ned. letterkunde. 
De Bijen corf der H. Roomscher Kercke.... Bij 
den auteur vergroot ende vermeerdert, t'Am
sterdam bij Mich, de Groot en Jac. Conijnen-
bergh [z. j . ± 1671]. portr. 
De godsvrucht in de Nederlanden naar hand
schriften van gebedenboeken der XVe eeuw. 
I, Antwerpen 1930. 
Idem II, 1931. 

Beknopte geschiedenis van oud- en middelne-
derlandsche letterkunde. Antwerpen etc. 1930. 
De historia S. S. imaginum et picturarum, pro 
vero earum usu contra abusus, libri quatuor. 
Eiusdem oratio de Agnis Dei, et alia quaedam. 
Joan. N. Paquot recensuit, illustr., suppl. Lo-
vanii 1771. 
Zeitschrift für deutsches Alterthum herausgeg. 
von Mor. Haupt. Leipzig 1842. 2er Bd. S. 302— 
350. 
Bibliographie der middeln. taal- en letterkunde. 
Leiden 1888. 
[Uitg. der] Kon. VI. Ac. v. t. en letterkde. 6e 
Rks., I. 

La spiritualité chrétienne.... Paris 1920. 4 T. 
Speghel der wijsheit of leeringhe der zalichede. 
Uitgegeven door J. H. Boumans.... Brussel 1872. 
Uitg. vanwege de К. Ac. v. België. 
Een Limburgsch Gebedenboek uit de XVe eeuw. 
Uitgeg. door Fl. Prims. Baasrode etc. 1926. 
[Uitg. der] K. VI. Ac. 8e Rks., 2. 
Die chierheit der gheesteliker Brulocht. Am
sterdam 1917. 

Werken [Gent 1858—68]. 6 din. 
Uitgave van de Maatschappij der Vlaamsche 
bibliophilen. 
Een proeve van stilistiek bij Ruusbroec „den 
Wonderbare".... Amsterdam [1930], portr., tab. 
Diss. Nijmegen. 
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159. Summe (Des Coninx) 

160. Schrijnen (Jos.) 

161. Sermoenen (Limburgsche, De) 

162. Thomas Hemerken a Kempis . 

162a. Thomas Hemerken a Kempis . 

163. Vanderheyden (J.) 

164. Verkest (Medard) 

165. Verwys (E.) en J. Verdam 

165a. Vet (Wout. van der) 

166. Vooys (С. G. H. de) 

167. Vooys (С. G. H. de) 

167a. Vos (C. W.) 

168. Voragine (Jacq. de) 

169. Vriend S. J. (J.) 

[Uitg.] door D. C. Tinbergen. Leiden (19071. 
Bibliotheek van middelnederlandsche letterk. 
Nederlandsche volkskunde. 2e druk. Zutphen 
1930. 2 din. pltn. 
[Uitgegeven met inleiding en aanteekeningen] 
door J. H. Kern Hz. Leiden [1Θ95]. 
Bibliotheek van middelnederl. letterkunde. 
Orationes et meditationes de vita Christi. Ed. 
Lud. Peters. Kerkrade-Heerlen, 1905, min., ef fig. 
Opera omnia voluminibus septem edidit addi-
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tavit Mich. J. Pohl. Friburgi (Br.) 1902 etc. 
Het thema en de uitbeelding van den dood in 
de poëzie der late middeleeuwen en der vroege 
Renaissance in de Nederlanden. Gent [z. j . ] . 
Tentoonstelling van Vlaamsche Primitieven en 
oude Meesters te Brugge. Tongeren 1903 [zie V]. 
Middelnederlandsch woordenboek [Met] voort
zetting door F. A. Stoet. 's-Gravenhage 1885— 
19—. ... din. 

Het Biënboec van Thomas van Cantimpré en 
zijn exempelen. 's-Gravenhage 1902. 
Diss. Leiden. 
Middelnederlandse Marialegenden. Leiden [z.j.J 
2 din. 
Middelnederlandse legenden en exempelen. Bij
drage tot de kennis van de prozalitteratuur en 
het volksgeloof der Middeleeuwen. Herz, en 
verm. uitgave. Groningen etc. 1926, gr. 8e . 
De leer der 4 uitersten. Een bijdrage tot de 
kennis van het godsdienstig geloof onzer vade
ren in de 15de eeuw. Amsterdam 1866. 
La légende dorée. Traduite du Latin d'après 
les plus anciens manuscrits.... par Teod. de 
Wijzewa. Paris 1925. pi. 

The Blessed Virgin Mary in the medieval dra
ma of England with addit. studies in middle-
English literature. Purmerend 1928. 
Diss. Amsterdam. 
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62. J. v. Eyck, Maria in de kerk . . . 

63. A. Isenbrandt, Maagd der maagden 

64. Mr. v. d. legende van S. Lucia, 
Maagd der maagden 

65. D. Bouts, Moeder van smarten . . 

Escoriaal, Madrid. 
Kon. kapel Granada. 
Museum, Brussel. 
Uffizi, Florence. 
Vzlg. Coppée, Brussel. 
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St. Baafs, Gent. 
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ICONOGRAFISCH REGISTER. 

(De nrs. geven de bladzijden aan. Namen als Christus en Maria worden alleen vermeld, ala 
op een bladzijde hoofdzakelijk over Hen gesproken wordt.) 

A 
Aambeeld 94, 167, 210 
Aanbidding der Koningen 67 
Aanschün (H.) . . 10. 11, 15, 92, 93. 115. 118. 

119, 124. 
Aap 23, 65, 74, 228 
Aarde 236 
Abraham 8, 24, 25, 78, 81, 223 

Offer van — 83 
Schoot van — 8 

Absoute 220 
Abt 184, 189, 200 
Achar 33 
Acoliet 118, 136, 137, 189, 205. 232 
Adam . . 3. 9, 22, 23, 24, 29, 46, 48, 100, 104. 

112, 120, 127. 144, 145, 167, 219, 236. 
hakkend 23 
schedel van — 22, 95. 100 

Adder 223 
Adelaar 175 
Adrianus (H.) 167, 191, 210 
Aegidius (H.) 191, 200, 203 
Afgodsbeelden 68 
Aflaat 117, 120, 188 
Afscheid (Maria's) van Christus . . . . 131 
Agatha (H.) 153, 154, 204, 207 
Agnes (H.) 153, 156, 168, 205, 207 
Agnietenkloosters 207 
Akelei 56, 151 
Albanes 179 
Albe 135, 222, 232 
Alleluja 108 
Allerheiligen 165, 167 
Alphaeus 38, 39, 41 
Altaar . . 34. 49, 52, 53, 60, 118, 136, 189, 201 
Ambrosius (H.) 31, 95. 188 

Prediking van — 186 

Amerika 218 
Amon 35 
Andreas (H.) 7, 180 

Kruis van — 180 
Kruisiging van — 180 

Anjer 151, 152 
Ankertouwen 212 
Anna (H.) . . 34, 35, 36, 37, 42, 162, 173, 215 

— te drieën 33, 36, 204 
Maagschap van — 31, 38, 39, 211 
Sterfbed van — 38 

Annas 119, 127 
Antoniters 200 
Antonius abt (H.) . . 167, 187, 191, 200, 202. 

203, 210, 214, 228, 229. 
Antonius v. Padua (H.) 191, 208, 209 
Antoniusvuur 200. 201 
Apocalyps 115, 165, 175, 178, 203, 225 
Apollonia (H.) 154, 191, 204 
Apostelen 30, 71, 74, 76, 80, 81, 82, 83, 

84, 124, 125, 131, 135, 136, 137, 146, 167, 
178, 179, 180, 221, 235. 

Appel(s) 4. 23, 37, 139, 140, 143, 144, 
145, 147, 148, 155, 159, 164. 

Ara coeli 147 
Armen 205 
Armenbijbel 256 
Armoede 141 
Ars moriendi 220 
Atelier 158 
Augustinus 167 185, 186 

Afsterven van — 186 
Bisschopswijding van — 186 

Augustus (keizer) 31 
Avondmaal (Laatste) 20, 24, 81, 82, 126, 

127, 177, 180. 
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в 
Baard 169. 188, 190 
Balaam 30 
Balk 199 
Balsem 149 
Balsemkruik 108, 110, 113, 119, 124, 180, 

181, 182, 184. 
Baltasar 64 
Banderol 45, 46, 53, 55, 69, 146, 158, 

160, 184. 
Barbara (H.) 36, 150, 155, 166, 191, 192, 193 
Barmhartigheid 224 
Bathseba 27, 29, 236 
Bavo (H.) 210 
Bazel 206 
Bazuin 227 
Bed 48, 49, 51, 52, 77, 135, 136, 140, 144 
Bedelaar 64, 215 
Bedevaarten 119 
Bedevaartgangers 172 
Bediening 136, 137, 205 
Beelden 159 
Beestenbekken 201, 202 
Begiftigster 184 
Begrafenis 183 
Begrafenis van Maria 137 
Beker 71, 73, 203, 228 
Bekoring van Christus 70, 72 

Bekoring van den H. Antonius 201 
Bel, zie klok. 
Belijders 165, 166 
Benedictus (H.) 189 
Bernardinus van Siena (H.) 191, 209 
Bernardus (H.) 168, 189 
Besloten hof 151, 153, 154, 162 
Besnijdenis 60, 127 
Bespotting (van Christus) 86, 87, 128 
Bethlehem 55, 131, 186 
Beul 170, 177, 194, 196, 210 
Beurs 211 
Bewaarengel 233 
Beweening van Christus 23, 102, 106, 

107, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 128, 132, 
177, 183. 

Bidstoel 158 
Biecht 97, 206 
Bisschop(pen) 61, 85, 91, 188, 190, 198, 

209, 212, 213, 215, 221. 
Blasius (H.) 209 
Blauw 63. 97, 130, 131, 135, 166, 230 
Blauwgroen 130 
Bloed (H.) 80, 90, 96, 108, 113, 115, 116, 

133, 194. 
Bloedstortingen (Zeven) 119 
Bloemen 56, 150, 151, 163, 230 
Bloemenkorfje 153 
Bloemenkrans 150, 161, 207 
Bloemensymboliek 151 
Boek 36, 37, 46, 48, 51, 69, 70, 135, 136, 

137, 139, 140, 144, 145, 146, 148, 149, 153, 
155, 158, 160, 166, 169, 173. 174, 175, 178, 
180, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 200, 
201, 205, 207, 208, 210, 211, 212, 214, 215, 
229, 230, 231. 

Boekdrukkunst 236 
Boeren 203, 214 
Bok 25, 228 
Bokspooten 230 
Bonaventura (H.) 209 
Boodschap des engels 5, 6, 16, 17, 30, 40, 44, 

46, 126, 136. 
Boog 215 
Boogschutters 198 
Boom (Dorre) 92, 93, 96, 162, 187 
Bordeel 205 
Borsten (Heilige) 131, 141, 142, 143, 144, 

150, 152, 158, 159, 160, 229. 

Borst (en) 68, 154, 207, 223, 224, 227 
Braambosch (brandend) 5, 26 
Brandaen (reizen van St.) 218 
Branden 226 
Brandende burcht 227 
Brevier 189 
Bril 69, 136, 145 
Bron 155, 162 
Brood(en) 74, 204, 214, 215 
Broodhuis 55 
Broodvermenigvuldiging 7, 74 
Bruid 73, 179 
Bruidegom 73, 176, 179, 208 
Bruidskroontje 73, 97 
Bruidspaar 210 
Bruiloft 179 
Bruiloft van Cana 73, 131, 176 
Bruin 16, 191 
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Buik 229, 230 
Bijen 188 
Bijenkorf 188 
Bijgeloof 94 
Bijl 180 

С 
Cactus 187 
Caïphas 119 
Calvarie 93, 96, 100, 127 
Carmel 40 
Catharina (St.) 146, 153, 154, 155, 156, 

168, 191, 193, 194. 
Catharina van Siena (H.) 223 
Cecilia (H.) 153, 154, 208 
Cherubijnen 231 
Christophorus (H.) 191, 195, 196, 197, 

198, 204, 210, 216. 
Christus (Jesus) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 19, 20, 22, 29, 31, 33, 72, 73, 74, 75, 
79, 80, 84, 85, 86, 87, 89, 94, 102, 105, 106, 
107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 128, 131, 132, 
133, 134, 135, 137, 138, 145, 166, 172, 174, 
176, 177, 178, 180, 182, 183, 184, 190, 197, 
218, 220, 221, 222, 223, 224, 225—235, 256. 
— Profieltype 12 

Christus als tuinman 124 
— op den Steen 94, 114 
— voor Pilatus 85, 128 

Ciborie 63 
Cisterciensers 189 
Claiissen 211 
Cleophas 39, 41 
Coleta (H.) 38, 211 
Communie (H.) 81, 83, 97, 120, 205, 206, 223 
Conopeum 152, 156, 159, 232 
Consecratie 97, 117, 118, 189 
Consul 205 
Cornelius (H.) 211 
Cosmas en Damianus (H.) 152 
Craton 178 
Cyriacus 206 

D 
Dadelboom 68 
Dalmatiek 12, 232, 233 
Daniël 28, 30 

Dans van Maria Magdalena 185 
Dans van Salome 170 
David 24, 27, 29, 30, 51, 33, 34, 167 
David en Abigail 5, 27 
David en Goliath 27 
Degen 179 
Deur 48 
Dertiendag 66 
Deugden (Goddelijke) 193 
Devotie (Moderne) 15, 21, 58, 62, 103, 104, 236 
Devotieprentjes 38, 214 
Diadeem 45, 48, 139, 140, 143 
Diaken 61, 189 
Dienstmaagd 119, 127 
Dieren 169 
Dieren (apocalyptische) 231 
Diermaskers 230 
Dobbelsteenen 119, 228 
Doctor, zie leeraar. 
Doedelzak 59 
Doek 212 
Dominicanen 160, 167 
Dominicus (H.) 161, 168 
Donatianus (H.) 145, 209 
Donkerpaars 91 
Dood 93, 98, 131, 191, 195, 218, 219, 220, 

221, 222. 
Doodendansen 219 
Doodshoofd 108, 110, 188, 219 
Doodsklok 219 
Doopsel 97, 206 
Doop van Christus 6, 16, 18, 37, 70, 71, 

72, 127, 170, 171, 184. 
Doopvont 61 
Doornenkroning (van Christus) 86, 87, 127 
Doornenkroon 86, 87, 88, 90, 91, 94, 

104, 106, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 
122, 161, 232. 

Dorothea (H.) 168 
Draak 2, 178, 198, 199, 226, 228 
Drenkelingen 214 

Driekoningen 34, 40, 62, 63, 64, 65, 66, 
126, 127, 130, 172, 211. 

Drievuldigheid 6, 16, 17, 18, 19, 21, 39, 
40, 41, 48, 53, 117, 138, 167, 172, 192, 194, 
197, 230. 
Drie hoofden 17, 20 
Genadestoel 19 
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Drievuldigheidsfeest 21 
Drinkhoorn 213, 214 
Dronkaard 228 
Druif 140 
Druiventros 37, 139, 140, 143, 154, 164 
Drusiana 178 
Duivel 5, 28, 72, 78, 89, 92, 120, 121, 

178, 187, 189, 197, 198, 201, 202, 212, 213, 
221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 233. 

Duivelmoer 229 
Duivelgeloof 228 
Duivelspoot 72, 229 
Duiven 61, 62, 173, 208 
Duvekedaalsmesse 61 
Dymphna (H.) 211 
Dwaas (de) 76 

E 

Ecce Homo 30, 87, 88, 114. 115, 122, 127, 128 
Edelsmeedkunst 13, 146 
Edelsteenen 13, 154, 169, 183, 188. 224 
Eenhoorn 186 
Effigies (Vera) 12, 14, 15, 114, 115 
Ei 121, 224 
Ekster 57 
Elckerlyc 219 
Elias 25, 30, 40, 79, 80 
Eligius (H.) 209 
Elimen 40 
Eliud 40 
Elizabeth 39, 40, 50, 51, 67, 211, 223 
Emerentiana 40 
Emmaüsgangers 123, 124, 127 
Engel (en) 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 

20, 23, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 
49, 55, 56, 57, 68, 70, 72, 78, 83, 84, 97, 98, 
103, 105, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
135. 136, 137, 138. 143, 146, 147. 148, 149, 
150, 151, 152, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 
164, 170, 173, 174, 176, 178, 194, 201, 204, 
206, 208, 213, 221. 222, 224, 225, 226, 227, 

228, 229, 231, 232, 233—235. 
Engelenburcht 233 
Erasmus (H.) 212 
Eremiet, zie Kluizenaar. 
Esseners 35 
Eucharistie 81, 82, 176, 192, 208, 236 

Eva 3, 22, 23, 24, 29, 46, 48, 104, 112, 
120, 127. 140, 143, 144, 145, 167. 236. 
(spinnend) 23 
Schepping van — 22, 23, 231 

Evangelie 178, 208, 235 
Evangelieboek 224 
Evangelisten 29 
Ezel . . 55, 57, 58. 65. 67, 68. 80. 187, 188, 209 
Ezelwonder 209 

F 

Familie (H.) 63, 68. 131, 173 
Fontein 148, 149. 150, 161. 232 
Fluit 59 
Franciscanen 58, 71, 92, 103, 167, 178, 

189, 191, 208, 236. 
Franciscus (H.) 119, 138, 147, 167. 168, 

189, 190, 191, 225. 

G 

Gaarde, zie Tuin. 
Gabriel 232 
Galg 203, 219 
Gebed 136 
Gebedssnoer 71, 161 
Geboorte van Christus 6, 16, 18. 40, 52, 

53, 54, 58, 130. 131. 172, 173. 
Gebouwen 227 
Geel 97, 232 
Geeseling 86, 126, 127 
Geeselkolom 20 
Geest (H.) 4, 6, 16, 18, 20, 54, 148. 200 

— als duif 6, 7. 16, 17, 19, 20, 37, 39, 
41, 42, 45, 47, 68, 70, 71, 138 153, 163. 167. 
170, 185, 200, 205. 
— als Persoon 17, 137 

Geestelijken 167 
Geldtellers 78 
Geniï 232 
Genoveva (H.) 212 
Geraamte 102. 218, 219, 220. 225 
Gevangenneming v. Christus . . 83, 84, 85, 

126, 127, 128. 
Gewei 213 
Gezangen 232 
Gideon 5, 26 
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Giezi 28 
Gierigaard 228 
Gier 228 
Gifbeker 178, 199 
Glas 46, 47 
God de Vader 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

16, 17, 18, 19, 20, 33, 39, 41, 45, 54, 68, 70, 
71, 74, 75, 79, 84, 125, 137, 138, 148, 153, 
167, 226, 232—235, 236. 
Schoot van — 9, 18, 19, 116 

God de Zoon . . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 17, 18, 167 
Godelieve (H.) 212 
Godsstad 185 
Goedele (H.) 213 
Golgotha, zie Calvarie. 
Gondoform 179 
Gordel 198 
Gordel van Maria 137, 179 
Goud 220, 221, 231 
Goudbloem 151 
Goudgrond 95 
Goudsmeden 209 
Goudsmidswinkel 210 
Graf 163, 219 
Graf (H.) 110, 111, 113, 114, 117, 118, 

119, 122, 123, 124, 134. 
Graflegging 106, 112, 113, 118, 127, 128, 

133, 134, 177, 183. 
Graf van Maria 135, 137 
Grafsteenen 19, 24, 113, 122 
Granaatappel 48 
Grauw 190, 191 
Gregorius (H.) 31, 167, 188, 189, 230 
Gregoriusmis (St.) 86, 87, 92, 114, 117, 

118, 119, 120, 188, 189. 
Groen 47, 97, 140, 166, 169 
Grijppoot 228 

H 

Haak (ijzeren) 199, 223, 230 
Haan 127 
Haardvuur 144 
Habijt 190, 191 
Hagar 25 
Hagedissen 228 
Hals 194, 205, 213 
Halskruis 181 

Hamer 210 
Hand . . 45, 63, 65, 71, 106, 118, 157, 184, 231 
Hand Gods 1, 6, 7, 13, 18, 22, 124 
Harnas 233 
Harp 155, 208, 224 
Hart 185 
Hebreeuwsch 7, 181 
Hedroit 92 
Heidenen 171, 193, 194 
Heiligen 18, 138, 151, 152, 154, 155, 156, 

165, 166, 168, 210, 216, 218, 222, 223—235. 
Vereering 236 

Heksenproces 228 
Heksensabbath 27 
Hel 121, 218, 221, 222, 223, 224, 226, 227 
Hellemuil 120, 222, 224, 226, 227, 230 
Helm(en) 136, 196 
Hemel 13, 20, 218, 221, 229, 230, 231, 233, 236 
Hemeldeur 148, 155, 162, 222, 223, 224 
Hemelopneming van Maria . . . . 18, 20, 134, 

135, 137, 178, 179. 
Hemelvaart 123, 124, 125. 128, 134 
Hercules 30, 236 
Herder 55, 56, 57, 58, 59, 60, 207 
Herdersstaf 59, 207 
Herodes 64, 66, 67, 119, 170, 171 

maaltijd van — 171 
Herodias 171 
Hert 213 
Hieronymus (H.) 147, 167, 186, 187, 188, 

203, 220. 
Hinde 200 
Hippolytus (H.) 213 
Hofmeester 73 
Hond 179, 204, 228 
Honigraat 188 
Hoofddoek van Maria . . 130, 131, 135, 139 
Hoofdzonden (zeven) 222 
Hoorn 85, 228. 230 
Hoornblazer 90, 91 
Hoogepriester (Christus voor) 85 
Hostie (H.) 81, 82, 84, 96, 118, 128, 189, 

192, 208, 209, 223. 
Hostiewonder 208 

Hubertus (H.) 213, 214 
Opgraven van — gebeente 214 
Orde van — 213 

Huidziekten 210 
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Hunnen 206 
Hutje 54 
Huwelijk 74, 97. 206 

Mystiek 194 

IHS 191 
Ildefonsus (H.) 160 
Indie 179 
Ingewanden 212 
Inktkoker 147. 178 
Intocht in Jerusalem 80, 81, 126 
Insecten 229 
Iris 56, 140 
Isaias 222 
Ismael 25 
Tsmeria 40 
Izaak 25, 28 

J 
Jacob 28 
Jacob en Rachel 25 
Jacobus (H.) de Jongere 38, 154 
Jacobus (H.) de Oudere 38, 39, 156 
St. Jans Minne 73, 176, 177 
Jaspai· 64 
Jeremías 30 
Jerusalem 65, 95, 119, 122, 125, 126, 127, 

151, 165, 171, 186, 230. 
Jesuskind 17, 31, 35, 37, 40, 47, 52, 53, 

55. 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 
70, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 
158, 159, 161, 163, 164. 170, 173. 185, 194, 
195, 196, 197, 206, 208, 232. 

Jesus' openbaar leven 235 
Jesus predikend in den tempel 69 
Joachim 54, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 162 
Job 5, 28, 30, 77 
Joden 75, 87, 88, 89, 94, 99, 135, 157 
Johannes (H.) de Dooper . . 40, 67, 135, 138 

152, 154, 155, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 174, 175, 220, 221, 222, 223, 224. 
Geboorte van — 51, 170 
Hoofd van — 170, 171 
Onthoofding van — 170, 171 

Verbranding van het gebeente van — 170, 
171. 

Johannes (H.) (Evangelist) 19, 29, 38, 
39, 73, 81, 83, 84, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 100. 
103, 107, 108, 109, HO, 111, 112. ИЗ, 114, 
118, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 153, 154, 155, 167, 175, 176, 177, 181, 
182. 
— aan Jesus' borst 177 
— in de kokende olie 177, 178 
— op Pathmos 27, 178. 226 

Johannes en Christus 70 
Johannieters 171 
Jordaan 28, 70, 71, 169 
Joris (H.) 167, 191, 198, 199, 216 
Jorisgilde (St.) 198, 199 
Jozef (О. Test.) 25 
Jozef de Rechtvaardige 38 
Jozef (H.) 6, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 52, 

55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 147, 
148, 156, 172, 173. 
Kaars van — 55, 60 

Jozef v. Arimathea 102. 103, 104, 107, 
109, 110, 111, 113, 132. 

Judas 38, 64, 70, 81, 83, 84, 85, 126 
Judaspenningen 119 
Julia (H.) 219 
Juliaan de afvallige 171 
Juweelen, zie edelsteenen. 

К 

Kaars 19, 38, 61, 111, 114, 118, 131, 135, 
136, 137, 188, 189, 201, 207, 209, 212. 

Kaarsenprocessie 61 
Kaarsenzegen 209 
Kaïn en Abel 5, 24, 46, 145 
Kalebas 68 
Kalenders 168, 217 
Kameelen 187, 188 
Kandelaar 46, 48, 156, 144, 145, 164 
Kanunnik 198 
Kapittelzaal 69 
Karaf 137, 177 
Kardinaal 118, 186, 189, 219 
Kardinaalshoed 187 
Kartuizers 36, 40, 58, 103, 108, 150, 161 
Kathedraal 223—231 
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Katrol 212 
Kazuifel 160, 189 
Keelziekte 209 
Keizer 167, 174 
Kelk 32, 39, 61, 82, 83, 128, 144, 155, 

176, 177. 
Kerk 27, 46, 47, 56, 61, 62, 75, 83, 114, 

143, 145, 149, 150, 152, 158, 159, 160, 193, 
195, 206, 209, 212, 221. 230, 231. 

Kerkdeur 197 
Kerker 170 
Kerkvaders 168, 185 
Kermis 199 
Kersouwe 151 
Ketel (Koperen) 137, 177, 199 
Ketterij 193, 209 
Keulen 206 
Kikvorsch 92 
Kind 215, 226 
Kinderbisschop 67 
Klauwen 230 
Kleed 94 
Klok(ken) 121, 200, 201, 202 

Klooster 190, 211 

Kloosterlingen 185 

Kluizenaar(s) 72, 189, 195, 196, 197, 200, 
201, 203, 214, 216, 228, 229. 

Knekels 219 
Koelvat 171 
Kolom 49, 54, 56, 86, 128, 187, 221 
Koning(en) 33, 34, 219, 221 
Koningin 148 
Koningsmantel 193, 204, 205, 206 
Kooplieden 187 
Koorkap . . 47, 48, 70, 136, 137, 188, 222, 232 
Koppelaarster 77, 229 
Korenbloem 151 
Korenschoof 56, 60 
Kraamkamer 51 
Kraamvrouwen 212 
Kraan 206 
Krans 153 
Kribbe 56, 59, 63 
Kroon 17, 20, 32, 44, 47, 55, 62, 64, 65, 

66, 69, 138, 144, 146, 149, 151, 153, 160, 161, 
176, 192, 193, 206, 211, 212, 213, 224, 226. 

Kruiken 73, 74, 171 
Kruin 190, 227, 228 

Kruinschering 136 
Kruis 14, 16, 19, 20, 32, 40, 80, 90, 91, 

92, 93, 94, 99, 100, 102, 103, 105, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 127, 
132, 146, 167, 174, 182, 183, 190, 195, 197, 
198, 208, 213, 214, 221, 224, 225, 232. 
T-kruis 200, 202 

Kruisafneming 99, 100, 102, 103, 104, 
105, 106, 127, 132, 183, 232. 

Kruisbeeld 161, 187, 188, 201, 203 
Kruisdraging 89, 90, 91, 92, 93, 94, 126, 

127, 128, 131, 132, 182. 
Kruisgang 159 
Kruishechting 94 
Kruisheffing 95, 101 
Kruisiging 7, 14, 26, 29, 81, 91, 92, 95, 

98, 100, 101, 118, 126, 127, 132, 175, 177, 
181, 182, 186, 189, 191, 219, 232. 

Kruisstaf 138, 186, 190, 199, 222, 223 
Kruisteeken 107, 199, 229 
Kruisvaan, zie zegevaan. 
Kruisvereering 103, 112 
Kruiswegstatie 119 
Kuip 215 

Laban en Jacob 25 
Ladders 92, 105, 106, 110, 183 
Lam 148, 153, 155, 198, 207, 224 
Lamfers 13 
Lambertus (H.) 213 
Lam Gods 38, 165, 166, 169, 170, 191, 

207, 231. 
Lamp(en) 126, 205, 223 
Lans (en) 92, 132, 175, 179, 198, 221 
Lantaren 84, 173, 196, 213 
Laurentius (H.) 166, 167 
Lauwerkrans 136 
Lazarus 7, 77, 78 
Ledematen v. Christus 115 
Leedere 148, 223, 231 
Leeken 167 
Leeraar 69 
Leeuw 145, 150, 186, 187, 188, 228 
Legende der drie bronnen 175 
Legende van de drie levenden en de drie 

dooden 219 
Legende van 't koren maaien . . . . 68, 142 
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Lelie 4, 41, 44, 45, 46, 48, 56, 142, 151, 
164, 166, 169, 173, 192, 193, 222, 223 224. 

Lelietjes van dalen 151 
Lendedoek 70, 101, 115, 216 
Lentulusverhaal 11,15 
Lessenaar 69, 175 

Muziek 229 
Levensbron 4, 226, 231 
Leviathan 2 
Leviet 77 
Lia 25 
Licht 47, 55, 56, 57, 140, 227 
Liduina van Schiedam 214 
Lied 18, 153, 208, 219, 229 
Lieven (H.) 214 
Liturgie 22, 31, 50, 51, 53, 56, 61, 62, 

67, 74, 79, 95, 116, 117, 118, 119, 122, 123. 
125, 137, 146, 153, 155, 191, 232—235. 

Lodewijk (H.) 223 
Longinus 99 
Loth (dochters van) 29, 236 
Lucas (H.) 158, 191 
Lucas (H.), Maria schilderend 158 
Lucia (H.) 204, 207 
Lucifer 228, 229 
Luiheid 187 
Luilekkerland 231 
Luipaarden 62 
Lijden (van Christus) 21, 126, 127, 130 
Lijdenswerktuigen 19, 21, 80, 105, 112, 

114, 115, 116, 117, 118, 164, 188, 221, 222, 
232. 

Lijkkleed 224 

M 

Maagd der maagden 152, 153, 155, 168, 
199, 204, 205, 207. 

Maagden 153, 154, 155, 165, 166, 167, 
168, 191, 194, 206, 208. 

Maagden (wijze en dwaze) 77 
Maan 32, 33, 95, 207 
Maartensdag (St.) 215 
Madeliefje, zie Kersouwe. 
Magnificat 108, 173 
Majestas 12, 166 
Malchus 84, 85 
Manesses 33 

Manna 81 
Manna-inzameling 5, 25, 81 
Man van Smarten 105, 114, 115, 116, 

117, 118, 129, 157. 
Mantel(s) 192, 195, 196, 215 
Mantel van Maria . . 131, 162, 167, 205, 232 
Mare 121 
Margaretha (H.) 154, 191, 199, 204 
Maria 5, 6, 12, 13, 17, 26, 27, 29, 

34, 35, 36, 37, 41, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 
75, 91, 93, 95, 96, 100, 101, 103, 104, 105, 
106, 107, 109, 110, 111,112, 113, 114, 118, 
122, 124, 125, 127, 128, 130, 131. 132. 133. 
134, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 148, 149, 150, 153, 154, 156, 157, 158, 
160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 170, 172, 
173, 177, 178, 181, 182, 183, 185, 190, 194, 
197, 198, 205, 206, 211, 220, 221, 222, 223, 
224, 226, 228, 232, 235. 
Bezoek van Maria aan Elizabeth 50, 130 
Devoties 139, 158, 236 
Geboorte van — 35, 41, 42 
Huwelijk van — 35, 42. 43, 44 
Kroning van — 18, 20, 115, 135, 137, 

138, 167, 168, 185. 
Legenden 158 
Lichtmis 61, 62 
Opdracht 35, 42, 43 
Symboliek 150 
— ten dorren boome 161 
Verloving 97 
Wonderen 158 
Zeven vreugden van 64 
Cleophae 39, 99 
Jacobi 38 
— en Martha 79 
Magdalena 73, 90, 91, 93, 98, 99, 

100, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 118, 123, 124, 132, 134, 154, 
168, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 193, 214, 
222. 

Salome 38, 39, 111, 112, 182 
— van Egypte (H.) 214 

Marienclaghe 132 
Martelaars 165, 167 
Martelingen 179 
Martinus (H.) 215, 216, 223 
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Mathias 125, 180 
Matthens (Roeping van) 78, 79, 180 
Medaillons 136 
Melchior 64 
Melchisedech 24, 81 
Melk 194, 200 
Mes 171 
Michael (H.) 146. 207, 218, 221. 222, 

223, 224, 225, 229, 233. 
Mantel van — 233 

Milanen (O. L Vrouw van) 162 
Mis (H.) 61. 95, 96, 97, 118, 119, 120, 189 
Missaal 19, 20 
Moedermelk 142, 159 
Moeder van smaiten 157, 158 
Monica (H.) 186 
Monnik(en) 49, 55, 62, 72, 136, 150, 151, 

159, 160, 171, 187, 188, 189, 200, 202, 228. 
Monsters . . 201, 202, 224, 226, 227, 228, 229 
Monstrans 120 
Monnikskap 229 
Moor 63, 64, 65 
Moordenaars 90, 91, 93, 98, 101, 102, 

103, 105, 111, 112, 127. 
Moordenaar (Goede) 90, 92 
Mosselen 196 
Mozes 1, 5, 26, 28. 30, 31, 79, 83, 167 
Muizenvallen 172 
Munten 64, 148, 221, 228 
Muur 88, 147, 150, 151, 153, 201 
Muziek 208, 219 
Muziekinstrument 36, 143, 147, 232 
Muzikanten 171 
Myrrhe 63 
Mysteriespel, zie Tooneel. 
Myter 160, 188, 212, 213, 214, 215, 227 

N 

Naakt 7, 17, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 55, 
56, 57, 71, 77, 78, 101, 117, 118, 119, 120, 
130, 139, 140, 141, 142, 144, 149, 162. 167, 
170, 184, 185, 190, 202, 203, 214, 216, 221, 
222, 223, 224, 225, 228, 233. 

Naaman 27, 28 
Nagels 94, 101, 104, 106, 110, 112, 116, 

119, Í83, 232. 

Nap 71, 204. 205 
Nazareth 142 
Nicodemus . . 102, 103, 104, 107, 110, 112, 113 
Nicolaas (H.) 204, 215 
Nimbus 20, 37, 43, 44, 45, 50, 51, 60, 68, 

69, 71, 73, 83, 139. 140, 142. 144, 149, 158, 
169, 170, 180, 185, 189, 192, 211. 

Noë (ark van) 28 
Nood Gods 10, 15, 107, 108, 109, 110, 

114, 115, 132, 133, 157. 
Noodhelpers 191. 195, 198, 200, 208 
Noodhelpster 193 
Nijptang 104, 10» 

O 

Odilia (H.) 208, 215 
Oliesel (H.) 97 
Olie 228 
Olifant 228 
Olijfberg 83, 84, 126, 127, 128 
Omphale 236 
Ongedierte 228, 229 
Onnoozele kinderen 66, 67 
Ontvangenis (Onbevlekte) 17, 32, 33, 

34, 40, 162, 163. 
Oogen 205, 215 
Oogziekten 205 
Ooievaar 148, 196 
Oordeel (bijzonder) 8 
Oordeel (Laatste) 7, 8, 14, 30, 115, 135, 

162, 166, 167, 169, 180, 218, 220, 221, 223, 
224, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 233. 

Oosterlingen 62 
Opdracht van Christus in den tempel . . 61, 

127, 131. 
Openbaringsfeiten 00 
Opwekking van Lazarus 75, 128 
Opwekking van Maria door engelen . . 135 
Ordestichters 235 
Orgel 150, 208 
Os(sen) 55, 57, 58, 63, 205 

— van St. Lucas 158, 159 
Ouden van dagen 19 
Ouderlingen 178, 221, 231 
Oven (gloeiende) 179 
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Paardenrif 29, 94 
Paars 16 
Paaschfeest (Joodsche) 81 
Paaschlam 81 
Padden 227, 229 
Pages 232 
Paleis 230 
Palm 81, 135, 137, 166, 192, 195 
Papegaai 65, 149 
Parabels 76 
Paradijs 155, 166, 250, 231 
Pareltanden 13 
Parels 181, 211 
Paramenten 232 
Passer 179 
St. Patricius' Vagevuur 227 
Paulus (H.) 76, 111, 152, 156, 167, 174, 

175, 202, 224. 
Bekeering van — 175 
— schipbreuk op Malta 175 
Dood van — 175 

Paus 120, 167, 206, 211 
Pauw 153 
Pauwestaart 121 
Pauweveeren 178, 192, 193, 208, 232 
Peer 173 
Pelgrim(s) 49, 72, 119, 180, 195, 204, 206, 216 
Pelikaan 127 
Pek 22? 
Penningen (Dertig) 64 
Pest 203, 210, 218 
Pestlijders 203 
Pestwonden 204 
Petrarca 185 
Petrus (H.) . . 73, 75, 76, 84, 85, 111, 119, 127, 

136, 137, 152, 156, 167, 174, 175, 181, 213, 
223, 224—231. 
Kruisiging van — 174 
— loopt over de golven 175 

Pharizecrs 88 
Philosophen 194, 195 
Philosophie 194 
Pietà, zie Nood Gods. 
Pilatus 85, 86, 87, 88, 89, 127, 128 
Pinksteren 125, 126, 128, 134 
Pinksterstorm 125 

Plagen 226 
Planten 162 
Pook 223 
Poort (Gouden) . . 34, 35, 37, 41, 42, 43, 162 
Portiek 45 
Portret 61, 62, 65, 79, 109, 146, 158, 159, 

188, 210, 219, 235. 
Portretkunst 236 
Prediking voor de visschen 208 
Prediking van St. Johannes (De dooper) 

70, 71, 72, 170, 171. 
Priemen 227 
Priester(s) 60, 61, 62, 77, 221 
Priesterwijding 97 
Proces van het paradijs 4 
Processie 61, 80 
Processiekruis 76, 136, 137 
Procula 88 
Profeten 29, 30, 31, 34, 59, 143, 163, 165, 224 

Put 231, 236 
Prototypen . . 22, 23, 24, 25. 26, 28, 30, 32, 

46, 48, 82. 
Ptolemaeus 31 
Purper 97 
Putiphar 25 
Putti 32, 65, 136, 143, 147, 148, 232, 233 
Pijl 200, 206, 216 
Pijlschot 206 

R 

Raaf 228 
Rad 121, 155, 193, 194, 195, 209. 227, 228 
Rampen (apocalyptische) 178 
Rechthoek 179 
Reinuut (H.) 216 
Reliek(en) 53, 60, 63, 74, 115, 116, 127, 

142, 171, 207, 209, 210. 
Requiemmis 220 
Ridder(s) 199, 211, 213, 219, 233 
Ridderschap 121 
Rietstaf 86, 114 
Ringbaard 174 
Ring(en) 153, 155, 156, 210 
Rochus (H.) 191, 203, 204 
Roede 86 
Roedescène 43 
Rok van Christus 127, 128 
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Rome 206, 207 
Romualdus (H.) 216 
Rood 16, 20, 48, 65, 97, 115, 116, 123, 

130, 166, 198, 232. 
Roos 142, 151, 152 
Rooster 167 
Roovers 69 
Rosenhoet 161 
Rozelaar 214 
Rozenkrans 37, 51, 72, 136, 139, 149, 

151, 161, 200, 201, 202. 
Ruïne 63 
Ruiter 100, 101, 102, 194, 215 
Ruiters (apocalyptische) 226 

Sacra conversazione 152 
Sacramenten 97, 104 
Salamander 187 
Salome 39, 53, 170, 171 
Salomon 31 

Tempel van — 149, 155 
Troon van — 144 

Salomonsoordeel 127 
Samaritaan (Barmhartige) 77 
Samenkomst der Koningen 63, 64 
Sameon 24, 28, 145 
Samuel 27 
Sandaal 159, 173, 200 
Santinnen (drie) 00 
Satyrs 27, 228 
Saul 26, 27, 29 
Scepter, zie Staf. 
Schaakspel 219 
Schaar 188 
Schedel 93, 220 
Scheepsas . . . ' 212 
Schel 205 
Schelpen 196 
Schenker 131 
Schenker van Pharao 24 
Schepen 197, 206 
Scheppmg(sdagen) 3, 20, 22 
Schild 92, 93, 219 
Schildersezel 159 
Schipbreukelingen 215 
Schippers 212, 215 

Schrijn 206 
Schuddingen 3, 119 
Sebastiaan (H.) 204, 216 
Serafijnen 232 
Sergius 213 
Serpenten 227, 228 
Servatius (H.) 39, 40 
Sibylle 24, 30, 31, 32 

Tiburtijnsche — 31 
Simeon 61 
Simon 38, 39 

Gastmaal van — 181 
Simon van Cyrene 91 
Sindon, zie Zweetdoek. 
Slaapkamermotief 50 
Slang(en) 4, 23, 176. 228 

Koperen — 26 
Sleutel 76, 152, 174, 204, 213, 223, 224 
Sluier 181 
Sneeuw 96 
Sneeuw (O.L. Vrouw ter) 163 
Soldaten 65, 66, 67, 99, 123, 128, 132, 194, 219 
Speculum humanae salvation! 24, 31 

Spijker 90, 96 
Spijkerblok 91, 93 
Spiegel 228 
Spinsel 46 
Spotmantel 114 
Spuwer 92, 118, 119 
Staart 230 
Stabat Mater 135 
Stadhuis 209 
Staf 6, 7, 13, 20, 47, 48, 65, 66, 79, 138, 

159, 160, 189, 193, 195, 196, 204, 210, 215, 
214, 215. 

Staven (Gloeiende) 179 
Steenen 166 
Steenen tafelen 224 
Stephanus (H.) 166, 167 
Sterfbed van Maria . . 128, 134, 135, 136, 179 
Stcr(ren) . . 33, 62, 64, 126, 178, 226, 230, 231 
Stervensuur 192 
Stichter 50, 51, 74, 98, 103, 127, 145, 

152, 154, 163, 182, 190, 191, 193, 210. 
Stichteres 107, 152, 180, 199 
Stigmatisatie 190 
Stier 228 
Stoel, zie Zetel. 
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Stok 200, 201, 202 

— met edik 221 

Stokpaardje 173 

Stool 43, 48, 97, 122, 135, 232 

Storm op 't meer Genesareth 75 
Stuipen 211 
Subdiaken 189 
Suzanna 28, 29. 236 

Tand 204 
Tandpijn 204 
Tang 154, 204, 207, 214 
Tapijten 20, 22, 31, 32, 80, 106, 147, 149, 

150, 155, 156, 158, 167, 221. 
Taveerne 156 
Teksten 65 
Tempel 32, 42, 43, 64, 72, 75 
Tempelpriester 179 
Tempeluitdrijving der kooplieden 79 
Terugvinding van Jesus in den tempel 127 
Testament (Nieuwe) 235 
Thabor 7 
Thomas (H.) 124, 136, 137, 138, 178, 179 
Tiaar 2, 5, 7, 13, 19, 118, 137, 138. 174. 

188, 189, 206. 
Tiel 206 
Tobias 28, 223, 233 
Tondalus' visioenen 227 
Tong 214 
Tooneel 31, 42, 43, 54, 55, 59, 62, 63, 

64. 65, 75, 82, 84, 87, 89, 101, 122, 125, 128, 
137, 166, 219. 

Toren (s) 166, 191, 192, 197, 206 
Toren van Babel 24 
Toren van David 162 
Touw 90, 126, 216 
Tranen van Maria 157 
Transfiguratie 79, 127 
Triomfkruis 175 
Trompet 177 
Troon 37, 145, 147, 159, 174, 178, 226 
Tuin 149, 151, 152, 162, 230, 231 
Tuin der lusten 22, 231 
Tulband 65 

и 
Ursula (H.) 191, 205, 206, 210 

Uil 187, 201, 228 
Uitersten 218, 235 

Vaatje 68 
Vagevuur 120, 218 
Val der engelen 229 
Valentinas (Η.) 215 
Valerianus 208 
Valk 210, 211 
Vallende ziekte 64, 211 
Vee 201 
Vensters (drie) 192 
Verbond (Oud) . . 5, 22, 28, 29, 30, 235, 236 
Verdrijving uit het paradijs 23 
Verleiding 23 
Verloren Zoon 76, 77, 78 
Verlossing 19 
Veronica 94 
Veronicadoek, zie H. Aanschijn. 
Verrijzenis 75, 121, 122, 123, 124, 127, 

128, 130, 218. 
Verrijzenis des vleesches 221, 222, 225, 225 
Verschijning van Maria aan Ildefonsus 160 
Verschijning van Maria aan Bernardus 159, 

189. 
Verschijningen van Jezus . . . . 122, 123, 124, 

127, 134, 178. 
Verwelkoming van Maria in den hemel 135 
Viooltjes 56, 151, 230 
Verzoening, zie Verlossing. 
Visch 121, 187, 195, 202 
Vischvangst (Wonderbare) 76 
Visitatie 50, 51, 60 
Vizier 121 
Vlammen 222, 227—232 
Vleugels 20, 45, 178, 190, 230, 232 
Vlinder 139, 140 
Vlucht naar Egypte 16, 64, 67, 68. 131, 

152, 142, 172, 173. 
Rust op — 68 

Voederschotel 208 
Voeten van Christus 125 
Voetwassching 81 
Vogel(s) 37, 54, 56, 139, 140, 146, 173, 

178, 187. 
Volksdevotie 19, 33, 116, 117, 118, 119 
Voorgeborchte 23,120,121,127 
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Vormsel 97 
Vreugden (Zeven) van St. Jozef 173 
Vroedvrouw 53 
Vrouw (bloedvloeiende) 76 

Overspelige 79 
Samaritaansche 79,128 
— aan Jezus' graf 122, 134 

Vrouwen (weenende) 127 
Vrouw van Pilatus 127 
Vrucht(en) 155, 173 
Vuur 174, 194, 199, 226, 227, 228 
Vuuroogen 230 

w 
Wagenwiel 209 
Wagenmakers 194 
Wapendragers 232 
Wapenen Christi 117, 118, 119 
„'t Waswijf' 207 
Water 119, 173, 195, 196, 197, 199, 221 
Waterbloemen 196 
Watermolen 195 
Weduwesluier 211 
Weduwe van Sarepta 30 
Weegschaal 222, 223 
Weide 230 
Wereldbol 2, 5, 19, 20, 26, 163, 167, 195, 

196, 221, 222, 225. 
Werken van barmhartigheid . . 222, 224, 225 
Wierook 136 
Wierookvat 32, 136, 137 
Wikke 147 
Willibrordus (H.) 222 
Windsels 75 
Wit . . 16, 79, 80, 123, 130, 131, 191, 198, 230 
Wolf 207, 228 
Wonde(n) (H.) 21. 80. 91, 96, 114, 115, 

116, 118, 119, 221. 
Wonderen 255 
Wormen 220 

Wortel van Jesse .. 16, 31, 33, 34. 163 
Wijn 77, 177 

Vergiftigde — 176 
Wijngaardrank 154 
Wysheit (Ewighe) 7. 8 
Wijwater 61, 136 
Wijwateremmer 136, 213 
Wijwaterkwast 136 
Wijze en dwaze maagden 225 

Zaag 39 
Zaaier 78 
Zacharias 39, 50, 51 
Zandlooper 188 
Zebedeus 38, 39 
Zee (Roode) 5 
Zegevaan 20, 120, 121. 122, 123, 127 
Zeis 93, 219 
Zetel 4, 8, 23, 24, 70, 146, 147, 148, 155, 

160, 214. 
Zeven hoofdzonden 228 
Zeven Weeën 157 
Ziekenbezoek 51 
Ziel 7, 226—233 

In den schoot van God 8 
Zielen weger 223 
Zon 4. 95, 178, 226 
Zondeval 5, 23 
Zwaard 4, 66, 76, 84, 155, 174, 193, 194, 

198, 199, 204, 206, 210, 211, 219, 221, 222, 
223, 224. 

Zwaardmotief 157, 158 
Zwanen 153, 196 
Zwart 97, 227 
Zwavel 227 
Zweep 86 
Zweetdoek 11, 107 
Zwijnen 77, 200, 201, 202, 203, 228 
Zijdewonde 116, 124, 224 
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