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Het schilderij Christus en de overspelige vrouw ( 1653) van Nicolas Poussin, een van kunstwerken die besproken wordt in De Bijbel in schilderijen. Foto: musée du Louvre, Paris. Ph. © Archives Larbor

Kennis van de details van Bijbelse kunst
Recent verscheen het kunstboek De Bijbel
in schilderijen van Gérard Denizeau. Hij legt
de bekendste Bijbelverhalen uit. Jan Henk
Hamoen, zelf theoloog en kunstliefhebber,
over de waarde van de uitgave.
Opinie

Jan Henk Hamoen

I

n 2009 verscheen het boek De
Bijbel cultureel, met als ondertitel De Bijbel in de kunsten van de
twintigste eeuw. Het is een boek dat
in mijn boekenkast op grijphoogte
staat en regelmatig door mij wordt
geraadpleegd. Wil ik van een Bijbeltekst weten of er in de kunst iets
mee is gedaan, dan kan ik in dit
boek gaan schatgraven. Beeldende
kunst, film, theater, muziek, literatuur: alle registers gaan elke keer
open bij in totaal 67 Bijbelse verhalen.
Inmiddels heeft deze huisvriend
gezelschap gekregen. Kort geleden
verscheen het boek De Bijbel in schilderijen, met als ondertitel 50 Bijbelse
verhalen in de kunst. Het is geschreven
door Gérard Denizeau en nu in het
Nederlands vertaald. Een stevig
gebonden uitgave met prachtige
illustraties. Het is opgezet in een
vast patroon. De titel van een Bijbels
verhaal wordt gevolgd door een
samenvatting van de betreffende
Bijbeltekst. Daarna volgt een toelichting op de achtergrond en betekenis van het Bijbelverhaal. Dan
volgt paginagroot een afbeelding
van het kunstwerk dat de schrijver
bij deze Bijbeltekst gekozen heeft
met commentaar op deze verbeelding. Het is een mooie vondst om
daarna dat kunstwerk nogmaals te
tonen, maar nu met de aandacht op
enkele opvallende details die het
geheel nog duidelijker maken. Dat
wordt zichtbaar gemaakt door de
helderheid van de details extra uit
te lichten. De schrijver wijst ons op

die manier - alsof hij zelf het vingertje er even bij legt - op kleine tafereeltjes in het kunstwerk, waar je
anders zomaar overheen had gezien.
Kunsthistorische bagage
De schrijver wil in een wereld,
waarin ‘kunst belangrijker is geworden dan geloof en religie’, op deze
manier twee vliegen in één klap
slaan: onze kennis vergroten omtrent de culturele en spirituele schat
die de Bijbel is én onze kunsthistorische bagage verrijken.
Nu weet Denizeau waar hij het
over heeft. Deze Fransman (1953)
schreef tientallen boeken over
kunst en kunstgeschiedenis. In deze
uitgave zijn alleen schilderijen
opgenomen en wel van de middeleeuwen tot aan de twintigste eeuw,
maar zo schrijft hij: ‘Het zal niemand verrassen dat de schilders van
de Italiaanse renaissance ruim zijn
vertegenwoordigd’. Dat is dus een
beperking, maar het levert, laat ik
eerlijk zijn, nog een grote schat aan
ontdekkingen op.
Het boek opent met een hoofdstuk over de schepping van de wereld en we werpen een blik op de
gewelfschilderingen van Michelangelo uit het begin van de zestiende
eeuw in de Sixtijnse kapel in Rome.
Het kan niet missen! Heel dynamisch wordt God als Schepper afgebeeld, die van de ene scheppingsdag
naar de andere snelt. Michelangelo
was helemaal in de ban van de
menselijke anatomie en dat zie je
hier terug, ook en zelfs in de verbeelding van God zelf. Denizeau
merkt hierbij op dat ‘de anatomische kennis van de schilder van
meet af aan grote bewondering

heeft opgeleverd’, maar dat lijkt me
iets te mooi om waar te zijn. Er zijn
alle eeuwen door vragen gesteld bij
deze verbeelding van God de Schepper, zoals Hij met ontblote billen
rond snelt.
In ieder geval maakt deze schildering duidelijk dat we inmiddels
ver af zijn van de terughoudendheid
van het jodendom en de eerste
eeuwen van het christendom in de
verbeelding van God. Ook het volgende hoofdstuk over ‘de schepping
van Adam’ staat stil bij dit meesterwerk van Michelangelo. Hij noemt
het naderende contact tussen de
vinger van God en die van Adam
‘een van de meest iconische beelden’ uit de kunstgeschiedenis.
En zo blader ik door en kom ik
schilderijen tegen die me erg aanspreken. Zoals De verdrijving van
Adam en Eva uit het paradijs (aangrijpende verbeelding van Masaccio uit
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Florence, vijftiende eeuw), De ark
van Noach (fresco uit de elfde eeuw),
Het offer van Isaak (Caravaggio) en De
doortocht door de Rode Zee (Marc Chagall). Ook ontbreekt Rembrandt niet
(Vlucht naar Egypte) en ook Vincent
van Gogh is er met zijn Barmhartige
Samaritaan en Matthias Grünewald
met De kruisiging. Dénizeau kent zijn
klassieken.
Verrassend vond ik de verbeelding van het Laatste Avondmaal; nu
eens niet met het welbekende schilderij van Leonardo da Vinci, maar
eentje van Salvador Dali (1904-1989).
Dali liet zich, zo vertelt de tekst,

weliswaar inspireren door het werk
van Da Vinci, maar maakte er toch
een geheel eigen concept van. Ik
kende dit werk van Dali niet, maar
het sprak me enorm aan en dat is
niet in het minst te danken aan de
boeiende beschrijving en de uitgelichte details. Naar mijn gevoel is de
Christusfiguur bij Dali haast nog
mystieker dan bij Da Vinci.
Bij een van de schilderijen sta ik
iets langer stil. Het is het werk van
Philippe de Champaigne (zeventiende eeuw) bij het Bijbelverhaal over
Mozes, die de twee stenen tafelen
met daarop de Tien Geboden van
God ontvangt op de berg Sinaï (zie
afbeelding). De schilder verbeeldt
het ogenblik waarop Mozes deze
platen aan het volk toont. In de
bespreking van de details wijst de
schrijver ons op de marmeren balustrade, die het beeld verhevener
maakt.
Ook wijdt hij in de tekst uitvoerig aandacht aan de twee hoorns op
het hoofd van Mozes (zoals overigens ook Michelangelo en later
Chagall zullen doen) en doet het
misverstand daaromtrent uit de
doeken. Het is een vertaalfout in de
Latijnse vertaling van de Bijbel die
de Hebreeuwse woorden voor ‘stralen’ en ‘hoorns’ door elkaar heeft
gehaald. Of het waar is, zoals hier
staat geschreven, dat Mozes een
schrijfriet in zijn hand heeft ‘waarmee hij de tekst van de Tien Geboden heeft opgeschreven’ waag ik
overigens te betwijfelen. Stelt de
tekst niet herhaaldelijk vast dat ze
geschreven werden door de vinger
van God (Exodus 24:12 en Exodus 31:
18)?
Daarmee kom ik op enkele kritische punten en die betreffen voornamelijk de soms zwakke theologische commentaren bij de Bijbelteksten. Ik noem enkele voorbeelden. Bij het scheppingsverhaal
vermeldt de schrijver dat God rustte
op de zevende dag – ‘onze zondag’.
Zo ruilt hij de joodse sabbat wel erg
snel in voor de christelijke zondag.
Ook komt ineens Maria de Bijbeltekst uit 2 Petrus over het laatste
oordeel binnen wandelen als de
schrijver met eigen woorden deze

tekst weergeeft. Deze interpretatie
komt eerder voort uit het kijken
naar het fresco van Michelangelo
dan dat ze voortkomen uit een
zorgvuldige lezing van de tekst. Zo
ziet hij in het werk van de joodse
Marc Chagall ook meerdere keren
een verwijzing naar de komst van
Christus - dat moet Denizeau toch
beter weten!
Kruisbeeld
Een ding blijf ik ten slotte bij dit
alles jammer vinden en ik zal proberen uit te leggen wat ik bedoel. We
bezochten een paar jaar geleden een
kerk in Schwäbisch Hall (ZuidDuitsland) en daar zagen we een
schilderij van Arnulf Rainer (1929).
Hij werd bekend door het overschilderen van foto’s. Zo deed hij dat ook
met een foto van een kruisbeeld van
Christus en zei daarover: ,,Ik moet
de oude Christusbeelden kapot
maken om bij de echte Christus te
komen. Ik verwond (de oude beelden van) Christus om existentieel
bij mijn en ons eigen lijden terecht
te komen.” Dat levert schokkende
beelden op. Dat is kunst die schuurt,
vragen oproept. In dat licht bezien
blijft het hele boek wat braaf.
Maar dat gezegd hebbend blijft
deze uitgave een prachtige bron van
kunst verbonden met de verhalen
uit de Bijbel en dus toch: een heerlijk boek.
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