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Zien,   
kijken en 
beleven 2

PETER HECHT

In de kathedraal van Antwerpen is veel  
belangrijke kunst te zien en iedere gids zal  
de bezoeker wijzen op drie altaarstukken  
van Rubens, die in geen geval mogen worden 
gemist. Het zijn ook opvallende werken en ze 
zijn goed op afstand zichtbaar. Forse figuren, 
grote gebaren. Toch staat het werk van 
Rubens nu denk ik ver van ons af. Zijn taal is 
ons vreemd geworden. Met Rembrandt is  
dat anders.

Triptiek met de kruisafname (geopend)
Peter Paul Rubens
1611-14. Olieverf op paneel, 421 x 311 cm (midden), 421 x 153 cm (zijluiken) 
ONZE-LIEVE-VROUWEKATHEDRAAL, ANTWERPEN

Triptiek met de kruisafname (gesloten)
Peter Paul Rubens
1611. Olieverf op paneel, 421 x 311 cm
ONZE-LIEVE-VROUWEKATHEDRAAL, ANTWERPEN



corpus meum, zegt de priester als  
hij het brood van de hostie toont:  
dit is mijn lichaam. Daarna geeft hij 
de hostie aan de gelovigen die ter 
communie gaan. Zij nemen haar  
op de tong maar niet in hun handen. 
Hoc est corpus meum: de protestan-
ten maakten er hocus pocus van. 

Wie bij Rubens’ Kruisafname op- 
 kijkt van dat sterke akkoord in rood 
en wit, krijgt volgens mij een signaal 
van de kunstenaar en zijn opdracht-
gever – al zullen nog maar weinig 
bezoekers van de kathedraal van 

Antwerpen een idee hebben waar  -
naar hier verwezen wordt, laat staan 
dat zij beseffen wat voor strijd er 
destijds over dat katholieke ritueel 
werd gevoerd. Ons staat het vrij  
te twijfelen aan de werkelijke aan - 
wezigheid van Christus in hostie en 
wijn. Maar in Rubens’ tijd waren 
zulke twijfels nog levensgevaarlijk. 
Discussie over de transsubstantiatie, 
het ritueel waarbij de hostie in  
het lichaam van Christus wordt 
veranderd, was voor katholieken 
uitgesloten en Rubens stelde zijn 

Wie op Rubens’ drieluik met de 
Kruisafname aanloopt, ziet de dode 
Christus tegen een wit laken. Het is 
een mooie man die ons wordt ge-
toond, een klassieke godenzoon. 
Zijn vriend Johannes neemt het  
lichaam van Christus in zijn armen, 
maar zijn handen zien wij niet. Hij 
draagt een felrode mantel. Dat wit 
van het laken en het rood van die 
mantel bepalen de eerste indruk van 
het schilderij voor wie het uit de 
verte ziet. En ik denk dat de gelovige 
er zo aan werd herinnerd dat hij op 
weg was naar het brood en de wijn, 
omdat het altaar waarboven de 
Kruisafname is te zien, de plaats is 
waar brood en wijn worden veran-
derd in Christus’ lichaam. Hoc est 
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talent wat dat betreft geheel in 
dienst van de kerk. 

Op andere punten was er wel 
wat ruimte voor nuance. Dat zal dan 
ook de reden zijn dat Rubens de be-
schermheilige van het gilde dat het 
triptiek in 1611 bij hem bestelde, mocht 
opvatten als een zinnebeeld. Want 
Rubens plaatste zijn Kruisafname 
tussen de Visitatie, waarbij Maria van 
haar zwangerschap vertelt aan haar 
tante Elisabeth, en de Presentatie in 
de tempel, waarbij Simeon het kind 
als zijn verlosser herkent en in de 
armen neemt. Dat zijn geen drie 
opeen volgende momenten uit de 
geschiedenis van Christus’ leven, 
maar drie momenten waarop hij 
wordt ge dra gen en zijn rol geopen-
baard. En zo verwijst het altaar  
drie maal indirect naar de bescherm-
heilige van zijn opdrachtgevers, de 
heilige Christophorus – een naam 
die letterlijk Christus-drager betekent. 
Christophorus werd door Rubens  
op de buitenkant van het drieluik  
afgebeeld, maar hij staat daar als 
de verbeelding van wat wij allen 
zouden moeten doen en verwijst naar 
wat wij zien als het drieluik wordt 
geopend. De door Luther bespotte 
reus uit het sprookjesbos, die haast 
bezweek onder het gewicht van het 
kind Christus toen hij dat op zijn 
schouders had genomen, verbeeldt 
hier een idee.  

Zoiets is Rubens ten voeten uit, 
en ook tekenen en ontwerpen kon  
hij als geen ander. Toch ontbreekt er 
ook iets aan zijn kunst. Het is te veel 
propaganda en toneel. De kunste-
naar en criticus Jan Veth schreef 
ruim een eeuw geleden al over 
Rubens’ Kruisafname: ‘de helpers 
[zijn] niet wezenlijk met den gekrui-
sigde begaan’. Het viel hem daarom 

moeilijk zelfs in een dergelijk werk 
‘de vertooning voorbij te zien’. Van 
Gogh keek met bewondering naar 
wat Rubens kon, maar besefte ook 
dat het niets voor hem betekende. 
Met Rembrandt lag dat anders.

Rubens’ Kruisafname was al in 
1620 in opdracht van de kunstenaar 
in prent gebracht – want Rubens 
werkte hard aan zijn internationale 
reputatie en de reproductieprent 
was de foto van toen. De jonge 
Rembrandt, niet minder ambitieus, 
heeft die prent goed bekeken toen 
hij zelf een jaar of tien later een 
Kruisafname voor stadhouder 
Frederik Hendrik schilderde. En in 
1633 werd er onder Rembrandts toe-
zicht en met zijn naam eronder ook 
een grote ets van zijn Kruisafname 
gemaakt door Jan Gillisz van Vliet, 
een prentkunstenaar die een tijdlang 
voor Rembrandt en zijn handelaar 
Uylenburgh heeft gewerkt. Aan die 
prent is goed te zien wat Rembrandt 
bij Rubens stoorde en waartegen  
hij zich afzet.

Hoe het die avond was gegaan
Rembrandt kon duidelijk niets be-
ginnen met een Christus van wie de 
fysieke schoonheid ook na de krui-
siging nog ongeschonden was. Zijn 
Christus is dan ook dood en krach-
teloos, en zijn lichaam weegt zwaar 
voor wie hem van het kruis afnemen. 
Hun gezichten tonen betrokkenheid 
en Rembrandts Johannes kijkt naar 
Christus op. Ook bij de omstanders 
zien we emoties, en de aanwezige 
oriëntaal met tulband suggereert 
Jeruzalem als plaats van handeling. 
Rembrandt wilde laten zien hoe  
hij dacht dat het die avond op de 
Kruisberg was gegaan, en hij be-
schrijft dat zo uitvoerig mogelijk, tot 
en met het oosterse tapijt waarop  
de dode Christus straks zal worden 
gelegd. Hij zet zich af tegen Rubens’ 
bewust tijdloze verbeelding van de 
kruisafname en wil juist het moment 
laten zien. Wij worden uitgenodigd 
ons voor te stellen hoe dat was.  
Ook zijn prent werd beroemd en is 
nog vaak herdrukt. Toch stelt ook  
zij teleur.    

Ruim twintig jaar later, in 1654, 
pakt Rembrandt het onderwerp  
van de kruisafname nog eens op.  
En dan, durf ik wel te zeggen, blijkt 
dat alleen wie zelf ontroerd werd 
kan ontroeren. Dat had Rubens ook 
wel geleerd, en iedereen met een 
beetje scholing wist ook dat de 
Romeinse dichter Horatius iets van 
die strekking had gezegd, maar bij 
Rembrandt lijkt het inmiddels wer-
kelijkheid geworden. Er is geen pro-
gramma, zoals bij Rubens, en ook de 
eigen historiserende fratsen zijn nu 
overboord gezet. Rembrandt stelt 
zich voor hoe het voor de vrienden 
en volgelingen van Christus moet 
zijn geweest, die avond, en dat is 

Van Gogh keek met  
bewondering naar  
wat Rubens kon, maar 
besefte ook dat het niets 
voor hem betekende.  
Met Rembrandt lag  
dat anders
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wat hij ons laat zien. Dat hulpeloze 
lichaam, zo gewoon en sterfelijk.  
Het gewicht daarvan, en de sterke 
schouders die het dragen. De uitge-
strekte hand van de man die te laag 
staat om Christus’ hoofd te kunnen 
ondersteunen. De oude man die het 
laken op de draagbaar schikt, zodat 
de dode goed zal liggen. De spijker 
in de voet van Christus links, de uit-

gestrekte hand als in een schijnwer-
per rechts. Het zwart van de nacht 
eromheen.   

Rembrandt heeft inmiddels geen 
tulband en geen oosters tapijt meer 
nodig. Wat hij met ons deelt, gaat 
over ons. En wat hij ons laat zien, 
gebeurt telkens opnieuw. Voorbij is 
de tijd waarin Rembrandt zijn vrouw 
portretteerde met fruit en bloemen 
op haar hoofd of zichzelf uitdoste 
als vaandrig. Het haantje en de hen, 
dat is geweest. 

Wat ik hier nu doe, is volstrekt  
uit de mode – want ik schrijf over 
kunstbeleving en breek een lans voor 
wat vroeger wel als de tweedelige 
Rembrandt werd omschreven. 
Daarbij werd de jonge Rembrandt 
gekarakteriseerd als een uitwendige, 
briljante herrieschopper, en de late 
als inwendig, als een man die wist  
te communiceren wat er in hem  
omging en wat het leven hem had 
geleerd. Op die interpretatie kan het 
een en ander worden afgedongen, 
ik weet het. Maar als we goed kijken 
en durven beleven wat we zien, zit  
er misschien toch een kern van 
waarheid in. 
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