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Voorwoord
Het verheugd ons dat jonge mensen zoveel heemkundige zin
hebben en respect voor het erfgoed dat ze er de tijd in steken
om oordeelkundig te verzamelen en de inspanning doen om
aan de dorpsgenoten te tonen hoe de voorvaderen met hun
religie en devotie omgingen.
De overweging die ons aanzet om ondersteuning te bieden aan
het initiatief van Dirk is de verwerking van de huidige
omstandigheden waarin een groot deel van een levenslang
omgaan met religieus erfgoed naar Scherpenheuvel gaat. Ere
wie ere toekomt Poperinge houdt het Plaatselijk erfgoed en de
prenten.
Niemand hoeft in dit werk een academische studie te zoeken.
Het is gewoon wat de gelovige erin kan gezien hebben.
Met de uitdrukkelijke wens dat de inspanning van een dorpse
heemkundige als Dirk navolgers en bewonderaars zou hebben
en dat vooral de technocratische zwerfgoed borstel door de
Hemelse Vader zou geïnspireerd worden tot het behoud van
meer dan dé topstukken.
Daarom roepen wij nu: Leve de digitalisering en de publicatie
van en over ons erfgoed.
Henri Vandenberghe
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1
INRIi, het spotbijschrift op het kruis open
gerold perkament – Lendendoek midden
geknoopt – Linkervoet voor, voeten overeen.
Het vergulde corpus is uiteraard de
verwijzing naar de Hemelse figuur en het
respect ervoor.
De balken van het kruis zijn bewerkt. Achter
het hoofd van het corpus is er een
bladmotief. Misschien verwijzen de drie
vruchtjes naar de drie-eenheid.
De sokkel heeft zes treden. Zeven is het getal
bij uitstek. De zevende dag, als omschakeling
van de sabbatdag
van de Joden is de dag van de heerschappij van
Jahwe/God. De zevende dag is de dag van de
verrijzenis binnen het Christendom.

2
Ook hier is er een spotbijschrift op het kruis. Het
lendendoek is rechts geknoopt, de linkervoet is
voor, de voeten zijn quasi overeen.
Een typisch huisvlijtkruis, gemaakt van lege
luciferdoosjes. Aangezien het thuis werd
gemaakt is het voorkomen behoorlijk divers.
Deze zwaluwstaart is eerder zeldzaam. De
wielvorm is meer verspreid. Deze opstelling
heeft ook soms een wiel centraal. Een andere methode bestaat erin dat de
doosjes in een wig-vorm stapelen. Om deze kruisen te maken werden
aparte corpussen verkocht. De goedkope exemplaren waren vlak en
minder expressief.
Christus kijkt zoals ook bij het vorige beeld naar links. Er bestaan
verschillende verklaringen. Hier kan men bijvoorbeeld aanbrengen dat de
goede moordenaar links van hem was gekruisigd. Rechts als je naast het
kruis staat.
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3
Lendendoek links geknoopt, wonde rechts. Voeten
naast elkaar
De calvarieberg of Golgotha (schedelplaats) is de
plaats buiten de toenmalige muren van Jeruzalem
waar Jezus werd gekruisigdii. Het kruis verwijst
naar de passage uit de Bijbel waar er sprake is van
de Boom des levensiii. Er zijn namelijk sporen van
de takken die werden afgezaagd.

4
INRI het
spotbijschrift op
het kruis lijkt
eraan gebonden
(cf. stuk touw),
midden
geknoopt lendendoek, voeten overeen.
– Linkervoet vooraan. Hier komen de
arma Christiiv bij het passiekruis.
In deze afbeelding zijn de bladeren van
de spotscepter of lisdodde duidelijk
aanwezig. Op de achtergrond zie je de
doornenkroon (uitgezaagd). Pijl, spons
en ladder wijzen op de lanssteek van
de legendarische Longinus en de
passage waar Johannes het heeft over
water en bloed uit de zijde van
Christus. Dit staat symbool voor de
sacramenten van de Kerk. Eucharistie
en doopsel (de twee
tekenen/sacramentenv die bij de
protestanten overeind bleven).
De doornenkroon is even zoveel spot als het INRI-bordje. Samen met de
(paarse) mantel die hem werd omgehangen vormde dit de bespotting van
zijn koningschapvi.
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De tekst in Matteüs luidt volgens de NBV: De
soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het
pretorium en verzamelden de hele cohort om hem
heen. Ze kleedden hem uit en deden hem een
scharlakenrode mantel om, ze vlochten een kroon
van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze
gaven hem een rietstokvii in de rechterhand en
vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze:
'Gegroet, koning van de Joden', en ze spuwden op
hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen
hem tegen het gekroonde hoofd
Dit kruis heeft geen corpus (of het is er af). Er zijn
drie nagelsviii aan de voet van het kruis en de
hamer en de tang liggen op de sokkel. De ladder is
hier nog intact.
In de doornenkroon wordt verwezen naar Christus
in de afkorting IHSix.

5
De INRI kan rollend als perkament aangehecht zijn, vaak niet strikt
horizontaal.
De uiteinden can de balken maken van het kruis een sierstuk.
Die voorstelling verlaat het passie-idee, waar
men sterk de nadruk wou leggen op de
uitboeting en daaraan gerelateerd de versterving
en de de aflaten van de mede lijdende en mede
verlossende gelovigex. In de optiek van die
versiering bracht men al meer de Verrijzenis in
het vizier. De boom des Levens (cf. eindnoot 3).
De doornengekroonde Christus liet het hoofd
niet hangen en was vastberaden het lam dat ter
slachtbank wordt geleidxi. De versiering wilde
Hem huldigen omdat Hij de zondige mensen
hoop en perspectief bracht.
In hoeverre de verbrede pijl van de uiteinden
van de balken geïnspireerd was door het Maltezerkruis willen we niet
onderschrijven. Het Maltezerkruis had acht punten en was ingesneden.
Het had geen pijlvorm zoals het hier is. De acht punten van het
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Maltezerkruis hebben wel de bedoeling te verwijzen naar de acht
zaligheden.
De beschadiging van dit kruis doet afbreuk aan het parallellisme van de
versiering.

6
Het kruis hiernaast verbindt de gehele geloofsleer van
het heil door het kruis met ons doopsel. Het
wijwatervat laat de christen toe om zijn doopsel te
herinneren. Wanneer we het kruisteken maken dan
gebruiken we de doopformulexii.
In de Naam des Vaders, …
De ouderen onder ons weten nog hoe de pastoor met
de kwispel door de mannen- en vrouwenrijen trok. In
de versiering heeft de kunstsmid ook de zon achter het
hoofd van Christus geplaatst precies om de lichtende
kijk van de verrijzenis, de warmte en het leven te accentueren. De stralen
behoren bij de attributen als de auraxiii en de aureoolxiv.

7
Van dit kruis heeft men een Stabat Materxv willen
maken. In deze opstelling verwijst men naar het
Latijnse lied en naar de passage waar Joannes en
Maria onder het kruis staan en Christus aan Joannes
(en de kerk) Maria als Moeder geeft en vice versa.
Johannes 19: 26 Toen Jezus zijn moeder zag staan,
en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij
tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27 en daarna
tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat
moment nam die leerling haar bij zich in huis.
Maria met blauw bovenkleed zijn we gewoon. Ze
wijst naar de hemel en naar God. Het rode bovenkleed van Joannes wijst
naar zijn martelaarschapxvi.

5

Kruisen – Dirk Claerhout
De metalen randen aan de kruisbalken zijn hier behoorlijk bewaard. Vaak
zijn die door de tijd en door de de minder
oplettende behandeling omgeplooid tot
afgebroken. Dergelijke kruisen vond men
vaak onder een stolp. De beeldjes zijn –
zoals men kan zien aan het tekort aan
ruimte - niet origineel bij dit beeld.

8
Bij dit beeld is het lendendoek links
geknoopt, het corpus is verguld en de
rechter rand mist een stuk van het
ornament. Of men de INRI als een doek
wilde uitbeelden is niet zo duidelijk. Het
houtsnijwerk lijkt een bloem met een knop.
De rest doen denken op de vleugels van een
lier.

9
Dit kruis is opgeblonken. Het corpus is
(her)schilderd, evenals de INRI. De schilder
heeft er een lijkkleur voor gebruikt en wou
uitdrukkelijk dat er bloed te zien is.
Hier zien we dat de wonde aan het hart links
is aangebracht (atypisch). Het lendendoek is
rechts geknoopt en de gouden bies moet
verwijzen naar de verheven persoon die
Christus voor de gelovige is.
Het rondhout van de balken is geaccentueerd
door het glanzen van de afwerking.

10
Het bollenkruis dat erop volgt heeft een
atypisch opgerolde INRI – ladder, spons en
lans met een dubbele portie riet maken er een gereserveerd passiekruis
van. Het lendendoek is links en midden geknoopt. De rechtervoet naar
voor, beiden voeten overeen.
6

Kruisen – Dirk Claerhout
De sterke rietstalen tillen de lijdende Christus.
Het vergulde corpus kijkt enigszins zelfzeker
voor zich uit. De doornen-kroon is niet
opvallend, de wonde is het evenmin.
Een restant van de bekend knekels en schedel
is piepklein. Het herinnert aan het verhaal
van de oude en de Nieuwe Adamxvii.

11
Niet alle kruisen
zijn even
opdringerig. Dit
exemplaar is ook
een gereserveerd
passiekruis. Het
lendendoek is
rechts en midden
geknoopt. De vier
uiteinden zijn
geaccentueerd door een bloemmotief. Vaak
worden hier de vier evangelisten uitgebeeld.
Hiermee verwijst men naar de hemeltroon van
Ezechiël in het Eerste Verbond (// de vier
windstreken, het wereldtoneel). De staande
balk is of gedeeltelijk (als het om een
beschadiging
gaat) of helemaal omkranst met de doornen
van de kroon. Het corpus is hier niet de
opvallende goudkleur en de arma Christi zijn
meer bescheiden aangebracht.

12
Minder opvallend kan het bijna niet. Het
snijwerk wil iets van de levensboom
aanbrengen door het gestileerde bladmotief.
De knekels met het doodshoofd en de
doornenkroon zijn miniem en het lendendoek
is duidelijk rechts geknoopt.
7
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De schuin afgezaagde kruisbalken worden centraal door een kruismotief
samengevoegd.

13
De beschadigde ladder doet afbreuk aan het
evenwicht in de arma Christi.
Achter het hoofd van het corpus is een cirkel
aangebracht (// zon, aureool). De knekels en
de schedel ontbreken, maar ze waren blijkbaar
niet in proportie evenals de doornenkroon, die
minder opvallend aanwezig is.
Het motief aan de uiteinden van de balken laat
een driehoekje zien. Misschien een subtiele
verwijzing naar de drie eenheid.
De arma Christi zijn duidelijk bedoeld ter
overweging. De grootte van hamer en tang,
pijl en spons is iets overdreven. Misschien zijn
de bladeren een verwijzing naar de
overwinningspalm die men vaak ook bij martelaren aantreft. Wijzen ze
naar de palmen van de intocht in Jeruzalem en de
aanleiding tot de palmprocessie (bij ons met Buxus,
maar in Palestina met bladeren van de palmbomen).

14
Het kruis dat hierop volgt heeft gelijkenissen met
voorgaande. Een rol-INRI, maar meer zilverkleurig,
rechts en midden geknoopt lendendoek. Jezus lijkt in
overgave de woorden: Het is volbracht uit te spreken.
Hier is de versiering opvallend beïnvloed door de
eucharistische gedachte. Jezus herhaalt Zijn offer in
de Eucharistie, het grote dankgebed en offer. Dit is
uitgebeeld door de druivenbladeren die er als
versiering rondhangen.
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De pijlvorm van de balken wordt herhaald in de doornen aan de ranken.
Of bedoelt men de nieuwe botten aan de wijnrank?

15
Het rondhout is duidelijk versterkt door de manier
waarop de uiteinden zijn uitgezaagd.
De inkervingen onderlijnen het idee van de
levensboom.
De half-brede balken met quasi handpalm holte
suggereren barmhartigheid en
gave .
Het relatief kleine corpus is in zijn
bescheidenheid toch expressief
genoeg om als goud op de
donkere stam Zijn Boodschap te geven.

16
Het kruis heeft het profiel
van een zuil. De
uiteinden zijn gewapend
met metalen
oorspronkelijk verguld metaal. Het geheel
gaat open als een bloem met overwegend
gouden indruk.
Het lendendoek is rechts en midden
geknoopt.
Door de verwering is het niet meer zo
duidelijk wat er bedoeld is achter het hoofd
van de gekruisigde Christus.

17
Een kruis dat beter bewaard is en heel sterk
gelijkt op dat van nr. 17. Hier is de houten
9
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achtergrond wand niet zo sterk uitgewerkt. Het lendendoek is eveneens
rechts geknoopt.
Het bladmotief maakt er meer een levensboom of verrijzeniskruis van.
Toch zie je dat in de krampachtige houding van het lichaam naar het
lijden verwezen wordt.
Of de versierde metalen uiteinden duidelijke
symbolen willen aanbrengen kunnen we niet
uitmaken. Ook in de figuur achter het hoofd van
Christus is niets herkenbaar. Wat wel eruit blijkt is
dat men de waarde van het kruis door sieraden
wilde verhogen. Goudkleur en voor die tijd
duurzaam materiaal roepen een erkenning en
waardering op.

18
Dit is wel een zeer verspreid kruis. Het is vaak inkoper kleurig. De uiteinden van de balken vertonen
een Franse leliexviii motief.
Het herinnert op zich niet aan de kruishout balken. Naast de zuiverheid en
Maria is de lelie (familie van de Iris, fleur de Lys) hier een verwijzing naar
de Koning. En dieper theologisch naar de zalving (olie in de leliebloem).
Christos (Gr. Cristoj = gezalfde)
Het lendendoek is midden geknoopt.
Als de zon op het koperen kruis schijnt dan roept
dit het vuur op. Vuur en brandend braambos
verwijzen naar God. Vuur verwijst naar warmte,
liefde en bekommerd zijn, van God voor ons. En
hierdoor ook voro ons een boodschap van liefde en
vergiffenis.

19
Alles is hier duidelijk geëtaleerd. Het beschadigde
snijwerk toont in de rand van de cirkel ter hoogte
van de balken gestileerde druivenbladeren.
Hij is de wijnstok, wij zijn de ranken.
In dezelfde meetkundige figuur zie je de doornenkroon. Aan de voet van
het kruis staan de arma Christi met – zo dachten we eerst – de eerder
10
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zeldzame gesel rechts. Het zijn echter de bladeren van de
lisdodde/rietstok.
In de katholieke spiritualiteit is men in bepaalde
ascetische middens zover gegaan dat er gelovigen
waren die zich ook de veertig min één gesel slagen
toedienden om zich één te voelen met de
Zaligmaker of Heiland (flagellanten). De HeiligBloedprocessie van Meigem gaat terug op de
eeuwenoude verering van een belangrijke reliek
van de bebloede geselkolom, de zuil waaraan Jezus
Christus zou gegeseld zijn.

20
De stevige sokkel neemt ons mee naar de calvarie:
Golgotha.
Lijkwit en uitgemergeld hangt de Heer in de boom
van het leven. Een puntige doornenkroon als
aureool en ladder, spons en lans maken er een
passiekruis van.
Joannes 19: 28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift
geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ 29 Er stond daar
een vat zure s in en brachten die naar zijn mond. 30 Nadat Jezus ervan
gedronken had zei hij: ‘Het is volbrachtxix.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de
geest.
De waardige stijl van dit slanke kruisbeeld onderlijnt
heel sterk de vastberadenheid van de gekruisigde Zoon
van God die Zijn geest geeft aan de gelovige
gemeenschap.

21
Dit exemplaar lijkt een klavertje vier.
Het kruis is wel eens als een soort geluksbrenger
meegedragen. Het is zinvoller als het gedragen wordt
als getuigenis.
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Als de ontwerper bedoeld heeft van een slang aan de voet van het kruis te
laten kronkelen dan is dat symbool ook gemakkelijk te plaatsen.
De duivel, de slang, satan bekoorde de mens en zo kwam – aldus het
verhaal uit Genesisxx – de zonde in de wereld. Juist door Zijn leven,
kruisdood en Verrijzenis remedieerde
Christus onze zondige situatie.
Het kronkelende lint rond het kruis is hier wel
de slang niet maar het is wellicht meer
bedoeld als lint rond de geschenkverpakking
(+ bloemetjes) met als inhoud het kruis.

22
Vlammen en doornen omranden dit vlakke
kruis.
Vaak is het witte corpus op het kruis uit
been.
Misschien is de inspiratie hierbij geweest de
tekst die in het kruisigingsverhaal is
verwerkt.
Psalm 34: 21 schrijft Hij waakt zelfs over zijn beenderen, niet één ervan
wordt verbrijzeld. Zo is Jahwe in de opvatting van de psalmist. De
evangelist past dit toe op de kruisdood en schrijft van Jezus dat er geen
beenderen van Hem zijn gebroken. De mede
gekruisigden werden de beenderen gebroken
omdat ze sneller zouden sterven. Jezus was
totaal uitgeput en stierf voor ze Hem de
beenderen hebben gebroken.
Het is Joannes die vermeldt in 19: 36 Zo ging de
Schrift in vervulling: ‘Geen van zijn beenderen
zal verbrijzeld worden.’ Een andere schrifttekst
zegt: Zij zullen hun blik richten op hem die ze
hebben doorstoken. Deze zin heeft het over de
lanssteekxxi.
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23
Een overvloed aan prikkels: doornen en de punt van de lans benadrukken
zonder ze allemaal af te beelden de arma Christi.
Een element hier komt zeldzamer voor: De lijkwade. Dit element is meer
te zien op de bidprentjes van de begrafenis.
De lijkwade heeft extra aandacht gekregen naar aanleiding van de
lijkwade van Turijn. Daar zijn nog altijd belivers en non-believers
tegenover mekaar. Ze verdedigen hetzij dat de lijkwade zeker de
omhulling was van het lijk van Christus, hetzij
dat in de loop van de geschiedenis teveel ijver
is betoond en iedereen wel een reliek van de
belangrijkste Gangmaker van ons heil wilde in
de wacht slepen en daarin wel eens dromen
voor werkelijkheid nam.

24
Zoals bij het vorige beeld: de lijkwade.
In Joannes 20: 6 lezen we: Even later kwam
Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook
hij zag de linnendoeken 7 en hij zag dat de
doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de
andere doeken lag, maar apart opgerold op
een andere plek 8 Toen ging ook de andere
leerling, die het eerst bij het graf gekomen
was, het graf in. Hij zag het en geloofde.
Deze doek-historie heeft voor de lezer van de
Bijbel geloofsinhoud. We kennen de Bijbel als
katholieken niet zo grondig. De bovenstaande
tekst moet ons in die richting doen denken. Jezus is werkelijk gestorven
voor ons en Maria Magdalena, de vrouwen en Petrus hebben de lijkdoeken
gezien en Hij was er niet meer. Het ledige graf is een bewijs voor het
geloof in het heil door de kruisdood. En dat heil is de levensboom:
Christus, gestorven, verrezen en zittend aan de rechterhand van de
Vader. We geloven dat het verloren Paradijs verleden tijd is. Er is weer
volop blad en vrucht.
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25
De proporties van het lichaam van de
gekruisigde zijn eerder onnatuurlijk. Het kruis is
als het ware bewust langegerekt.
Misschien wilde men het effect bereiken dat de
toeschouwer – zoals men dat bij bepaalde
schilderijen van de kruisdood ook ziet – naar de
hemel kijkt.
Ook de ladder heeft opvallend veel sporten.
De ladder naar de hemel, of de trap naar de
wolken is een bekend symbool.
Ook Jacob droomde van die opklimmende en
neerdalende engelen. Als hij wakker werd dan
vertelt men dat hij mankte omdat hij geworsteld
had met God.
Het kruis roept op om te doen nadenken hoe we
ons overgeven aan de hemel of aan de krachten
uit de hemel. Daarom ook ziet men bij vele
afbeeldingen van de stervende Christus zon en
maan (// apocalyptiek).

26
Links geknoopt lendendoek, vergulde gepijnigde
corpus, vlammen en puntige doornen: een
passiekruis.
Opvallende cirkel met tegen elkaar ingaande
richting. In de symboliek ziet men er een
ouroborosxxii in. Voor de kruissymboliek is dit
niet zo belangrijk. Toch kan het de mens doen
nadenken over van waar komen we? Bestaat er
een eeuwigheid? Een Eeuwige?
Het INRI heeft ook zijn eigen typologie. Deze
rol-INRI is oorspronkelijk schuin aangebracht.
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27
Kleine corpus en kleine INRI, een
bescheiden arma Christi-kruis. De uiteinden
van de balken lijken op de Franse lelie,
maar zijn niet gelijk voor de zijkant en de
boven en onderkant.
Op de zijkant en boven zou men kunnen
denken op de hoornen van het altaar. Al is
daar wel enige fantasie voor nodig.
De hoornen van het altaar betekenden
kracht en asiel. Asielrecht had bij het
Joodse volk uitgeschreven betekenis. O.a.
bij de onvrijwillige doodslag mocht de
schuldige vluchten naar het altaar van een
asielstadxxiii tot de hogepriester stierf en er
een nieuwe kwam
waardoor hij
vrijkwam.
De ladder die rechts
boven uitkomt is
beschadigd.

28
Een prachtig stabat materkruis. De opstaande
balk geeft bovenaan de duif die H. Geest
uitbeeldt. God de Vader kijkt toe vanuit de vierpas
achter het hoofd van de stervende Christus. De
opstelling van de driepuntige balkversieringen
roept het heilsmysterie van de drie eenheid op:
De Vader die door de Zoon zich met de mens
verzoend en de Trooster stuurt totdat Hij,
Christus, terugkomt om de Hemelse liturgie te
voltooien.
Dat de Heilige Geest in een duifxxiv wordt
afgebeeld is niet zo vreemd als men weet dat
Gods Geest over de wateren zweefde al vanaf het Genesis verhaal in het
eerste Verbond.
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Onderaan is er een moment twijfel of het om het gevleugeld rund gaat dat
zou verwijzen naar Lucasxxv. We denken echter dat het meer betekenis
heeft als het om het lam gaat omdat wellicht het woord PAX onder de
afbeelding is aangebracht. Het Lam Gods dat
vrede bracht tussen God en mens.

29
De INRI is hier ook weer aan de balk gehecht
met een touw. Hiermee suggereert men dat het
bord is meegedragen in de stoet. Het
lendendoek is rechts geknoopt.
Alleen de ladder, tang en hamer, als arma
Christi, zijn bij het kruis en op de rots van
Golgotha aangebracht.
Rechts verwijst men naar waar we nu nog
kunnen delen in wat op Golgotha gebeurde. De
druiventros is het
symbool van de genade.
De wijn die bloed van
Christus wordt via de woorden van Christus in het
Laatste Avondmaal Dit is Mijn lichaam....werd uit
druiven geperst. In de katholieke liturgie gelooft
men dat het offer van Christus is hernomen en
verbonden met de sacramentele handeling. Men
was vroeger meer geneigd om in dat verband het
woord misofferxxvi te gebruiken. Nu legt men de
nadruk meer op het Grote dankgebeuren:
eucharistie eucarizw danken.

30
Het kruis hiernaast is een zeer gestileerd
passiekruis. Dit is het meest opvallend in de
manier waarop de doornenkroon feitelijk als twee
vierkanten door mekaar is geweven.
Het geheel oogt wat monumentaal, stevig maar
zwaar en enigszins koud.
16
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Het lendendoek is links geknoopt en in de lijn van het geheel groot en
gewichtig. Ook de sokkel vertoont barokke neigingen.

31
De schuine INRI onder de gestileerde Franse
lelie geven het beeld een meer opwekkende
boodschap.
Ook de bloemen tooien het verhaal. Het
opgelegde kruis en de onderbreking tussen
kruis en voetstuk maken er meer een
paaskruisxxvii van.
De enige connectie met het lijden is de
doornenkroon:
geen rozen zonder
doornen.
Alhoewel het niet
zo duidelijk is
welke bloemen
men aanbrengt.
Het lijken ons
geen rozen. Het
xxviii
zouden viooltjes
kunnen zijn en dan is hier
het verhaal van de bezinning op de
achtergrond aanwezig. In onze grens streek is
men vertrouwd met het Franse woord Pensée
(Fr. Gedachten) wat viooltje betekent. Vandaar
dat men het hier frequent op de bidprentjes
vindt.
Beneden op de sokkel zijn wellicht sleutels
afgebeeld. Het kruis is de sleutel naar het
Paradijs: de hemel.

32
Door de beschadiging is de doornenkroon niet
volledig. De lijkwade hangt onderaan en niet over de dwarsbalken zoals
gebruikelijk, de hamer en de tang liggen op de rotsblokken.

17
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De rietstokxxix krijgt hier duidelijk de allure van de lisdodde. Deze lisplant
is te herkennen aan de sigaar die op einde van de plant vrij groot kan
uitgroeien. Deze manier van afbeelden is niet
logisch als je op Palestina denkt, het is wel
aangepast aan onze streken.

33
De schijf achter het hoofd van Christus is een
stralenkrans die rond de doornenkroon het hoofd
van de Gekruisigde kroont. Het lendedoek is rechts
geknoopt. De drie meest gebruikte arma Christi
spruiten uit de bladeren van de plant die de
wapentuigen samenhoudt.
Jezus buigt het hoofd als met de woorden: Het is
volbracht – Latijn: Consummatum est. Dit is een
van de meest aangehaalde zinnen rond de
kruisiging samen met het Latijnse Sitio – ik heb
dorst. De lijkwade leidt ons in dezelfde richting. Na
de doodstrijd om de wil van de Vader te volbrengen
is de Verlossing voltrokken. Rest enkel nog de
begrafenis.
We denken op de Latijnse zang Popule meus quid
feci tibi? Mijn volk, wat heb ik U misdaan? – De
oude Adam moet/kan niet anders dan dankbaar zijn
aan de nieuwe Adam.

34
De kruisbalk ziet eruit als een vioolkist. De
zonnestralen achter het hoofd van de Gekruisigde
worden doorgetrokken buiten het kruishout.
Alhoewel de randversiering geschonden is kan je
toch de beide armen van een lier veronderstellen
die de drie klassieke arma Christi ondersteunen.

18
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De knoken en de scheden van de oude Adam herinneren aan het
legendarische verhaal hoe de twijg van de
Boom des levensxxx uit de tuin van Eden het
kruishout leverde via de aartsengel Michaël,
Mozes, David, de koningin van Sheba en
Salomon tot aan de wateren van Bethesda.

35
Dit kruis is volledig gedomineerd door het
wijnstokverhaal (Jo. 15).
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is
de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die
geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere
rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij,
opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn
al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd
heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een
rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit
zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie
niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie
zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in
hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder
mij kun je niets doen.
Dat bij snoeien wordt in het kruis opgeroepen
vandaar dat Christus ook zegt neem uw kruis
op en volg Mij. En we weten dat ieder huisje
zijn kruisje heeft.

36
Franse lelie motief aan de uiteinden van de
balken en een sober getand blad dat lijkt te
buigen naar de Hoofdpersoon.
Het voetstuk doet denken aan het blad van het
altaar of de bank waarvoor een bidbank kan staan. Waarom niet denekn
aan het sleutelbakje of het juwelenkistje?
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37
Het procedé waarmee men dit kruishout heeft
bewerkt komt meer voor. Heel veel waarde brengt
het niet bij. De betekenis is vrij onduidelijk.
Misschien wil men er een bewerkt juweel mee
suggereren. Dat is onze mening niet, alhoewel er
exemplaren zijn waar hiertoe meer aanleiding is.
Het exemplaar is beschadigd. Men wou wellicht de
lans links laten boven de dwarsbalk uit gaan.
Waarom vijf gaatjes? Spitsvondige
symboolgevoelige mensen
verwijzen naar de vijf wonden,
hoofd, handen en twee voeten.
Vreemd dat men dan de voeten
overeen nagelt.

38
Een bollenkruis met de drie klassieke
arma Christi en de doornenkroon. Hier
hebben eveneens dat uitgerold
diamantpatroon.
De gaten zijn ook niet onmiddellijk te
duiden. Zaten hier oorspronkelijk (een
overvloed aan) relieken in?

39
Het voetstuk geeft in zijn sierlijkheid aan dat men dit kruis
een gereserveerd eerbetoon wilde geven. Het reikt hoog en
roept op om in aanbidding te buigen voor de nieuwe Adam.
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40
De oppervlakte van het hout is ook van dat
kruis bewerkt.
Het kruis is een schat, edelstenen zijn
bedolven in de mystieke overweging van de 5
wonden van Christus. De Gekruisigde kijkt
links (voor ons) naar de goede moordenaar.
Als de Mensenzoon uit het boek
Openbaringen, als
de zonnestralen,
geeft Christus licht,
door Zijn duur
verdiende
verlossende genade
over de vier
windstreken
(stralen vanuit het
centrum). Verzorgd
getooid met een rechts, midden en links
geknoopt lendendoek troont Hij op de sokkel
met (niet zo duidelijk, vaker wel duidelijk) drie
treden. Driemaal is hij gestruikeld naar de
schedelplaats (Golgotha).

41
Met de klassieke metalen opleg op de uiteinde
van de balken oorspronkelijk verguld zoals het
corpus vertoont dit kruis een aristocratisch
passiekruis.
De arma Christi vallen niet onmiddellijk op. Ze zijn gestileerd en hebben
enkele bloempjes die op een geschenk met ornament doen denken. Ook
de quasi maansikkel op de sokkel is wellicht meer bedoeld als gevende
handen dan de typische symboliek van de maansikkelxxxi.
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42
Het kruis (er zijn er meer) met figuurzaag in
huisvlijt vervaardigd. Hier waren wellicht patronen
voor in omloop.
Doorgaans beweert men dat wanneer de voeten
naast mekaar zijn afgebeeld dat dit oudere
modellen zijn. Het gebruik de voeten over mekaar
te nagelen zou ingang hebben gevonden uit
zedigheid overwegingenxxxii. Dit is hier niet zo.
De beneden versieringen kunnen een verwijzing
inhouden naar de kerubs die op de ark te vinden
waren in het heilige de Heiligen in de tempel.
Tussen hun vleugels woonde Jahwe onder de naam
Shechinaxxxiii (Hebr. Wonen).

43
Op sommige kruisen is het alsof
Christus door de knieën gaat. Of wil
men de pijn illustreren. Omwille van
bepaalde pathologische
onderzoekingen is er vaker
geschreven over de mogelijkheid dat
er een rustbankje kon aangebracht
zijn om de straf langzamer te doen
verlopen, als gunst of bedoelde
hardvochtigheid.

44
Bladeren en vruchten (druivenblad en korenaar =
eucharistie) wijzen op de overvloed aan genade: de
vruchten van de boom des levens. De doornenkroon
is de Kroon van de Zaligmaker, maar ook de kroon
van onze werken. Want zonder Zijn Leven, dood en
verrijzenis was voor ons de hemel gesloten.
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45
Het profiel van dat kruis doet ons denken op
het standbeeld met de soldaat die overwon en
de vlag.
Als Christus verrijst en wanneer men het lam
Gods afbeeld met de zegevaan dan staan we
voor hetzelfde beeld. De lijkwade is het bewijs
dat Jezus tot het einde Zijn opdracht heeft
vervuld. Dit is symbolisch de vlag. Het vinden
van de windsels in het graf, het lege graf is
voor velen het bewijs van zijn verrijzenis.
Paulus schrijft in 1 Kor. 15: 14 en als Christus
niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder
inhoud en uw geloof zinloos. 15 Dan blijkt dat
wij als getuigen van God over hem hebben
gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij
Christus heeft opgewekt – want als er geen
doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet
hebben gedaan 16 Wanneer de doden niet
worden opgewekt, is ook Christus niet
opgewekt. 17 Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos,
bent u nog een gevangene van uw zonden 18 en worden de doden die
Christus toebehoren niet gered. 19 Als wij alleen voor dit leven op
Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.
Waarom de bladeren hier als hulstbladeren zijn afgebeeld is een vraag die
ons bezig houdt. Zou hier een verwijzing in zitten naar het eeuwig groen
van de hulstbladeren en de opmerking die Jezus maakt aan het adres van
de wenende vrouwen in Zijn kruisweg: Dat droge, dorre hout brandt goed.
Daar kun je de oven flink mee stoken; met jong, groen hout niet. Dat
branden, dat vuur, is een symbool van oordeel, ook van straf. Droog hout
wordt verbrand. Een boom die geen vruchten draagt, wordt omgehakt.
Maar groen hout, dat leeft. Dat moet je niet verbranden. En Jezus zegt
nu: Wat hier gebeurt, is de omgekeerde wereld. Als dit al gebeurt met het
groene hout, wat zal dan met het dorre gebeurenxxxiv? (Lucas 23: 31
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46
Een encyclopedie van symboliek. Op de uiteinden
van de balken zijn sterren ingedeukt door een
driehoekje. Ook onderaan vinden we de
driehoek. Het gaat hier duidelijk over de zo
moeilijke theologische formulering drie personen
in één natuur: God.
We gebruiken hier niet graag het woord
drievuldigheid omdat het inderdaad over de ENE
God gaat. Die God is het licht, daar is geen
duisternis meer mogelijk. Wanneer de voltooiing,
wat het einde van de wereld noemen, komt dat
zal er geen nacht en geen duisternis meer zijn.
Omdat dan het Rijk van
God niet meer reeds en
nog niet zal zijn maar
het nieuwe Jeruzalem
(Openbaringen 21-22).
Om alles te begrijpen moeten we het levensrad
bestuderen, het gaan en keren, goede en kwade
dagen, zoals de oude culturen de dierenriem
bestudeerden. Als daar dan in de levensloop van
het Heilig Hart (hart, doornenkroon en vlammen)
als kompas in meenemen, hem als stuurman aan
het wiel laten dan hebben we mee wat het kruis
ons kan leren.

47
Het kruis dat hierop volgt speelt met
druivenbladeren motieven: Drie dubbel. We zijn
die symboliek gewoon rond de eucharistie en
aanverwanten.
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48
Dit kruis bevindt zich in de leuning van een stoel.
Functioneel brengt het stevigheid, symbolisch is de
drieledigheid overheersend. In de drie eenheid, de
God die liefde wil, die Zijn Zoon zond en de Heilige
Geest, die als troost permanent onze
bekommernissen volgt is ons als stoel en steun
geboden.

49
Schattig, belegd met diamanten, atypische grote
stralen naar de vier uithoeken van de wereld zo zijn zelfs de uiteinden van
de balken puntig als stralen uitgewerkt.
Het kruis valt wat uit de toon door zijn
onevenwichtig, geschonden (ook de zon en de
doornenkrooon achter het hoofd) voorkomen.
Even natellen om het aantal treden van de
sokkel te begrijpen. Tien treden lijkt me het
symbool van de tien vingers aan de hand. Met
man en macht, mouwen opgestroopt, met
beide handen, de lendenen omgord om door de
lange gewaden niet gehinderd te zijnxxxv.

50
Als je de twee kruisen vergelijkt dan zie hoe de vorm
van de uiteinden van de kruisbalken de breedte
bepaalt.
Het is al onmiddellijk zo dat het brede kruis
ontvankelijkheid toont en medelijden opwekt. Vooral de
maker plaatst ook moedwillig de marteltuigen.
Het kruis 51 is stralend omdat de zon achter het hoofd
van de Gekruisigde (boven het hoofd zoals een
aureool) van licht en overwinning getuigt. De oude
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Adam onderaan onderlijnt dit, de Nieuwe Adam wint. Al weten we
uiteraard niet of er oorspronkelijk ook geen knekels werden aangebracht
bij nr. 50. Achter hoofd is daar wel een restant van zon en doornenkroon.
De sokkel en het aantal treden is voor discussie vatbaar.

51
Het opgelegde kruis is duidelijk van een meer rode
houtkleur. Hiermee zet men in op de betekenis van het
Bloed van Christus.
Het gaat om een heel gestileerd ontwerpen. De arma
Christi komen als de vruchten van het veld omhoog.
Bescheiden stralen gaan naar de windstreken uit.
De symboliek van de armaturen aan het uiteinde van de
balken is niet te omschrijven. We verkennen tedere
bloemen aan de beide randen van als het ware een vrucht
of een knop.
We menen boven het hoofd van het corpus de
woorden Pie Jesuxxxvi te lezen. Het kruis wil
dus uitnodigen om in het kader van de
eindstrijd, de doodstrijd te bidden om
barmhartigheid via het Bloed van Christus
voor jezelf en voor de anderen.

52
Alle bladmotieven vertonen een drievoudig
bladelement.
Het metalen sierstuk op de sokkel kan enkel
als een labyrintxxxvii, voor anderen een doolhof
de mens meditatief laten bezig zijn. We
kunnen al beginnen met de driehoek die naar
God verwijst.
Het plaatje achter het hoofd van Christus is
beschadigd. In de lijn van het theologisch
georiënteerd concept was het als een aureool
boven het corpus aangebracht.
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53
Naar het patroon van het Jeruzalemkruis zijn er op
drie armen kruisen te zien. Na de Eerste Kruistocht
koos Godfried van Bouillon een dergelijk krukkenkruis
met Latijnse kruizen in de armen (hier niet aanwezig)
als wapen van zijn koninkrijk
Jeruzalem.
Het bewerkte oppervlak
verraadt de adel van het
kruis als te vereren en te
verdedigen (// kruisvaarten).
Het lendendoek is midden en
links geknoopt en de voeten staan quasi naast
elkaar.

54
Links en midden geknoopt lendendoek, voeten
naast mekaar, links naar boven kijkend en met de
voeten op een marmeren voetsteuntje, het
corpus in gaffelvormxxxviii. Het benadert een
Jansenistenkruis.

Toemaatje
Het art-deco-kruis (a) en het
Jansenistisch kruis (b).
De Kristus Koning voorstelling ,
strakke figuur (a) en kruis met het
accent op het getormenteerde
lichaam van de Gekruisigde (b).
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i De letters INRI vormen de beginletters van het Latijnse opschrift op het kruis – Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum
(Jezus van Nazareth, koning der Joden). Op veel afbeeldingen van de kruisiging en op crucifixen vindt men deze tekst
boven het hoofd van de gekruisigde Christus. Volgens de evangeliën stond er: Dit is Jezus, de koning van de Joden
(Mattheüs), De koning van de Joden (Marcus), Dit is de koning van de Joden (Lucas), Jezus uit Nazareth, koning van
de Joden (Johannes) – Volgens Johannes 19:19-22 stond de tekst er zelfs in drie talen (Hebreeuws, Latijn en Grieks)
en was hij aangebracht in opdracht van Pontius Pilatus. De hogepriesters protesteerden en stelden voor de tekst te
veranderen in: Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden, maar Pilatus volhardde. Hij waste zijn
handen om zijn onschuld te benadrukken en het Sanhedrin op hun verantwoordelijkheid te wijzen.
ii Golgotha was een locatie buiten, maar dicht bij de stad Jeruzalem. De executie zal wellicht daar zijn gebeurd omdat
de Joden de stad zouden verontreinigen door de dood van de misdadiger binnen de muren van de stad te laten
doorgaan. Johannes 19:41 vermeldt een tuin of olijfgaard met een graf in de buurt. Golgotha zou dan aan de
noordzijde van de stad gelegen zijn.
Deze aanwijzingen passen goed bij de plaats die in de tijd van Constantijn de Grote (// H. Helena) werd opgegraven
en waar later de Kerk van het Heilige Graf overheen werd gebouwd. Dit is de plaats waar Orthodoxe en roomskatholieke gelovigen op bedevaart gaan. Onder de huidige Grafkerk bevinden zich de resten van de basiliek die in 326
na Christus door bisschop Macarius werd gebouwd. Binnenin bevindt zich een 4,80 meter hoge rotsheuvel.
Een alternatieve these identificeert Golgotha met een rotsheuvel bij de zogeheten Graftuin. Deze ligt ten noorden van
de zogenaamde Turkse stadsmuur, vlak bij de Damascuspoort. In de negentiende eeuw werd hier een graf ontdekt.
Het is vooral voor protestantse en evangelische gelovigen een populaire bedevaartplaats. Hierbij speelde de uitsluiting
van protestanten uit de Heilig Grafkerk een rol.

iii Er zijn meerdere vormen van kruisen bekend: De T of het Antoniuskruis, het Andreaskruis (X gemarteld), de ankh
(waar men het Egyptisch teken voor eeuwigheid gebruikt, oog met kruis), het kruis met de uiteinde als leliekelken
(Fleurs de Lys), het kruis met pijlen aan de uiteinden van de balken (Hongaars, fascistisch), het kruis met vier kruisjes
(Jerusalem kruis, uit de kruistochten, verwijzend naar de wonden van Christus), het Ierse kruis (kring door de
uiteinden van de balken), de swastika (hakenkruis van het nationaal-socialisme, het oude Oosters welzijnsteken), het
Malteserkruis of het kruis van de Johannieten (gespleten uiteinden van de balken), het kruis met bladvormen aan het
einde (soms bollenkruis genoemd, ook het kruis van de heilige Patrick), het gamma kruis (γ dat verwijst naar de
boom, de boom des levens).
Die levensboom bestaat in vele godsdiensten. In het Bijbels perspectief is die boom tegengesteld aan de boom van de
kennis van goed en kwaad. Die levensboom stond in het Aards Paradijs. De levensboom of boom des levens (Etz
haChayim) wordt in het Bijbelboek Genesis 2:9 genoemd. De vruchten ervan geven eeuwig leven (onsterfelijkheid)
geven. Nadat Adam en Eva van de boom van de kennis van goed en kwaad hadden gegeten, schrijft de Bijbel dat
beiden werden verbannen uit de Hof van Eden om hen ervan te weerhouden om van de vruchten van de boom des
levens te eten. Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en
kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig
leven.
In het christelijke Tweede Verbond wordt deze verbanning van de Hof van Eden gecompenseerd door het 'planten' van
de nieuwe levensboom (Jezus) aan de kant van de mens. In het boek Openbaring van Johannes wordt driemaal (2:7,
22:2 en 22:19) de Koinè-Griekse frase xylon zoës (ξύλον ζωής) gebruikt, die in Nederlandse vertalingen letterlijk als
boom des levens wordt vertaald (22:19 wordt in sommige vertalingen ook als boe(c)k des levens).
De levensboom wordt in het Bijbelboek Spreuken meerdere keren in verband met de Wijsheid gebruikt. Als beeld
omschrijft het de waarde van de Wijsheid. Wijsheid is een levensboom voor wie haar omhelst (Spr. 3: 18). Een
rechtvaardig mens plant een levensboom (Spr. 11:30). Vervuld verlangen (i.t.t. onvervulde hoop) is een levensboom
(Spr. 13:12).
iv Arma Christi of Passiewerktuigen. De Arma Christi, Latijn voor wapenen van Christus, en lijdenswerktuigen) zijn
voorwerpen die behoren bij de kruisiging Jezus Christus. Hiermee werd Christus gemarteld en bespot werd in de
laatste uren voor zijn dood. Ze worden wapenen genoemd omdat ze volgens de christenen Christus hiermee de
verlossing of de overwinning op zonde en dood behaalde en voor de mens de breuk met God de Vader herstelde.
Deze voorwerpen worden in de beeldende kunst vaak gedragen door engelen en afgebeeld tussen de bladeren van de
levensboom of de palmen van de overwinning. De belangrijkste passiewerktuigen zijn: de doornenkroon, de rietstok
(of lisdodde), de spijkers, de lans, het kruis, de geselkolom, de gesel, de spotmantel, de dobbelstenen, het doek van
Veronica, de emmer (voor azijn of edik), de spons, de hamer, de nijptang, het INRI (spotbijschrift), vaak ook het
hellevuur en de dertig zilverlingen. Ook de kraaiende haan van Petrus en of de zon en de maan die bij het sterven
Christus de verschijnselen in de natuur opgeroepen.
v De Rooms-Katholieke leer houdt het bij zeven sacramenten. Uiteindelijk is Christus HET sacrament . In de
theologie spreekt de Katholiek van werkzame tekenen en woorden bv. De reeële tegenwoordigheid van Christus in de
hostie via het sacrament. De Protestantse theologie zegt: Een sacrament is een door de predikant uitgevoerde
handeling namens God. De protestantse traditie heeft er twee: Doop en Avondmaal, ook wel Maaltijd des Heren
genoemd. Met de doop wordt de dopeling opgenomen in de wereldwijde kerk. Met het Avondmaal of de Maaltijd des
Heren wordt de gemeenschap met God en met elkaar gevierd . Brood èn wijn worden gedeeld in de kring van de
gelovigen. Brood en wijn verwijzen naar leven, lijden en opstanding van Christus. Het brood is het teken van het
lichaam van Christus, dat gebroken is. De beker met de wijn is het teken van zijn bloed dat vergoten is.
vi De bespotting als koning wordt in de Bijbel vermeld in Matteüs 27:29 Marcus 15:17 en Johannes 19:1-5.
vii Rietstok (ka,lamon). Oudere vertalingen noemen de lisdodde. Zowel de spons als het tuig waarmee men hem
sloeg bij de bespotting is hetzelfde Griekse woord. Blijkbaar een stevig hulpmiddel voor heel wat zaken.

viii Drie nagels. Over de wonden van Christus is er een ruim aanbod aan literatuur. Men spreekt van vijf wonden:
hoofd, beiden handen, hart en beide voeten (4 wonden als die ene nagel door de beide voeten ging). Anderen geven
enkel de twee handen en de voeten overeen (3 nagels). Er bestaan bidsnoeren ter ere van de vijf wonden.
ix IHS. Er zijn verschillende verklaringen voor die afkorting. Via de Orde van de jezuïeten zijn meerdere o.a. ook
Latijnse pistes gevolgd. In Hoc signum is de meest verspreiden poging. Het zou dan aan Constantijn toekomen die dit
logo in zijn vaandel plaatste na zijn bekering. In dit teken (IHS ) zou hij overwinningen op zijn naam hebben gezet. De
raaktste keuze is dat het de drie eerste letters zijn van de Griekse Naam Jezus ihsouj – de hoofdletters zijn dan IHS.
De moeder van Constantijn was de H. Helena die aan de oorsprong ligt van de (onmogelijke hoeveelheid) relieken van
het kruis.
x Heel bekend was nog tot halverwege de 20ste eeuw de morgenopdracht: Goddelijk Hart van Jezus, ik offer U, door
het onbevlekt Hart van Maria, mijn bidden, werken en lijden van deze dag tot herstel van al onze beledigingen en tot
alle intenties, waarvoor Gij U onophoudelijk op het altaar opoffert. In het bijzonder offer ik ze U op voor de intenties,
door onze heilige vader de Paus, deze maand aanbevolen. Amen.
xi Toen Jezus in Johannes 1:29 en Johannes 1:36 het Lam van God werd genoemd, had dit betrekking op het feit dat
Hij het perfecte en hoogste zondoffer was. Om te begrijpen wie Christus was en wat Hij deed, moeten we in het Eerste
Verbond beginnen, Christus is als een schuldoffer (Jesaja 53:10), het perfecte offer dat God zelf aanbiedt als een
boetedoening voor de zonden van Zijn volk (Romeinen 8:3; Hebreeën 10). Het offeren van lammeren speelde een zeer
belangrijke rol in het Joodse religieuze leven en in hun systeem van offergaven. Toen Johannes de Doper Jezus zag
erkende Hij Hem als het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Omdat het Pesachfeest (Paasfeest)
naderde dacht men misschien wel onmiddellijk aan het offer van het Pesachlam dat herinnerde aan de tijd waarin God
de Israëlieten uit de slavernij in Egypte bevrijdde. Het doden van het Pesachlam en het aanbrengen van het bloed op
de deurstijlen, zodat de engel des doods de mensen met dat merkteken zou overslaan (Exodus 12:11-13), is feitelijk
een symbolische voorstelling van het verzoenende werk van Christus aan het kruis.
De Joden waren in die tijd ook zeer bekend met de profeten Jesaja en Jeremia. Ze spreken van iemand die als een
lam naar de slachtbank wordt geleid (Jeremia 11:19; Jesaja 53:7 – de deeuteroJesaja) en wiens lijden en
offergave de straf voor Israël zouden betalen.
We weten ook dat de Bijbel ons leert dat wij allemaal zondaars zijn en dat in Gods ogen niemand van ons
rechtschapen is (Romeinen 3:23). Door onze zonden zijn we van God afgescheiden en zijn we in Zijn ogen schuldig;
daarom is onze enige hoop dat Hij ons een manier zal aanbieden waarop we met Hem verzoend kunnen worden. En
dat is precies wat Hij deed toen Hij Zijn Zoon Jezus Christus stuurde om aan het kruis te sterven. Christus stierf om
boete te doen voor de zonden van de mens en om de prijs te betalen voor alle mensen die in Hem geloven.
Als Christus hier zelfzeker wordt voorgesteld dan gaat dit uit van de vaststelling dat Hij dit voor ons wilde doen en niet
zozeer vanuit de idee dat het Hem niets kostte. De tegengestelde idee wordt dan onderlijnd in de afbeeldingen van de
doodstrijd in de tuin van Olijven (Getsemane).
xii Het doopsel water doet ons herboren worden. We gaan figuurlijk onder zoals Jezus door de dood heen ging om ons
boven water (uit de zonde) te halen. Romeinen 6: 3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn
gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de
Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn
opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan
ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de
zonde. 8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, 9 omdat we weten
dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. 10 Hij is gestorven
om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. 11 Zo moet u ook uzelf
zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 12 Laat de zonde dus niet heersen over uw
sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten.
xiii Aura: een natuurverschijnsel dat een kring om zon of maan veroorzaakt.
xiv Aureool: In de vijfde eeuw vindt men in de kunst de nimbus. Het is als een wolkachtig verschijnsel dat in het
begin enkel voor de Drie-eenheid en de engelen werd gebruikt. Later kregen de apostelen, heiligen en martelaren
zo'n aureool. Het gaat om lichtschijn om het hoofd van een heilige. De oudste vorm is een gouden schijf, in de
renaissance een cirkel. De beeltenis van Jezus Christus heeft heel vaak een kruis in de nimbus, de z.g. kruisnimbus of
christofore aureool, later ook een soort stralenkrans, min of meer in kruisvorm. De zeshoekige vorm verwijst naar de
zes kardinale deugden.
xv Stabat mater dolorosa Iuxta crucem lacrimosa, Dum pendebat filius. Naast het kruis, met schreiende ogen stond
de moeder, diep bewogen toen de Zoon te sterven hing,. Het lied werd – met een onderbreking - gezongen op 15
september, de dag waarop het Feest van de Zeven Smarten van Maria werd gevierd.
xvi Joannes, de evangelist, was de jongste van de apostelen. Hij schreef ook het meest theologisch werkstuk. Van
Johannes de evangelist beweert men dat hij door Romeinse soldaten werd ondergedompeld in een vat met kokende
olie, onder het goedkeurend oog van keizer Domitianus. Johannes sterft echter niet, maar komt verjongd te
voorschijn.
xvii Nieuwe Adam. Bij het kruis vindt men vaak onderaan de stam een schedel. Voor wie met de Thalmudica
vertrouwd is dit geen moeilijk te decoderen verwijzing.
Adam is uiteraard de eerste mens, uit rode klei, Adama, zeg maar uit-aarde-geschapen is zijn naam. De rode kleur
verwijst naar het bloed, het leven, het eindige leven. In eerste instantie blijft er van de mens enkel het skelet, het
geraamte nog een tijdje over.
Paulus heeft het over de paleioj anqropoj, de oude mens/Adam. Waarom wordt die mens oud genoemd: omdat hij zijn
tijd gehad heeft. Dat woord oud, dat Paulus hier gebruikt, is oud in de zin van verouderd. Dat is de mens die in wezen

is uitgespeeld, de mens die behoort tot het oude bestand van de dingen. In de christelijke visie is die oude mens die
mens, die zijn bestemming mist (Hebr. Gatah). Het Hebreeuwse woord gatah wordt meestal vertaald met zonde,
zodat men wat kort door de bocht bij de zondige mens komt. Die oude mens vertegenwoordigt een heel systeem, een
hele denkwereld. De oude mens is een collectief. Het is wereldomvattend. Zo is er ook in wezen één nieuwe mens:
Jezus die de oude wereld verlost, de alomvattende Verlosser. De schedel van die oude mens, Adam, ligt aan de voet
van het kruis. Daarom zegt Paulus die oude mens leg je af. Efesiërs. 4:22-24 dat gij, wat uw vroegere wandel betreft,
de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van
uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en
heiligheid. Zo is Christus de nieuwe adam.
Volgens Johannes 19:41-42 was het graf van Jezus dichtbij. Hebreeën 13:12 situeert het graf buiten de stad. Matteüs
27:39 vertelt eerst dat er nogal wat toeschouwers waren en dat Jezus in een graf werd gelegd dat beschikt werd door
Jozef van Arimathea. Die verwijzingen maken dat het niet zo eenvoudig is om dat graf te situeren en het is ook bijna
zeker niet zo dat Jezus letterlijk werd begraven in het graf van (de oude) Adam .
Golgotha mag dan nog schedelplaats noemen dat (alleen) kan niet de betekenis hebben dat de traditie van de Joden
er het graf van Adam in zagen. Het is wel zo dat Origines het later in die zin in zijn commentaren heeft verwerkt.
Deze traditie zou verband houden met de legende van Seth (de derde zoon van Adam) en de olie der barmhartigheid.
Dat verhaal staat verwerkt in het leven (apocriefe/pseudoepigrafische literatuur) van Adam en Eva. Volgens de Bijbel
stammen alle hedendaagse mensen af van Seth, via zijn nakomeling Noach. Seth was 105 jaar toen zijn zoon Enos
geboren werd, de voorouder van Noach, en hij stierf op een leeftijd van 912 jaar. Volgens de rabbijnse literatuur heeft
de naam Seth (in het Hebreeuws: Sheth) de betekenis van fundament. De mandeeërs en de moslim beschouwen hem
als een van de profeten.
Hij zou volgens een legende die niet in de Bijbel te vinden is van de aartsengel Michaël een tak van de verboden boom
gekregen hebben om zijn vader te genezen toen die op zijn sterfbed lag. Toen hij terugkwam, was zijn vader echter al
dood. Seth plantte de tak op Adams graf. De boom die daaruit groeide, zou uiteindelijk het hout leveren voor het kruis
van Jezus (zie verder.
Rond het kruis en Adam zijn meerdere middeleeuwse spelen gecreëerd. In al die legenden zit verweven dat Salomo en
de Koningin van Seba de eerste koning van Ethiopië zouden hebben verwekt. Deze koningin zou zelfs clandestien de
Ark meegekregen hebben. In een kunstwerk (Piero della Francesca) rond dit thema zit een passage verwerkt waar de
Koningin voorspelt dat de boom van het kruishout de verlosser van de wereld zou dragen. Zie verder voetnoot 29.
xviii Een gouden lelie op een blauw veld wordt Franse lelie genoemd. De associatie van Franse koningen met een lelie
dateert van de kroning van Clovis. Tijdens deze kroning zou niet alleen de Maagd Maria zijn verschenen, die Clovis een
lelie had gegeven, maar er zou ook een vaatje olie uit de hemel zijn gevallen, waarmee Clovis uiteindelijk werd
gezalfd. De lelie werd dan ook gebruikt door koningen om aan te tonen dat ze hun macht van God zelf gekregen
hadden.
xix Psalm 69; zie ook Psalm 22 geven ons inzicht waarom Joannes dat verteld.
Psalm 69: 21 Smaad heeft mijn hart gebroken, ik ben radeloos, ik hoopte op mededogen – vergeefs; op troost – die ik
niet vond. 22 Nee, ze mengden gif door mijn eten en lesten mijn dorst met azijn.
Er zijn nogal wat kruiswoorden die uit de psalmen komen. Zo wordt ook verteld dat men over zijn kleed zonder naad
dobbelt. Dat kunnen we terugvinden in Psalm 22: 19 (ze) verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om
mijn mantel.
xx In Genesis 3 wordt de zondeval van Adam en Eva verteld. Ze aten van de vrucht van de boom van de kennis van
goed en kwaad en werden uit de tuin van Eden verbannen. Hoogmoed, willen zijn zoals God, was de aanleiding. Dood,
onkruid, ziekte en lastige arbeid worden genoemd als de tekenen van het verloren Paradijs.
xxi Hier verwijst Joannes naar Zacharia 12 waar de profeet zegt. De gelovigen zullen zien dat ze de verkeerde, de
vermeende valse profeet, hebben gedood en berouw hebben over hun zonden. De lanssteek was het bewijs dat hij
dood was. Ze zien in dat ze fout waren met Jezus te verwerpen.
xxii De naam ouroboros komt uit het Grieks ουροβóρος en betekent staart-eter. Het is als symbool een van de
oudste mythische symbolen ter wereld. Het is een afbeelding van een slang of een draak die in zijn eigen staart bijt
(deze opeet) en op die manier een eeuwige cirkel vormt.
Het verwijst naar de cyclische aard van de natuur, het eeuwige terugkeren en de eenheid van alles.

xxiii Jozua. 20:7-8.
xxiv Bij de Oosterse goden treft men vaak de duif als attribuut. Het was de heilige vogel van Isjtar, de West
Semietische Starte en de Griekse Aphrodite. De oude Syriërs bouwden duiventillen op hun graftekens. In Gen. 8:11
komt de duif uiteindelijk – tegenovergesteld aan de raaf - met het groene takje naar de ark van Noach terug.
De derde dag was de aarde weer leefbaar.
Leviticus 12:8 en 14:22 bepaalt dat duiven de offerdieren waren voor de arme lieden. De duif staat tegen de havik in
Psalm 74:19. En bij de doop van Jezus Matteüs 3: 16-17 is de drie-eenheid compleet.
In allegorische tekeningen en schilderijen uit de middeleeuwen staat een horizontaal vliegende duif met een olijftakje
voor vrede, eenheid en verzoening. Het is dus niet verwonderlijk dat het symbool van de Heilige Geest, de kracht die
de mens tot heelwording versterkt, een duif is geworden. Die visie is ontleend aan Joannes 1: 32: En Johannes
getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest neerdaalde als een duif uit de hemel, en Hij bleef op hem.
xxv Deze symboliek is afgeleid uit het offerdier dat Zacharias (de vader van Joannes de Doper) in de tempel brengt
aan het begin van het Lukasevangelie.
xxvi Offer met een missie, zending verwijzend naar Ite Missa est.

xxvii Met paaskruis maken we de tegenstelling tussen passiekruis (met arma Christi) en paaskruis (waar de
verrijzenis centraal staat).
xxviii In de Griekse mythologie wordt het viooltje steeds in verband gebracht met het jonge nieuwe leven in het
voorjaar.
De Romeinen noemden de dag dat ze hun doden herdachten viooltjesdag (chrysanten bij ons); ze legden dan viooltjes
op de graven, waarschijnlijk als teken van nieuw leven. Bij overdadige feestmaaltijden droegen zij violenkransen om
hun hoofd, omdat zij geloofden dat die bloemetjes de hitte van de overdaad deden bekoelen en ook omdat zij zouden
helpen tegen dronkenschap, hoofdpijn, en tegen een kater.
Volgens een oud bijgeloof moest je de eerste drie viooltjes die je aan de bosrand vond, plukken en inslikken als middel
tegen de koude koorts of andere ellendige ziektes. In de middeleeuwen gaf de verschijning van het viooltje, als
definitieve aankondiging van lente en zomer aanleiding tot uitbundige feestelijkheden.
Als symbool van nederigheid verwees het viooltje bij de Christenen naar de deemoed van Jezus die als God de Zoon
een menselijk lichaam had aangenomen om de mensen te redden
xxix Deze rietstengels konden behoorlijk lang zijn, tot zo’n vier meter. We zien dat terug in vers Matteüs 25: 48 waar
wordt vermeld dat een van de omstanders een spons gedrenkt in zure wijn op een riet prikt om zo Christus te drinken
te geven.
Vaak werden deze lange stengels gebruikt als dakbedekking, waar dan een laag modder op werd gelegd. Daarnaast
werden ze vanwege hun lengte ook gebruikt als meetlat. Zo’n rietstok was dus eenvoudig voorhanden, men hoefde
hem maar uit het dak te trekken. Omdat zo’n riethalm zo lang is kon deze uitstekend dienen als een surrogaat staf die
ze Christus gaven om Hem zo te bespotten. En omdat zo’n rietstok ook nog eens behoorlijk stevig was een perfect
middel om Hem vervolgens er mee te slaan. De oudere lezers zullen zich misschien nog wel het rietje herinneren
waarmee ze op school een tik kregen als ze ongehoorzaam waren en weten dat deze venijnig hard aan kon komen en
behoorlijke striemen opleverde.

xxx We kunnen er een geheel boek over schrijven. De legenden rond het kruishout zijn talrijk. Wee nemen er één
uitAdam werd uit het paradijs gejaagd, zodat wij met de dood opgescheept zitten. Adam, hij werd dan wel 930 jaar,
maar toen hij zijn einde voelde naderen ontbood hij Seth en vroeg hem naar het Paradijs te gaan om daar van een
engel de vrucht van de boom des levens en om de beloofde olie van dankbaarheid te halen. Hoewel honderden jaren
verstreken waren sinds hun vertrek was het pad van Adam door de velden en bossen gemerkt alsof het gisteren pas
was gebeurd want geen gras zal groeien waar voeten lopen die God vervloekt heeft. Seth wandelde door .. hij bereikte
zijn doel.
Een engel kwam van de boom en bracht drie zaden mee van de verboden vrucht mee. Seth moet zijn vaders lichaam
begraven in het dal ‘dat Ebroen heet’ en de drie zaden moet hij onder Adams tong leggen. Zo gebeurde het en uit de
drie zaden groeien drie dunne twijgen die altijd zomers en winters groen blijven. Hieruit ontsprongen drie
verschillende bomen, een cipres, (de Zoon), een ceder, (de Vader) en een olijf, palm of pijn (de H. Geest).
Och, toen hij terugkwam was zijn vader echter gestorven en Seth gaf de zaden mee in het graf. De boom – hemels als
hij was – overleefde iedereen. Hij zag Noach gaan, Abraham en groeide nog toen Mozes en koning David
voorbijgingen. De bomen stonden dan in het brandend braambos waar Mozes met God sprak. Na een droom neemt
hij drie takken mee. Al wie door serpenten was gebeten en de twijgen kuste, werd genezen (//het kruis /met de slang/
dat genas?). Hieruit werd ook de staf die Mozes gebruikte gemaakt. Hij gebruikte die bij het bittere water van de
woestijn zodat die zoet en drinkbaar werd, Exodus 15, 25.
Later werd de wonderstaf van Mozes in het land Kanaän geplant waar die tot een machtige boom werd. Onder zo’n
boom huilde David om zijn zonden. Het was koning David die een visioen kreeg waarin hem bevolen werd om de drie
takken binnen de poorten van Jeruzalem te planten. David gehoorzaamde, vond ze en keerde naar Jeruzalem terug en
zette de roeden in een waterput om ze er gedurende de nacht in te laten. Toen hij ‘s morgens ging om ze een
waardige plaats te geven vond hij ze diep ingeworteld en tot een enkele plant verenigd. Hij liet ze daar en als steun
bouwde hij er een muur omheen. Velen genazen door de boom aan te raken.
Volgens een andere lezing werd Jeruzalem bij de bomen gebouwd op de heuvel en bouwde koning David zijn paleis er
bij om zich in de prachtige bomen te verlustigen waar vreemde vruchten aan groeiden. Die zijn niet te eten en toen de
koning er een open maakte bevatte de ene aarde, de tweede het woord liefde (Choschebak(a)) en de derde het lijden
van Christus die door koning David vele malen voorspeld werd. Nu begonnen ze te groeien en werden drie dicht tegen
elkaar gegroeide bomen die zo vast geworteld dat ze niet meer verwijderd konden worden. Toen ze er een jaar
stonden liet David er een zilveren ring om leggen, dat deed hij ieder jaar zodat er tenslotte 30 ringen om de boom
waren, de latere zilverlingen van Judas.
Salomon, meer filosofisch en praktisch, mocht later de tempel bouwen. Hij zag zijn schoonheid in die boom, als een
moderne ondernemer, hakte hij die om, om te kijken waar het timmerhout geschikt voor zou zijn. Hij had een balk
nodig van zulke geweldige afmeting, dat geen boom groot genoeg was. Het zou die enorme boom zijn. Het hout leek
gezond maar vreemd genoeg er kon niets van gevormd of gemaakt worden en zo kwam het in de Tempel van
Jeruzalem. Men hing de 30 ringen in de tempel op.
Eindelijk werd het hout in een moeras gegooid waar de koningin van Sheba over heen trok. Toen haar voeten er op
rustten ontstond er een visioen en zag ze Christus op de top van een heuvel aan het kruis. De koningin schonk goud
en zilver en daarmee besloeg men de boom die door Salomon in de tempel werd gelegd.
Na Salomon kwamen vele koningen. De boom werd uit de tempel verwijderd en men nam al het goud en edelstenen
er af. Waar de boom lag groef men een put waar het geofferde vlees in werd gedaan. De boom kwam onder de aarde,
maar de aarde dreef hem omhoog en het hout dreef in het water. Iedere dag, voor middernacht, kwam er een engel
en roerde in het water en iedereen die erin baadde werd weer gezond (Bethesda Joannes: 1-15)
xxxi De Maansikkel is gelinkt aan Islam en Semieten. De verering van de maan tegenover de cultus voor de zon
wordt vaker in de verklaringen aangebracht. Hier zijn teveel academische twistpunten om erbij stil te staan. De
maansikkel en de maan is vooral terug te vinden bij de oude volkeren die zich meer bewust waren van de

natuurverschijnselen.
xxxii Bepaalde literatuur durft het toeschrijven aan Bisschop Jansenius. Bepaalde kruisen worden dan Janseniuskruisen genoemd. Ze benadrukken zo het lijden van Christus dat de armen van de Gekruisigde niet wijd open zijn
genageld. De armen zijn zo veel mogelijk van de aarde afgewend om het klein getal der uitverkorenen te zinnebeelden
en omdat volgens het jansenisme Christus niet voor alle mensen is gestorven. Op wikipedia schrijft men het zo:
Cornelius Jansen (1585-1638), een Vlaamse bisschop (Ieper), was de stichter van een dogmatische
hervormingsbeweging binnen het katholicisme. De kern hiervan was een geloof in voorbestemming, waarbij
tussenkomst van God nodig is voordat de ziel bekeerd en gered kan worden. Dit resulteerde in minder uitverkoren
zielen.
xxxiii De rabbijnen zeiden altijd: als twee mensen samen zijn om de woorden van de Thora te bespreken dan is de
‘Sjechina’ in hun midden. Het Hebreeuwse woord Sjechina geeft de heerlijke tegenwoordigheid van God aan. Tijdens
de Exodus was Gods aanwezigheid, de Sjechina, duidelijk zichtbaar in de wolkkolom overdag en de vuurzuil ‘s nachts
die de Israëlieten de weg wees. Toen de tabernakel gereed was, daalde de Sjechina neer over de tent waarin de Ark
van het Verbond stond. Later in de Tempel was ook de Sjechina aanwezig als een vuurgloed boven de Ark (zie ook
Jesaja 6:1-4 - in Jezus werkelijkheid geworden in Johannes 1:14. Waar twee of meer in Mijn Naam vergaderd zijn
daar ben Ik in hun midden.).
xxxiv De redenering die hier achter zit zou kunnen zo zijn: Dit gaat over Christus zelf. Hij is het groene, jonge hout.
Hij is de boom des levens. Maar dat groene hout wordt hier geoordeeld, verbrand. Dan is het geen vraag meer wat er
met het dorre zal gebeuren. Dat zal dan zeker branden. Als ze de Onschuldige hier al veroordelen, Hij die de Onschuld
zelve is, wat zal er dan niet gebeuren met de schuldigen, met ons?
xxxv 1 Thessalonicenzen 5: 8 omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op
redding .
xxxvi Pie Jesu, (×4), Qui tollis peccata mundi, Dona eis requiem. (×2)
Agnus Dei, (×4), Qui tollis peccata mundi, Dona eis requiem, (×2) Sempiternam (×2), Requiem.
Goede Jezus, die de zonden van de wereld wegneemt, Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, geef gen
de eeuwige rust. Dit is de laatste strofe van de oude begrafenis Sequentia Dies Irae.
xxxvii Labyrint en doolhof: De paradox van het labyrint ligt hierin, dat het enerzijds de kern toegankelijk maakt,
maar haar anderzijds ook beschermt tegen onbevoegde indringers. Die dubbele betekenis wijst erop dat het hier om
een proces van inwijding gaat. De oudste labyrinten werden bovendien gebruikt om de slingerbeweging tussen
geboorte en door den dood en geboorte weer te geven. Vaak bevond zo’n afbeelding zich als symbool van de weg naar
de ‘onderaardse koningin’. Uiteindelijk vindt in het centrum de confrontatie plaats. Er bestaan verschillende
afbeeldingen van deze ontmoeting in het midden. De ene plaat laat een levensboom zien, een andere toont een toren
of tempel, een bron, de dood, de minotaurus, een pelgrim, een berg. Het labyrint heeft in de 21 ste eeuw nog weinig
aan actualiteit verloren. In het verwarrende en gefragmenteerde leven van de moderne mens toont het voor velen een
weg van inkeer die zelfs in zekere mate kan voeren tot neutralisatie van het net dat de zintuigen hebben geweven
(Tijdschrift Pentagram, 1997 nummer 5).
xxxviii De gaffel: vroeger wist iedereen nog dat een gaffel een vork is, in principe met twee tanden. Hierbij kun je
denken aan een gevorkte boomstam, of - om het hanteerbaar te houden liever een gevorkte tak - zoals die gebruikt
werd als hooivork. Nu spreekt men van een gekandelaarde boom als de boom een spriet vorm heeft. Een kruisbeeld in
die vorm betekent dat het lichaam van Christus afgebeeld wordt met de armen omhoog gestoken langs de armen van
de gaffel. De meeste gaffelkruisen voldoen niet helemaal aan deze omschrijving: meestal is de vork een drietand. Het
gaffelkruis komt vooral in de late middeleeuwen voor.

