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Veertien Schilderijen
Albert Rubrech
Kunsthistorie hoeft niet altijd op kostbare dingen betrekking te
hebben. Schilderijen bijvoorbeeld kunnen een belangrijke historische waarde of gevoelswaarde hebben. De Kruiswegstaties in de
Rooms Katholieke kerk van Putten hebben zeker een grote historische waarde. Rond 1987 moesten de schilderijen gerestaureerd
worden en werden er verschillende deskundigen geraadpleegd. In
het parochieblad van 1987 vonden we een samenvatting van hun
oordelen1 en adviezen (zonder kosten):
De Kruisweg moet geschilderd zijn tussen 1825 en 1850. (Wat deze tijd betreft:
juist toen heeft de Nederlandse Staat als vergoeding voor het overnemen van de
Kelnarij-goederen, de parochie een som geld betaald. Hiervan zijn toen het oude
kerkje aan de Kelnarijstraat en pastorie gebouwd en een aantal zaken aangeschaft, bijv. ook de monstrans die wij bezitten).
De deskundigen beoordelen de Kruisweg als verantwoord, goed op doek geschilderd kunstwerk, maar zij zijn niet van uitzonderlijk hoge esthetische kwaliteit.
Bij noodzakelijk herstel zullen ze daarom niet in aanmerking komen voor subsidie uit een nationale pot, maar mogelijk wél uit regionale fondsen.
Eén á twee staties behoeven op staande voet restauratie, vijf andere ook wel spoedig, zeven staties zijn nog vrij goed, zodat ze enige jaren mee zouden kunnen.
Totaal herstel zal ong. f 8500,- kosten, maar dit kan in fasen gebeuren.
Het kerkbestuur is nu op zoek naar subsidiegevers en houdt zich aanbevolen voor
eventuele sponsors.

De veertien schilderijen hingen tot 1939 in de Kapel van de Kelnarij,
maar omdat deze afgebroken zou worden, heeft het toenmalige
Kerkbestuur ze over laten brengen naar de nieuwgebouwde kerk
aan de Brinkstraat. Zeker voor de oude parochianen had deze
kruisweg een grote gevoelswaarde. Omdat het om originele met
olieverf op doek geschilderde staties betrof, moest het herstel uitgevoerd worden door een vakbekwame restaurateur. We vonden zo
iemand die het voor 9000 gulden wilde doen en dat was met een
behoorlijke korting.

1

De brieven van de deskundigen zijn afkomstig van de Rijksdienst Beeldende Kunsten, dd. 8 mei
1987 en van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent, dd. 21 april 1987.
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Onze kleine arme parochie had zoveel geld niet in kas. En dan merk
je dat er toch nog wel wonderen kunnen gebeuren. Een parochiaan
die anoniem wilde blijven deelde ons mee: laat maar opknappen en
breng de rekening maar bij mij; ik betaal. Ze konden opgeknapt
worden. Iedere Kerkbezoeker kan ze nu gratis bewonderen.
Nu iets over de kruiswegstaties. Practisch in alle RK-kerken, waar
ook ter wereld, zult U veertien schilderijen, staties genoemd, vinden. Soms van bekende schilders, en dan zijn ze in geld uitgedrukt,
zeer kostbaar, en soms zijn het eenvoudige platen.
Wat stellen ze voor? Na de kruisdood van Christus ontstond het
gebruik om biddend de weg te belopen, die Christus had afgelegd
van het Kasteel van Pontius Pilatus naar de Calvarie berg. Dat gebeurde natuurlijk in Jeruzalem. Maar niet iedereen was in staat om
die lange, dure reis naar die stad te maken. Een oplossing vond
men door in veertien afbeeldingen in de kerk deze biddend af te
lopen. De voorstellingen werden als volgt opgehangen:
1
Christus wordt ter dood veroordeeld.
2
Christus neemt het kruis op zijn schouders.
3
Christus valt voor de eerste keer.
4
Christus ontmoet zijn moeder Maria.
5
Simon van Cyrene, een boer, wordt gedwongen het kruis te
helpen dragen.
6
Een vrome vrouw, Veronica, droogt het gelaat af, een afbeelding blijft in haar doek afgedrukt.
7
Jezus valt voor de tweede keer onder het kruis.
8
Jezus ontmoet vrome vrouwen die hem bewenen.
9
Jezus valt voor de derde keer.
10 Jezus wordt beroofd van zijn kleren.
11 Jezus wordt aan het kruis genageld.
12 Jezus sterft aan het kruis.
13 Jezus wordt van het kruis genomen.
14 Jezus wordt in het graf van Jozef van Arimathea gedragen.
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Al deze staties zal ik wat nader toelichten, zoals ze door een onbekende schilder bijna 200 jaar geleden in de Kelnarij-kapel zijn afgebeeld en zoals ze nu hier in de kerk hangen.
De kruisweg volgt grotendeels het bijbelverhaal, maar enige staties
zijn legendarisch. Meer hierover als de schilderijen besproken worden. Ze worden hier niet primair als religieuze werken bekeken,
maar meer vanuit de historie en de visie van de kunstschilder.
Enigszins merkwaardig is dat meestal in andere kerken begonnen
wordt met nr.1 links vooraan (vanuit de ingang bekeken), maar bij
ons rechts vooraan. Waarom dat zo is, is niet bekend; evenmin is
bekend hoe ze in de Kelnarij-kapel hingen.
We bekijken nu in het kort wat elk schilderij voorstelt. Alle veertien
schilderijen laten tezamen ongeveer 90 mensen zien, de meesten
met gezichten waarop duidelijke emoties te zien zijn, bv. angst,
verdriet, verbazing, onverschilligheid, enz.

Statie 1
Jezus is gegeseld, door beulen
bespot en met doornen gekroond.
Pilatus had Jezus onschuldig
verklaard, maar Pilatus zwichtte
voor het volk op het plein dat
opgehitst was door de hoge priesters. Pilatus handigt Jezus over
aan het volk. Beulen hebben stok
en geselroede in de hand, een
ander een nijptang. Er worden
op de statie zes mannen en één
vrouw afgebeeld. De vrouw
wendt haar gezicht af.
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Statie 2

Jezus neemt het kruis op zijn
schouders. Het is niet zeker of jij
beide balken moest dragen of
alleen de dwarsbalk. Hij heeft na
de geseling zijn kleren teruggekregen: een rode mantel en een
lang wit onderkleed. Op de achtergrond pieken van soldaten
voor de bewaking. De schilder
laat enige beulen het vonnis uitvoeren (deze zijn niet in uniform). Een kennelijke Farizeeër
staat toe te kijken

Statie 3

Jezus valt onder het kruis, uitgeput en neergebogen. Een beul
slaat met een knuppel en een
ander probeert Jezus overeind te
trekken.
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Statie 4
Jezus ontmoet zijn moeder Maria.
Johannes staat erbij met biddende
handen.
Deze ontmoeting staat niet bij
de vier evangelisten opgetekend.
Wèl dat Maria en Johannes bij
het kruis stonden toen hij stierf.
Maria heeft een blauwe mantel
en draagt een hoofddoek. Jezus
heeft steeds een helder stralend
aureool, bij Maria en Johannes
zijn de aureolen (tekenen van
heiligheid) vager.

Statie 5
Simon van Cyrene wordt gedwongen het kruis te helpen dragen. Simon was een boer, van het
land op weg naar huis, met een
bundel takken (brandhout). Deze
bundel ligt op de grond.
Hij had twee zonen: Alexander
en Rufus, deze laatste wordt in
het bijbelboek Handelingen nog
een keer genoemd. Paulus laat
hem de groeten doen. De zonen
en de vader zijn waarschijnlijk
Christenen geworden. De stoet
gaat de berg van Calvarie op, je
ziet enkele treden van een stenen
trap.

Rubrech, A. - Lijdensweg in 14 Staties - De Graver september 2012

-6-

Statie 6
Veronica droogt met een doek het
gelaat van Jezus. Een afdruk van
dat gezicht blijft als een foto in
de doek staan. Dit verhaal staat
niet in de bijbel. Het is een legende. Ook de naam Veronica
duidt daar op.
Het is Latijn en Grieks en betekent: "het ware gelaat".
Een van de beulen jaagt haar
weg.
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Statie 7
Jezus valt voor de tweede keer
onder het kruis, later komt er
nog een derde val. Dit drie keer
vallen wordt niet vermeld in de
Evangelies, het is een oud traditie-verhaal. Het is ook niet onwaarschijnlijk. Jezus was gegeseld en had de nacht ervoor niet
geslapen, de tocht ging bergop.

Statie 8
Jezus ontmoet de wenende vrouwen, met kinderen. Men vermoedt dat zij een georganiseerde
groep vormden die zieke en lijdende mensen trachtten te troosten. Een van de vrouwen draagt
een heel jong kind op haar arm.
Jezus zegt: Ween niet over mij
maar over mensen die vaak leed
veroorzaken.
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Statie 9
De derde val, Jezus ligt gebukt
op de grond. Simon van Cyrene
wijst dat het niet ver meer is.
Er zijn twee soldaten te zien
met glanzende helmen, maar
het zijn heel verschillende modellen.

Statie 10
Jezus worden zijn kleren ontnomen behalve de lendedoek. De
beulen mogen de kleren onder
elkaar verdelen en dat doen ze
met behulp van dobbelstenen.
Jezus had een bijzonder mooi
onderkleed, misschien gemaakt
door zijn moeder.
Een van de beulen komt met een
ladder om ???
Enkele Farizeeërs kijken minachtend naar Jezus.
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Statie 11
Jezus wordt aan het kruis genageld. We zien grote nagels. Zijn
deze door de pal van de hand
geslagen of door de pols (de palmen zouden uitgescheurd zijn).
Hier houdt de schilder het in het
midden. Enige vrouwen kijken
toe. Een van de priestergroep
schijnt Simon van Cyrene te
gebaren dat hij verdwijnen kan
en zijn hulp niet meer nodig is.

Statie 12
Jezus sterft aan het kruis. De
schilder beeldt Jezus erg duidelijk uit, andere personen zijn
bijzaak.
Jezus wendt zich naar Maria en
Johannes en vraagt aan Johannes
om de zorg voor zijn moeder op
zich te nemen.
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Statie 13
Jezus' dode lichaam wordt van
het kruis gehaald. Maria heeft
haar gestorven kind op haar
schoot.
Deze voorstelling krijgt de naam
"Pieta".
Veel schilders hebben dit afgebeeld. Bekend is vooral het beeldhouwwerk van Michel Angelo in
de St. Pieter in Rome.

Statie 14
Jezus wordt in het graf gelegd.
Een rijke volgeling van Jezus
genaamd Jozef van Arimathea
heeft een familiegraf laten uithakken, maar nog niemand van
de familie is gestorven. Hij stelt
het graf ter beschikking om Jezus
zijn laatste rustplaats te geven.
Je ziet een pot met balsem teneinde het lichaam naar Joods
gebruik te balsemen.
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In sommige kerken is er ook een 15de statie toegevoegd met een voorstelling uit een van de paasverhalen, de verrezen heer Jezus. Bij ons in de
kerk in Putten is geen 15-de statie. De laatste statie hangt onder het raam
op de Westkant waar het laatste zonlicht ondergaat. In veel kerken, ook
bij ons in Putten, wordt op Goede Vrijdag biddend langs de statie getrokken.
+++

