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1.

Inleiding

De kunstenaar Rogier van der Weyden (ca. 1400 – 1464), die na Jan van Eyck (ca. 1390 – 1441) de
belangrijkste meester van de Zuid-Nederlandse schilderkunst was, verkreeg in zijn tijd al
internationale bekendheid als stadsschilder van Brussel. In zijn oeuvre treffen we voornamelijk
altaarstukken, religieuze beeltenissen en portretten met half-figuren aan.1 Met Van der Weydens komst
gaat in de schilderkunst een nieuw tijdperk in. De artistieke kwaliteiten van de Vlaamse schilder
worden al in het midden van de vijftiende eeuw zeer gewaardeerd. Hij wist de olieverfschilderkunst op
een hoger plan te brengen en kon – mede hierdoor – een bepaalde emotionele kracht in zijn werk
leggen. Hiervoor kent kunsttheoreticus en kunstenaar Karel van Mander (1548 – 1606) de Vlaamse
meester veel lof toe in zijn Schilder-Boeck. Daarnaast prijst hij Van der Weydens vermogen om een
overtuigend realistisch beeld te creëren.2 De schilderijen van Van der Weyden sierden enkele paleizen
in Spanje, waar grote belangstelling bestond voor zijn werk. Na zijn dood raakte de schilder dan ook
allerminst in de vergetelheid. Veel van zijn artistieke ontwerpen werden nagevolgd, waarmee vaststaat
dat Van der Weyden veel invloed heeft gehad op latere kunstenaars.
Het beroemdste schilderij van zijn hand is de Kruisafneming. Dit kunstwerk (afb. 1), een
altaarstuk van enorme afmetingen dat zich nu in het Museo del Prado te Madrid bevindt, geschilderd
rond 1435, voert de lijst aan van composities die de meeste navolging hebben gekend.3 Dat de
compositie van de Kruisafneming zo vaak model heeft gestaan voor andere kunstwerken, zegt iets
over de waardering voor het schilderij. Ook heden ten dage beschouwt men de Kruisafneming als een
absoluut meesterwerk.
Het doel van deze scriptie is om onderzoek te verrichten naar de waarderingsgeschiedenis van
de Kruisafneming, die binnen Van der Weydens oeuvre een belangrijke plaats inneemt. Deze
reputatiegeschiedenis is niet alleen gebaseerd op loftuitingen in geschriften, maar ook op de navolging
van de Kruisafneming, aangezien dit een belangrijke graadmeter is voor de reputatie van een
kunstwerk. Vanaf het moment dat Van der Weyden zijn meesterwerk vervaardigde tot aan het begin
van de zeventiende eeuw komen kopieën van de Kruisafneming voor. Hiermee is het onderzoek in de
tijd afgebakend. Dit geldt ook voor de lofprijzingen in de geschriften. De hoofdvraag wordt als volgt
geformuleerd: wat is de reputatiegeschiedenis van Van der Weydens Kruisafneming, in zowel
1

Max J. Friedländer, Rogier van der Weyden and the Master of Flémalle, Leiden 1967 (Early Netherlandish
Painting, 1), pp. 11 – 21; Erwin Panofsky, Early Netherlandish Painting. Its origins and character (deel 1), New
York 1971, pp. 247, 248.
2
Karel van Mander, Het schilderboek. Het leven van de doorluchtige Nederlandse en Hoogduitse schilders,
Amsterdam 1995, p. 84; Lorne Campbell en Jan van der Stock, Rogier van der Weyden 1400 – 1464. De passie
van de meester, tent.cat. Leuven (Museum M) 2009, pp. 186, 189; Robert A. Koch, „Copies of Roger van der
Weyden‟s Madonna in red‟, Record of the Art Museum Princeton University 26 (1967) nr. 2, pp. 46 – 58.
3
Jeltje Dijkstra, Origineel en kopie. Een onderzoek naar de navolging van de Meester van Flémalle en Rogier
van der Weyden, Amsterdam 1990, p. 35. Aan de hand van dendrochronologisch onderzoek denkt men dat het
kunstwerk niet lang na het jaar 1435 is vervaardigd. Stephan Kemperdick, Rogier van der Weyden. 1399/ 1400 –
1464, Keulen 1999 (Meesters van de Lage Landen), p. 12.
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geschrift als beeld, vanaf circa 1435 tot aan het begin van de zeventiende eeuw? Als subvragen liggen
aan deze scriptie ten grondslag: welke waardeoordelen spreekt men uit over de Kruisafneming? Wie
zijn er op het kunstwerk afgebeeld? En hoe is de navolging van de Kruisafneming?
Jeltje Dijkstra heeft in 1990 deze navolging geïnventariseerd en komt alleen tot een getal van
vijftig kopieën, maar benoemt ze niet. Hélène Dubois meent dat dit nog nader onderzocht moet
worden.4 Deze scriptie tracht zoveel mogelijk kopieën van de Kruisafneming in beeld te brengen.
Daarvoor is gebruik gemaakt van de online databases van het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie (R.K.D) en van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA).
Daarnaast is de beelddocumentatie van het R.K.D in Den Haag en ook de delen van het Corpus en het
Repertorium Les Primitifs Flamands doorgenomen.
Alvorens een antwoord op de hoofdvraag te kunnen formuleren dienen eerst de deelvragen aan
bod te komen. Hoofdstuk 2 bespreekt de waardering voor de Kruisafneming, met de bijbehorende
herkomstgeschiedenis van het schilderij. Hoofdstuk 3 beschrijft de afgebeelde figuren en de
compositie van het kunstwerk. Vanwege de lof die Van der Weyden in het bijzonder ten deel valt voor
de weergave van emoties wordt hieraan een apart hoofdstuk gewijd. Vervolgens komen in hoofdstuk 5
drieënveertig kopieën, waarvan eenenveertig geïllustreerd, ter sprake in relatie tot het origineel. Tot
slot volgt een conclusie.

4

Hélène Dubois, „A Study of Two Bust Length Copies after Rogier van der Weyden‟s Descent from the Cross‟,
in: Roger van Schoute en Hélène Verougstraete-Marcq (red.), Dessin sous-jacent et pratiques d‟atelier, Leuven
1993 (Le dessin sous-jacent dans la peinture, 9), p. 141; Jeltje Dijkstra 1990 (zie noot 3), p. 35.
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2.

Reputatie van de Kruisafneming

Over het leven van Rogier Van der Weyden, die zijn opleiding vermoedelijk bij de Vlaamse schilder
Robert Campin (ca. 1375 – 1444) genoot, is weinig bekend. Geen enkel werk van Van der Weyden
kan dan ook met volledige zekerheid aan hem worden toegeschreven, zowel datering als een signatuur
ontbreken. Alleen de Kruisafneming en de verloren gegane panelen met de Geschiedenis van Trajanus
en Herkenbald worden unaniem beschouwd als kunstwerken van de Vlaamse meester.5 Er bestaat
helaas geen vijftiende-eeuwse bron waarin de Kruisafneming voorkomt, maar de geschiedenis van het
altaarstuk valt vrij goed te preciseren aan de hand van bronnen uit de zestiende eeuw en later.6

Afb. 1. Rogier van der Weyden, Kruisafneming, ca. 1435, olieverf op paneel, 220 x 262 cm, Madrid, Museo del
Prado.

5

Jeltje Dijkstra 1990 (zie noot 3), pp. 28 – 33; Anoniem, Rogier van der Weyden. Officiële schilder van de stad
Brussel. Portretschilder aan het hof van Bourgondië, tent.cat. Brussel (Stedelijk Museum van Brussel) 1979, p.
42.
6
Lorne Campbell en Jan van der Stock 2009 (zie noot 2), pp. 34, 36; Elisabeth Dhanens, Rogier van der
Weyden. Revisie van de documenten, Brussel 1995, pp. 79, 80; Bernhard Ridderbos en Henk van Veen, „Om iets
te weten van de oude meesters‟. De Vlaamse Primitieven. Herontdekking, waardering en onderzoek, Nijmegen
1995, p. 33.
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Het kunstwerk stond oorspronkelijk opgesteld in de kapel van het Grote Gilde van de
Voetboog te Leuven, in de Onze-Lieve-Vrouw van Ginderbuiten. Het Grote Gilde, met als
wapenschild een kruisboog, stond onder de bescherming van de heilige Maria en Sint Joris. De kleine
kruisbogen aan het maaswerk in de linker- en rechterbovenhoek van de Kruisafneming (afb. 2) kunnen
erop duiden dat de bestuurders van het gilde de opdracht hebben gegeven, hoogstwaarschijnlijk in
1435.

Afb. 2. Rogier van der Weyden, Kruisafneming, detail van
afb. 1: kruisboog aan het maaswerk, ca. 1435, olieverf op
paneel, 220 x 262 cm, Museo del Prado.

Aan de hand van een document uit 1570 van de
historiograaf Johannes Molanus uit Leuven is bekend
dat „Meester Rogier het [altaarstuk] schilderde voor het
hoofdaltaar van de Mariakapel, een werk dat koningin
Maria [van Hongarije] van de boogschutters wist te
verwerven en naar Spanje liet sturen‟.7 Maria van
Hongarije (1505 – 1558), zuster van keizer Karel V,
Habsburgse regentes van de Nederlanden, bezocht in de periode van 1545 tot 1547 tweemaal de stad
Leuven. Het is mogelijk dat ze tijdens deze gelegenheden de Kruisafneming van Van der Weyden
heeft bezichtigd. Eén jaar later, in 1548, liet Maria van Hongarije het retabel weghalen uit Leuven en
opstellen in haar pas voltooide kasteel in Binche, ten zuiden van Brussel. Volgens Molanus zou zij dit
werk verworven hebben in ruil voor een orgel van 500 florijnen en een kopie van het altaarstuk, die ter
vervanging werd aangebracht in de kapel van het gilde. De Mechelse hofschilder Michiel Coxcie
(1499 – 1552) vervaardigde deze reproductie.8

7

Amy Powell, „The Errant Image. Rogier van der Weyden‟s “Deposition from the Cross” and its Copies‟, Art
History 29 (2006) nr. 4 (September), pp. 547, 548; Anoniem 1979 (zie noot 5), p. 150.
8
Rudolf Terner, Die Kreuzabnahme Roger van der Weydens. Untersuchungen zu Ikonographie und Nachleben,
Munster 1973, p. 13. Lorne Campbell meent dat het orgel 1500 gulden waard was. Lorne Campbell en Jan van
der Stock 2009 (zie noot 2), p. 11. De kopie van Michiel Coxcie bevindt zich nu in het Escoriaal in Madrid, meer
hierover in hoofdstuk 5. „Magister Rogerius, civis et pictor Lovaniensis, depinxit Lovanii ad S. Petrum altare
Edelheer, et in capella beatae Mariae summum altare, quod opus Maria regina a Sagittariis impetravit, et in
Hispanias vehi curavit, quamquam in mari periisse dicatur, et ejus loco dedit capellae quingentorum florenorum
organa et novum altare, ad exemplar Rogerii expressum opera Michaelis Coxenii Mechliniensis, sui pictoris.‟
[Meester Rogier, burger en schilder van Leuven, schilderde het Edelheere altaarstuk in de St. Pieterskerk te
Leuven, en het altaarstuk op het hoogaltaar in de kapel van de Maagd, dat koningin Maria verworven heeft van
de kruisboogschutters en naar Spanje liet brengen, hoewel er wordt gezegd dat het bijna in zee was vergaan, en
in ruil gaf zij 500 florijnen, een orgel en een nieuw altaarstuk, gemaakt door de schilder Michiel Coxcie, dat
duidelijk gebaseerd is op het voorbeeld naar Rogier‟s altaarstuk]. Elisabeth Dhanens 1995 (zie noot 6), pp. 134,
135; Amy Powell 2006 (zie noot 7), p. 559.
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Vanaf het moment dat Van der Weydens Kruisafneming in een kapel in het kasteel in Binche
te bewonderen is, volgen enkele beschrijvingen en loftuitingen over de overweldigende kracht van het
kunstwerk. Een anonieme Italiaan schrijft bijvoorbeeld over de Kruisafneming dat „Michelangelo niet
beschaamd zou zijn als hij er de meester van was‟.9 Het schilderij wordt ook geroemd door twee
Spaanse begeleiders, beiden uit de hofstoet van prins Filips, de latere koning Filips II. 10 Zo bericht
Vicente Alvarez omstreeks 1549 in zijn geschrift het Relaas van de reis van prins Filips van Spanje in
1548 in de Nederlanden dat hij enorm onder de indruk is van een kunstwerk in Binche: „In de kapel
was er een schilderij dat de kruisafneming voorstelde; het was het beste schilderij in het hele kasteel en
zelfs, geloof ik, in heel de wereld, want ik heb in dit land veel goede schilderijen gezien, maar niet één
dat het evenaarde in natuurgetrouwheid en vroomheid. Iedereen die het heeft aanschouwd, is dezelfde
mening toegedaan. Men heeft me gezegd dat het meer dan 150 jaar oud is‟. Alvarez geeft de naam van
de kunstenaar niet, maar voegt eraan toe: „het schijnt dat het zich in Leuven bevond en dat koningin
Maria het er weg liet halen en het verving door een kopie die bijna even goed was als het origineel,
maar toch niet helemaal‟.11
Juan Christóval Calvete de Estrella, een andere begeleider van het prinselijke gezelschap,
signaleert omstreeks 1551 het retabel, dat hij „een meesterwerk van de schilderkunst‟ noemde. „De
Kruisafneming was te bewonderen, wanneer je de kapel van Binche via een portiek van jaspissteen
betrad‟. Helaas vermeldt ook hij geen auteursnaam.12 Van der Weydens naam treft men voor het eerst
aan op een gravure van Cornelis Cort (1533 – 1578), van omstreeks 1565. Deze prent, waarop de
figuren grote gelijkenis vertonen met die van de Kruisafneming, draagt als opschrift M. Rogerij
Belgiae inuentum. De Vlaamse meester wordt hier dus bestempeld als de bedenker van de
compositie.13

9

„Non parlo de ritratti di Titiano, & d‟altri eccellenti pittori, perche sono infiniti, dirò bene, che nella capella è
un disposto di croce in tavola si bello, & antico che Michelagnolo non si sdegnerebbe d‟esserne il maestro‟. [Ik
heb het niet over portretten van Titiaan en andere grote schilders, want daar zijn er te veel van, maar wil zeggen
dat zich in de kapel een geschilderde kruisafneming bevindt, die zo oud is, dat (zelfs) Michelangelo niet
beschaamd zou zijn als hij er de meester van was]. Lorne Campbell en Jan van der Stock 2009 (zie noot 2), p.
62.
10
Wolfgang Stechow, Northern Renaissance Art. 1400 – 1600. Sources and Documents, New Jersey 1966
(Sources and documents in the history of arts series), p. 9.
11
Suzanne Sulzberger geeft in haar artikel niet de oorspronkelijke Spaanse tekst weer. „Dans la chapelle il y a
avait un tableau représentant la Descente de Croix c‟était le meilleur tableau de tout le château et même, je crois,
du monde entier, car j‟ai vu, dans ces régions, beaucoup de bonnes peintures mais aucune qui égalât celle-ci en
naturel et dévotion. Tous ceux qui l‟ont vue furent du même avis. On m‟a dit que ce tableau avait plus de cent
cinquante ans. Il parait qu‟il se trouvait a Louvain et que la reine Marie l‟y fit chercher et le remplaça par une
reproduction presque aussi bonne que l‟original, mais cependant pas tout a fait.‟ Suzanne Sulzberger, „La
descente de Croix de Rogier van der Weyden‟, Oud Holland 78 (1963), pp. 150, 151.
12
„Au bout de cette salle s‟ouvre une chapelle ou l‟on entre par un portique de jaspe & a l‟intérieur de laquelle
on admire un retable figurant la descente de croix, qui est un chef-d‟œuvre de peinture.‟ Of de oorspronkelijke
Spaanse tekst: „al cabo de la sala hay una capilla, que tiene la portada de jaspe, y dentro un retablo del
descendimiento de la Cruz de divina pintura.‟ Elisabeth Dhanens 1995 (zie noot 6), pp. 129, 130 ; Amy Powell
2006 (zie noot 7), p. 560.
13
Amy Powell 2006 (zie noot 7), p. 551. In paragraaf 5.2 meer over deze gravure van Cornelis Cort.
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Omstreeks 1553 brengt Maria van Hongarije de Kruisafneming, ter beveiliging, over naar
Bergen, voordat de Franse koning Hendrik II het kasteel van Binche verwoest en in brand laat steken
door zijn leger. In 1555 verwerft Filips II het retabel als een geschenk van zijn tante. Bij de afvaart
ervan rond 1557 zou het schilderij volgens Molanus in zee verloren zijn gegaan. Karel van Mander
ontkent dit echter. Hij beschrijft zelfs dat het kunstwerk nauwelijks beschadigd raakte, aangezien het
stevig verpakt was. Gedurende een bepaalde tijd bewaart Filips II het meesterwerk in het paleis van El
Pardo, net buiten Madrid, voordat hij het schenkt aan het nabije klooster Escoriaal.14
Uit een nota van Filips II aan zijn secretaris Hoyo op 4 juli 1566, blijkt diens obsessieve
bewondering voor Van der Weydens meesterwerk. Het schilderij krijgt een ereplaats toebedeeld in de
kapel van het Escoriaal en de koning geeft de hofschilder Juan Fernández Navarrete, beter bekend als
El Mudo, duidelijke instructies betreffende de restauratie. Zo mag de schilder alleen de achtergrond en
de stoffen op het schilderij opfrissen, maar moet de houding en gebaren van de figuren alsook het
aangezicht en het hoofddeksel van de Maagd ongemoeid laten. Het memorandum verwijst ook naar de
overbrenging van de Kruisafneming van El Pardo naar het Escoriaal.15 De naam van Van der Weyden
duikt vervolgens op bij de vermelding van deze schenking. De Kruisafneming wordt beschreven als
van de hand van „Maestre Rogier‟.16
Uit de inventaris blijkt ook dat het altaarstuk voorzien was van zijpanelen. De schilderingen
aan de binnenzijden, met links de vier evangelisten met spreukbanden en rechts de Verrijzenis, werden
aan Van der Weyden toegeschreven, terwijl de grisailles op de buitenluiken het werk waren van El
Mudo.17 Volgens José de Sigüenza, die het werk omstreeks 1602 in het Escoriaal signaleerde, stelden

14

Zie noot 8 voor de bewering van Johannes Molanus. „Dit indrukwekkende stuk van meester Rogier werd naar
de koning in Spanje gestuurd. Het zonk onderweg met schip in zee, maar werd opgevist; omdat het zeer goed en
dicht was verpakt, raakte het niet beschadigd, behalve dat het vernis een beetje te lijden had.‟ Karel van Mander
1995 (zie noot 2), p. 85; Elisabeth Dhanens 1995 (zie noot 6), pp. 134, 135; Laetitia Victoria Gratia Gorter-van
Royen, Maria van Hongarije, regentes der Nederlanden. Een politieke analyse op basis van haar
regentschapsordonnanties en haar correspondentie met Karel V, Hilversum 1995, p. 294.
15
„Que el Descendimiento de la Cruz, de Lobaina, que se trujo del Pardo, después que esté aderezado, se meta en
la capilla mayor, dando para ello en la puerta la mejor orden que les pareciere, porque agora no cabe por ella, y
que se ponga sobre el altar arrimado al Retablo, metido en los mismos maderos y sus tornillos como agora esta,
porque no se vuelva a abrir más. Que pasado el verano v visto que no se vuelve a abrir le aderece el mudo,
pintando lo que esta saltado de los colores en las vestiduras y en el campo, mas no ha de tocar en el gesto ni
tocado de Nuestra Señora, ni en otra nonguna cosa que no sea vestido o campo como se lo senale hoy.‟ Helaas
kan ik enkel een klein deel vertalen. [De Kruisafneming, uit Leuven, afkomstig uit El Pardo, zou geplaatst
moeten worden in de grote kapel, nadat het gerestaureerd is]. Dirk de Vos, Rogier van der Weyden. Het volledige
œuvre, Antwerpen 1999, p. 188.
16
Anoniem 1979 (zie noot 5), p. 150; Dirk de Vos 1999 (zie noot 15), p. 12.
17
„Una tabla grande en que está pintado el Descendimiento de la cruz, con Nuestra Señora y otras ocho figuras,
que tiene dos puertas, pintado en ellas por la parte de dentro los quatro Euangelistas con los dichos de cada vno
con la Resurreción, de mano de Maestre Rogier, que solía ser la Reyna María, pintadas por de fuera las puertas
de mano de Juan Fernández Mudo, de negro y blanco, que tiene de alto la tabla de en medio, por lo que toca a la
cruz que en ella está pintada, siete pies y de ancho diez pies escasos.‟ [Een groot paneel waarop de
Kruisafneming is geschilderd, met Onze-Lieve-Vrouw en acht andere figuren, dat twee luiken heeft op de
binnenzijden waarvan door Meester Rogier de vier Evangelisten met hun uitspraken over de Verrijzenis, dat
heeft toebehoord aan koningin Maria, de luiken aan de buitenzijde in zwart-wit beschilderd door Juan Fernández
Mudo, en het middenluik is wat betreft het erop geschilderde kruis zeven voet hoog en het is net geen tien voet
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de buitenzijden echter profeten voor.18 Wat er met deze zijluiken van de Kruisafneming gebeurd is,
weet men niet. Of de zijpanelen ook daadwerkelijk bestaan hebben blijft de vraag, zowel Vicente
Alvarez als Juan Christóval Calvete de Estrella maken hier immers geen melding van.19
Uit José de Sigüenza‟s beschrijving van de Kruisafneming blijkt zijn waardering voor het
kunstwerk. Hij vindt de figuren heel natuurlijk overkomen en noemt het zelfs „een stuk van grote
schoonheid en vroomheid‟.20 Ook in het zeventiende-eeuwse geschrift van Van Mander wordt een,
weliswaar foutieve, beschrijving gegeven van de Kruisafneming. Hij vermeldt twee mannen op de
ladder, terwijl er zich maar één op bevindt. Van Mander noemt het kunstwerk „indrukwekkend‟ en
daarnaast een „voortreffelijk werk‟.21
Het origineel bleef in het Escoriaal totdat men het op regeringsbevel definitief deponeerde in
het Museo del Prado. Dat gebeurde in 1939 na de tentoonstelling „Meesterwerken uit het Prado‟ in het
Musée d‟Art et d‟Histoire te Genève, waar ook de Kruisafneming werd geëxposeerd. Een kopie van de
Kruisafneming vult de lege plek op in het Escoriaal (meer hierover in hoofdstuk 5).22

breed]. Martin Davies, Rogier van der Weyden. Een essay met een kritische kataloog van de schilderijen die aan
hem en aan Robert Campin worden toegeschreven, Brussel 1974, p. 277.
18
José de Sigüenza over de buitenluiken: „Lo primero que sabemos hizo aqui fueron vnos Profetas de blanco y
negro en vnas puertas de vn tabelo, de la quinta angustia‟. [Als eerste vervaardigde hij hier, zover wij weten,
profeten in wit en zwart op luiken van een paneel met Onze-Lieve-Vrouw van Smarten]. Lorne Campbell en Jan
van der Stock 2009 (zie noot 2), p. 36.
19
Lorne Campbell en Jan van der Stock 2009 (zie noot 2), p. 36.
20
„En la sacristia, en medio de los caxones, assentada sobre ellos está una historia del descendimiento de la Cruz,
en vuquadro grande son sus puertas, las figuras como del natural; vna pieça de mucho primor y deuocion, en
aquella manera Alemana ó Flamenca, lindas cabeças y rostros, ropas, brocados, y otras paños retirados del
natural‟. [In de sacristie rust op het midden van de ladekast een geschiedenis van de kruisafneming, op een groot
schilderij met luiken, met figuren die heel natuurlijk overkomen; een stuk van grote schoonheid en vroomheid,
op Duitse of Vlaamse manier, met mooie hoofden en gezichten, kleren, brokaat en andere natuurlijk
overkomende stoffen]. Lorne Campbell en Jan van der Stock 2009 (zie noot 2), p. 61.
21
„Een Kruisafneming van Rogier heeft gehangen in Leuven in een kerk die Onze-Lieve-Vrouwe-daarbuiten
heette. Er stonden twee personen op ladders op, die het lichaam van Christus op een linnen doek lieten zakken.
Eronder stonden Jozef van Arimathea en een ander om het aan te nemen. Beneden zaten de diep bewogen
Maria‟s te huilen, terwijl Maria in onmacht door de achter haar staande Johannes werd ondersteund. Dit
indrukwekkende stuk van meester Rogier werd naar de koning in Spanje gestuurd. Het zonk onderweg met het
schip in zee, maar werd opgevist; omdat het zeer goed en dicht was verpakt, raakte het niet beschadigd, behalve
dat het vernis een beetje te lijden had. De Leuvenaars bezaten in plaats van het origineel een kopie ervan van
Michiel Coxcie. Hieruit valt af te leiden wat een voortreffelijk werk het was‟. Karel van Mander 1995 (zie noot
2), p. 85.
22
Martin Davies 1974 (zie noot 17), p. 278.
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3.

Kruisafneming – beschrijving en compositie

Beschrijving
De Kruisafneming van Van der Weyden, die in uitzonderlijk goede staat bewaard is gebleven, toont
het moment waarop Christus van het kruis wordt gehaald.23 Volgens het evangelie gaf Pontius Pilatus
toestemming aan Jozef van Arimathea, een heimelijke volgeling van de Messias, om het lichaam te
bergen in het rotsgraf, dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Jozef kreeg volgens de evangelist
Johannes hulp van Nikodemus, een Joodse leider en farizeeër.24
Het levenloze lichaam van Christus wordt neergelaten door een jongeman, vermoedelijk van
Moorse afkomst, in de handen van de bebaarde Jozef van Arimathea en Nikodemus.25 De helper op de
ladder, met een damasten tuniek en een witte sjaal, heeft in zijn rechterhand twee lange bloedbevlekte
nagels van het kruis vast.26 Jozef pakt het in een lijkwade gehulde lichaam onder de oksels beet en
ondersteunt de romp van Christus met zijn naar voren geplaatste linkerbeen, gehuld in nauwsluitende
rode hozen. Hij draagt daarboven rijke, exotische kleding bestaande uit een zwarte mantel afgezet met
bont, en een rood fluwelen tuniek, die versierd is met een gouden band, robijnen, saffieren en parels.
Ook Nikodemus gaat gekleed in een kostbaar gewaad, namelijk goudbrokaat, dat is afgezoomd met
bont. Hij houdt de over elkaar geslagen benen van Christus vast. Jozef en Nikodemus zijn beiden
verzonken in contemplatie, ze lijken zich niet bewust te zijn van het te torsen lijk.
De figuur van Christus is in het centrum van de compositie geplaatst. Zijn armen hangen niet
langs het lichaam, zoals gebruikelijk, maar vormen samen met het lijf eerder een kruisboog. Dit zou
erop kunnen duiden dat de opdrachtgevers afkomstig zijn van het Grote Gilde van de Voetboog te
Leuven.27 Het lichaam van Christus vertoont nauwelijks sporen van de geseling. Enkel het voorhoofd,
gezakt ter hoogte van de schouder van Jozef, toont duidelijk de bloedsporen op de plekken waar de
doornen van de kroon diep doorgedrongen zijn. Ook heeft Van der Weyden de kruisigingswonden in
23

Lorne Campbell en Jan van der Stock 2009 (zie noot 2), p. 36.
Bijbelpassage uit Johannes 19: 38 – 42. 38„Hierna ging Jozef uit Arimathea, een leerling van Jezus – maar in
het geheim – aan Pilatus vragen of hij het lichaam van Jezus mocht weghalen en deze stond het toe. Jozef kwam
dus het lichaam weghalen. 39Ook Nikodemus, die indertijd ‟s nachts naar Jezus toe was gekomen, was daar en
had een mengsel meegebracht van mirre en aloë, ongeveer honderd litra‟s. 40Ze bonden het lichaam van Jezus in
linnen doeken, samen met de kruiden, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. 41Op de plaats waar Hij
gekruisigd was lag een tuin, en in die tuin lag een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet. 42Omdat
het de Joodse voorbereidingsdag was en het graf dichtbij lag, legden ze Jezus daarin neer.‟ De Bijbel.
Willibrordvertaling, ‟s-Hertogenbosch 2007, Het Nieuwe Testament, p. 96. Met behulp van de haarscherpe
Pradofoto van de Kruisafneming op google earth, met een zeer hoge resolutie, is het mogelijk om een goede
beschrijving van het kunstwerk te geven.
25
Het is opmerkelijk dat Lorne Campbell en Jan van der Stock menen dat de bebaarde figuur Nikodemus is en
niet Jozef van Arimathea, terwijl de meeste auteurs de bebaarde persoon identificeren als Jozef van Arimathea.
Lorne Campbell en Jan van der Stock 2009 (zie noot 2), p. 40; Dirk de Vos 1999 (zie noot 15), pp. 15, 16;
Rudolf Terner 1973 (zie noot 8), pp. 4,5.
26
Sinds de negende eeuw beeldt men meer figuren af bij een Kruisafneming dan vermeld staan in de evangeliën.
Ook is het gebruikelijk dat Nikodemus de nagels vasthoudt in plaats van de helper die op de ladder staat. Rudolf
Terner 1973 (zie noot 8), pp. 122, 123.
27
Amy Powell 2006 (zie noot 7), p. 545.
24
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de handen en voeten en de verwonding in de zijde door de prik van de lans afgebeeld. Er vloeit bloed
dat zelfs zichtbaar is onder de lendendoek. De ogen van Christus zijn gesloten, terwijl de mond half
opengevallen is, zodat de bovenste tanden zichtbaar worden.
De handenwringende wenende vrouw, Maria Magdalena, bakent aan de rechterkant de
compositie af. Door haar gedraaide en instabiele houding lijkt ze bijna ineen te zakken. Echter,
doordat ze tegen de vergulden lijst leunt kan ze overeind blijven staan. Wanhopig drukt ze haar handen
tezamen. Ze staat naast de voeten van Christus, maar kust deze niet. Maria Magdalena omhelst meestal
hartstochtelijk de voeten van Christus bij het kruis, zoals te zien is op Fra Angelico‟s (1395 – 1455)
Kruisafneming (afb. 3). Haar nauwsluitende kleding, met diep decolleté, bestaat uit meerdere lagen en
stroken. Zo zijn bijvoorbeeld de rooddamasten mouwen boven aan haar kleed gespeld. Zowel de
mantel als de ceintuur, met daarop de woorden Ihesus Maria, glijden van haar lichaam. Maria
Magdalena‟s veelgebruikte attribuut is een kruik, waarin nardusbalsem zit om Christus‟ voeten te
zalven.28 Deze zalfpot wordt vastgehouden door de bebaarde man gekleed in het groen, tussen Maria
Magdalena en Nikodemus in. De identiteit van deze figuur met de zalfpot is onbekend. In de bijbelse
en apocriefe teksten wordt hij niet genoemd.29
Afb. 3. Fra Angelico, Kruisafneming, 1437 – 1440,
tempera op paneel, 176 x 185 cm, Florence, Museo di
San Marco.

Overmand door verdriet valt de Maagd
Maria in zwijm. Gelukkig wordt ze opgevangen
en bijgestaan door Johannes de Evangelist, de
lievelingsdiscipel van Christus, en Maria Salomé,
halfzuster van de Maagd. Maria‟s houding toont
een echo van die van haar zoon. Haar gelaat is
krijtwit, overstroomd met tranen die rollen tot op
haar kin. De kleding bestaat uit een sluier, een
lange strook wit linnen, en een ultramarijn gewaad, afgezet met een dubbele gouden strook. De
mantel, van Maria‟s schouders afgegleden, ligt uitgespreid op de voorgrond. Zoals gebruikelijk is
Johannes de Evangelist zonder schoeisel afgebeeld.30 Met zijn linkerhand grijpt hij de Maagd bij de
schouders en bakent de compositie aan de linkerzijde af, gespiegeld aan de houding van Maria
Magdalena. De vrouw achter de in een groen geklede Maria Salomé is vermoedelijk Maria Cleophas,
eveneens halfzuster van de Maagd. Deze vrouw bedekt het gezicht voor een deel met haar sluier,
28

Lorne Campbell en Jan van der Stock 2009 (zie noot 2), p. 40.
De onbekende man zou Petrus kunnen voorstellen, maar hier is geen afdoend bewijs voor. Rudolf Terner 1973
(zie noot 8), p. 5.
30
Lorne Campbell en Jan van der Stock 2009 (zie noot 2), p. 43.
29

11

waarmee ze tevens haar tranen dept.31 Het aangezicht van de meeste figuren baadt in tranen, alleen
Jozef van Arimathea, de Moorse helper op de ladder en de bebaarde man met de zalfpot zijn niet
wenend afgebeeld.
De figurengroep is geplaatst op een begroeide, rotsachtige ondergrond. Tussen het gras en de
stenen bevinden zich ook objecten, zoals een menselijke schedel en een bot, die refereren aan
Golgotha, de schedelberg waarop Christus‟ kruis stond. Tegelijkertijd speelt het tafereel zich af in een
ondiepe kastachtige ruimte.32 Het schilderij suggereert in zijn geheel een gebeeldhouwd retabel,
waarbij de figuren allen zijn gevat in een afzonderlijke vergulde kast. Ook de omgekeerde T-vorm van
het schilderij doet hieraan denken. Zo‟n verhoogd middenstuk was niet ongewoon bij retabels in
Vlaanderen en Brabant uit die tijd.33
De achtergrond van het schilderij, opgemaakt uit bladgoud met zwarte streepjes, bevat een lijst
en maaswerk dat eruitziet als verguld hout. Dit maaswerk is in rondbogen aangebracht in vier
bovenhoeken; boven het kruis komen fleurs de lis voor. In het midden van het schilderij is een
versimpelde weergave van het kruis, met een te korte dwarsbalk, te zien. Christus kan hierop
onmogelijk gekruisigd zijn. Aan de dwarsbalk zit een plankje vastgespijkerd waarop met rode verf
letters zijn geschreven. Uit de ondertekening blijkt dat het om de letters INRI gaat, de afkorting voor
Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jezus van Nazareth, koning van de Joden).34

Compositie
De horizontale compositie toont ons de bijna levensgrote personages, tezamen gevat in een
harmonieus evenwicht. Hoewel het kruis in het midden van het paneel staat, is er in het schilderij geen
perfecte symmetrie aanwezig. Van de tien hoofden bevinden zich er – van ons uit gezien – zes aan de
rechter- en slechts vier aan de linkerkant. Toch heeft de Vlaamse schilder op meesterlijke wijze een
beeld gecreëerd waarbij het evenwicht niet verstoord raakt. Zoals kunsthistoricus Max J. Friedländer
terecht opmerkt, heeft Van der Weyden een ideale compositie afgebeeld, waarin het onvoorstelbaar is
dat de houding van de figuren op welk punt dan ook anders had kunnen zijn.35 Het schilderij kan
gezien worden als een snapshot, waarbij de schilder de beweging van de figuren heeft weten te vangen
in een tijdloos beeld. Alle gestalten zijn vast in het beeldvlak geplaatst, maar vormen tegelijkertijd een
beeldend reliëf. Dit reliëf is door herhaling, zoals bij de op elkaar lijkende houdingen van Maria
Salomé en Nikodemus, en variaties, zoals bij de kleding van groepen links en rechts, onderling
verbonden met elkaar.36 Erwin Panofsky spreekt in dit verband over Van der Weydens opvatting van
„ritme‟, dat door het continue spel van bogen tot stand wordt gebracht. Aan elke boog beantwoordt

31

Rudolf Terner 1973 (zie noot 8), p. 6.
Bernhard Ridderbos en Henk van Veen 1995 (zie noot 6), p. 33.
33
Dirk de Vos 1999 (zie noot 15), p. 15.
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Lorne Campbell en Jan van der Stock 2009 (zie noot 2), p. 44.
35
Max J. Friedländer 1967 (zie noot 1), pp. 15 – 17.
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Stephan Kemperdick 1999 (zie noot 3), p. 14.
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immers een tegenboog en tegenover elk motief of beweging staat een tegenmotief of een
tegenbeweging.37 De compositie lijkt opgebouwd te zijn uit een driehoek, waarbij het kruis op de
achtergrond de verticale as vormt. De horizontale as volgt een lijn die loopt vanaf het punt waar
Johannes de kroonlijst aanraakt, via de kin van de Maagd en Christus‟ rechterknie, tot aan het punt
waar Maria Magdalena de beeldrand raakt.38
De in elkaar zakkende Moeder Gods en haar dode zoon zijn ook compositorisch aan elkaar
verbonden. De aandacht van de toeschouwer wordt onmiddellijk naar de beide hoofdfiguren
getrokken. De Maagd is evenwijdig geschilderd aan Christus, waardoor twee aparte hoofdgroepen zijn
gesuggereerd die uit elkaar worden getrokken. Maria valt naar links, terwijl Christus naar rechts wordt
gedragen. Kunsthistoricus Otto von Simson meent dat Van der Weyden met deze parallelle houding
uiting probeerde te geven aan Maria‟s lijden.39 Maria heeft deze houding aangenomen, opdat ze zich
met Christus kan vereenzelvigen. Hiermee wordt tevens haar compassio, haar „mede-lijden‟ en de
medewerking bij de verlossing van Christus, aangeduid. Dit behoorde ten tijde van Van der Weyden
tot een belangrijke theologische opvatting. In de veertiende en vijftiende eeuw kwam de verering van
Maria‟s smarten op. Hierdoor kreeg Maria een steeds grotere rol naast Christus toebedeeld bij de
verlossing van de mensheid.40
De tien figuren zijn uitzonderlijk realistisch weergegeven, met name de gezichten doen
bijzonder levendig aan. Alles is tot in detail nauwkeurig uiteengezet: de verschillende stoffen en
materialen zijn duidelijk gekarakteriseerd. Als er verder op het schilderij wordt ingezoomd komt naar
voren hoe gedetailleerd en haarscherp Van der Weydens kunstwerk geschilderd is. Zo draagt de
uitbeelding van bijvoorbeeld de tranen, het goudbrokaat, de verschillende soorten bont en het
stroompje bloed met vocht dat uit de zijwond van Christus stroomt bij aan de levendigheid van het
ontwerp. Het heldere licht, subtiel aangebracht, valt aan de rechterkant binnen en zorgt er mede voor
dat een harmonische reeks van heldere kleuren van de figurengroep afstraalt. Ook hier heeft de
Vlaamse schilder het kleurenpalet evenwichtig toegepast. Zo staan de kleuren bij de groep links, zoals
het meekraprood van de mantel die Johannes draagt, de koele blauwe kleur van het gewaad van de
Maagd en de donkergroene kleding van Maria Salomé in tegenstelling tot die van de groep rechts.
Deze kleding bevat namelijk meer uitgewerkte kleuren, zoals het goudbrokaat van Nikodemus en de
veelkleurige kledij van Maria Magdalena. Schaduwen zijn niet nadrukkelijk in het geheel
aangebracht.41
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Erwin Panofsky 1971 (zie noot 1), pp. 257, 258.
Rudolf Terner 1973 (zie noot 8), p. 7.
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Otto G. von Simson, „Compassio and Co-redemptio in Roger van der Weyden‟s Descent from the Cross‟, The
Art Bulletin 35 (1953) nr. 1 (Maart), pp. 10, 11.
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4.

Tranen en devotie

Van der Weyden heeft er bij de Kruisafneming bewust voor gekozen om een landschap achterwege te
laten en nauwelijks diepte en chiaroscuro aan te brengen. Hierdoor heeft de Vlaamse meester zich
namelijk volledig kunnen richten op het dramatische moment waarop de naasten van Christus hun
medelijden uiten. De Moeder Gods, bloedverwanten en intieme vrienden van Christus zijn, tot tranen
toe bewogen, zichtbaar aangedaan door het heengaan van hun geliefde.42 Van der Weyden zorgt
ervoor – net als bij de gehele compositie – dat deze emoties evenwichtig worden afgebeeld. Openlijk
tonen de personages ons hun verdriet, waarbij het lijden van de figuren overtuigt. Niet alleen de
glanzende rollende tranen, maar ook de trieste blikken, de wallen onder de ogen, de diepe groeven op
het voorhoofd, de vallende Maagd en de verwrongen houding van Maria Magdalena versterken het
emotionele aspect van het schilderij. Ook andere kunstwerken uit Van der Weydens oeuvre onthullen
zijn talent om zeer intense en dramatische gevoelens te creëren, waarbij het menselijke leed zo reëel
mogelijk in beeld gebracht wordt. Zo is bij Het Laatste Oordeel te Beaune veel aandacht besteed aan
de gekwelde gelaatsuitdrukkingen van de verdoemden, die met gebalde gestiek voortschrijden aan de
benedenrand van de voorzijde (afb. 4). Het treffend weergeven van zulke innerlijke gevoelens is Van
der Weydens handelsmerk geworden.

Afb. 4. Rogier van der Weyden, Het Laatste
Oordeel, detail: de verdoemden, 1446 – 1452,
olieverf op paneel, 215 x 560 cm, Beaune,
Musée de l‟Hôtel Dieu.

De Vlaamse schilder werd dan
ook al in het midden van de vijftiende
eeuw geprezen om de emotie die van zijn
werk uitgaat. Zo plaatste in 1456 de
Italiaanse humanist Bartolomeus Facius,
secretaris van de koning van Napels, Alfons V van Aragón, hem in zijn geschrift De viris illustribus,
tussen Jan van Eyck, Pisanello en Gentile de Fabriano, volgens Facius, dé vier beroemdste schilders
van zijn tijd.43 Hij sprak vol lof over de tranen die Van der Weyden schilderde. Hij noemt ook een
Kruisafneming: „In het midden van het schilderij wordt Christus van het kruis gehaald, moeder Maria,
Maria Magdalena, Jozef met een zó uitgedrukt verdriet en tranen dat je niet meent dat ze afwijken van

42

James Snyder, Northern Renaissance art. Painting, sculpture, the graphic arts from 1350 to 1575, New York
1985, p. 124.
43
Michael Baxandall, „Bartholomaeus Facius on Painting. A Fifteenth-Century Manuscript of the De Viris
Illustribus‟, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 27 (1964), pp. 90, 91.
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echte‟.44 Ook een vijftiende-eeuwse Italiaanse dichter, genaamd Jacopo Tiraboschi, was onder de
indruk van de uitzonderlijke schilderkunst van Van der Weyden. Uit Tiraboschi‟s lofdicht, geschreven
rond 1475, blijkt wel dat hij Van der Weyden, die zelfs de grootste schilders uit de oudheid, zoals
Zeuxis, Apelles en Euphranor overtrof, op een voetstuk plaatste.45 Naast de natuurgetrouwheid prees
de dichter hem ook voor het weergeven van gevoelens: „Want met hoe veel vroomheid verhief hij
Christus aan het kruis, geen mens van wie de ogen niet in tranen baden‟.46 Karel van Mander, die
meende dat Van der Weyden „onze kunst een heel eind vooruit heeft gebracht‟, roemt eveneens in zijn
Schilder-Boeck de uitbeelding van de menselijke zielenroerselen zoals droefheid, boosheid of
vreugde.47
Opvallend is dat zowel in het waardeoordeel van Alvarez en Sigüenza, genoemd in hoofdstuk
2, als in dat van Tiraboschi gesproken wordt over de vroomheid in Van der Weydens werk. Het
oordeel van Alvarez en Sigüenza heeft ook daadwerkelijk betrekking op de Kruisafneming, Tiraboschi
daarentegen brengt vroomheid in verband met een Kruisiging. Ook in een gesprek met Michelangelo
komt het begrip vroomheid aan bod, ditmaal gekoppeld aan de Vlaamse kunst in het algemeen. Het
gesprek is rond 1547 opgetekend door de Portugese schilder, illuminator en humanist Francisco de
Holanda (1517 – 1584), die in opdracht van koning João de Derde een reis naar Rome ondernam. In
Rome vond hij aansluiting bij een select gezelschap, bestaande uit de Italiaanse schilder Lattanzio
Tolomei, Michelangelo en diens vriendin Vittoria Colonna, de markiezin van Pescara, dat debatteerde
over de kunst van die tijd. Deze conversaties zijn dankzij een negentiende-eeuwse kopie van het
inmiddels verloren gegane manuscript bewaard gebleven.48 Tijdens één van deze bijeenkomsten stelt
de markiezin aan Michelangelo de cruciale vraag: „Nu we het toch over schilderkunst hebben, zou ik
heel graag willen weten waar de Vlaamse schilderkunst uit bestaat en aan wie die genoegen verschaft,
want zij komt mij vromer voor dan de Italiaanse manier‟. Michelangelo steekt vervolgens zijn relaas
af, waarbij hij tot de conclusie komt dat enkel de Italiaanse schilderijen de ware schilderkunst kunnen
benaderen. Zijn belangrijkste opmerking met betrekking tot de vromere Vlaamse kunst luidt: „Ze
bevredigt over het algemeen elke vrome meer dan welk schilderstuk uit Italië ook, dat hem nooit een
traan zal ontlokken, terwijl de Vlaamse stukken een ware vloed bij hem zullen losmaken. Niet
vanwege de kracht en de kwaliteit van het schilderij, maar vanwege de kwaliteit van de afgebeelde
devote‟.49
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Eigen vertaling van: „In media tabula christus e cruce demissus, Maria mater, Maria Magdalena, Josephus ita
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De term devotie, een synoniem van vroomheid, dat volgens het Middelnederlands
woordenboek: toewijding aan God, godgewijde stemming en godsdienstige aandacht of
overpeinzingen kan betekenen, is bij de getuigenissen van Tiraboschi en Michelangelo onlosmakelijk
verbonden met tranen.50 Blijkbaar bestaat er een verband tussen devotie en emotie. In de late
middeleeuwen plengt men veel tranen om het geloof, bij preken, tijdens het bidden maar ook in het
openbaar.51 De dertiende-eeuwse Vlaamse dichter Jacob van Maerlant beschrijft in de Rijmbijbel dat
huilen zelfs bevorderlijk is voor het zielenheil. Het behoort immers tot één van de acht zaligheden,
leefregels voor een goed en zuiver leven: „in de toekomst staat troost te wachten voor hen die huilen
om de eigen zonden of om de zonden van anderen‟.52 Ook Johan Huizinga benoemt in Herfsttij der
Middeleeuwen een samenhang tussen tranen en devotie. Het is volgens hem mogelijk om devote
personen te herkennen aan hun „afgemeten stille bewegingen, gebogen gang, en niet het minst aan hun
overvloedige tranen‟. Huizinga ziet devotie als „een zekere tederheid des harten, waardoor iemand
gemakkelijk smelt in vrome tranen‟.53
Van der Weyden legt bij de Kruisafneming nadruk op zowel het theatrale karakter van de
gebeurtenis – onder meer beklemtoond door de tranenvloed – als op het lijden van Christus en de, in
hoofdstuk 3 genoemde, compassio van de Maagd. Wellicht dat de schilder notie genomen heeft van
teksten van de, indertijd wijdverbreide, godsdienstige beweging van de Moderne Devotie.54 Het
schilderij lijkt met name aansluiting te vinden bij De imitatione Christi, een traktaat over de navolging
van Christus, bedoeld als handboek voor jonge kloosterlingen. Dit geschrift, daterend uit het begin van
de vijftiende eeuw, is vermoedelijk geschreven door de Zwolse monnik Thomas à Kempis, een van de
beroemdste vertegenwoordigers van de beweging.55 De imitatione Christi verhaalt, als meest
verspreide tekst na de Bijbel, met veel realistische details over de bewogen episoden uit het leven van
Christus om op die manier gelovigen aan te zetten tot empathie en medelijden. Net zoals het handboek
beoogt, nodigt ook de Kruisafneming de gelovigen uit zich persoonlijk te identificeren met het lijden
van Christus en de Maagd.56 Het mediteren over afbeeldingen speelt binnen de Moderne Devotie een
belangrijke rol. De pose van Maria, een imitatio van Christus, en de opwellende tranen bij de zes
figuren op het schilderij zullen bij de middeleeuwse toeschouwer ongetwijfeld de herinnering aan het
lijden van beide hoofdpersonages hebben opgewekt. Dat medeleven hoefde niet beperkt te blijven tot
50
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– xiv.
56
James Snyder 1985 (zie noot 42), p. 124.
51
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meditatie, gebeden en het overgeven aan gedachten over het mysterie van Christus‟ zoenoffer, maar
kon zich ook uiten in conformatio, waarbij het lichaam betrokken is en een afspiegeling van het lijden
wordt benaderd. Middels het vergieten van eigen tranen kon men hier gehoor aan geven, of nog
drastischer, door zichzelf in het gezicht slaan, te geselen of stokslagen toe te dienen.57 Talloze
verslagen uit de veertiende en vijftiende eeuw maken melding van het flauwvallen en wenen van
gelovigen tijdens hun godsvruchtige overpeinzingen.58 Volgens Huizinga zijn aanhangers van de
Moderne Devotie ook herkenbaar aan hun roodomrande ogen.59 Als de middeleeuwer geconfronteerd
werd met het in pathos badende onderwerp van de Kruisafneming, kon er wellicht een emotionele
wisselwerking tussen kunstwerk en toeschouwer optreden. Dit zou, om met de woorden van
Michelangelo te spreken, „een ware vloed van tranen‟ teweeggebracht kunnen hebben.
James Marrow en James Snyder beschouwen de Kruisafneming als een Andachtsbild, een
devotiebeeld.60 Andachtsbilder zijn, kort gezegd, voorstellingen op klein formaat van Christus, Maria
of een heilige, die uit de verhalende context geïsoleerd zijn, voornamelijk bedoeld voor privédevotie.
Gelovigen werden tot contemplatie aangezet en konden zo thuis meeleven met het lijden van Christus.
De kunstenaars maakten gebruik van onderwerpen, zoals een piëta of een Man van Smarten om een
emotionele reactie op te wekken bij de toeschouwer.61
De pose van de in zwijm vallende Maagd, waarbij ze dezelfde houding aanneemt als Christus,
lijkt een inventie van Van der Weyden te zijn. Vermoedelijk heeft hij zich bij de voorstelling van de
Maagd laten inspireren door het werk van Dionysius de Karthuizer, een Vlaamse geleerde en mysticus
uit de vijftiende eeuw, die het belang van Maria‟s rol bij de verlossing van de mensheid onderstreept.62
Zoals vermeld in hoofdstuk 3, stelt Otto von Simson, die zijn opvatting onder meer baseerde op
geschriften van Dionysius, dat Van der Weyden de parallelle houding van de Maagd bewust heeft
afgebeeld, om op die manier uiting te geven aan haar lijden. Tevens wordt hiermee haar compassie
met de goddelijke opoffering van haar Zoon uitgedrukt.63 Al in de dertiende eeuw benadrukte theoloog
Albertus Magnus de steeds belangrijker wordende rol van Maria tijdens de passie. Hij beschreef onder
andere dat de Moeder Gods in haar hart dezelfde pijn voelde als Christus in zijn wonden.64 In De
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J. van Herwaarden, „Geloof en geloofsuitingen in de veertiende en vijftiende eeuw. Eucharistie en lijden van
Christus‟, in: Jozef D. Janssens (red.), Hoofsheid en devotie in de middeleeuwse maatschappij. De Nederlanden
van de 12de tot de 15de eeuw. Handelingen van het wetenschappelijk colloquium te Brussel, 21-24 oktober
1981, Brussel 1982, p. 190.
58
James Henry Marrow, „Symbol and Meaning in Northern European Art of the Late Middle Ages and the Early
Renaissance‟, Simiolus. Netherlandish Quarterly for the History of Art 16 (1986) nr. 2, pp. 154, 155.
59
Johan Huizinga 1969 (zie noot 53), pp. 192, 193.
60
James Snyder 1985 (zie noot 42), p. 128; James Henry Marrow 1986 (zie noot 58), p. 155.
61
Sixten Ringbom, Icon to narrative. The rise of the dramatic close-up in fifteenth-century devotional painting,
Åbo 1965 (Acta Academiae Aboensis, Ser. A, vol. 31, 2), pp. 52 – 59; James Henry Marrow 1986 (zie noot 58),
pp. 153 – 155.
62
Otto G. von Simson 1953 (zie noot 39), p. 14; James Snyder 1985 (zie noot 42), p. 125. De kunstenaars
Simone Martini (1284 – 1344) en Fra Angelico hebben de Maagd ook op een „vallende‟ – eerder horizontale –
wijze afgebeeld, dit was bij beiden echter op een Kruisiging.
63
Otto G. von Simson 1953 (zie noot 39), pp. 11, 13.
64
Amy Neff 1998 (zie noot 40), p. 257.
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Praeconio et Dignitate Mariae heeft Dionysius uiteengezet dat de Maagd de dood nabij was op het
moment dat Christus zijn levenskracht verloor.65 Deze beschrijving komt overeen met de wijze waarop
Van der Weyden haar portretteerde. Het verklaart tevens zijn keuze voor een lijkbleek gelaat van de
Maagd.
Van der Weydens bekwaamheid om glanzende tranen te schilderen komt, dankzij het gebruik
van olieverf met een delicaat glacis, zeer natuurgetrouw over. Duidelijk zichtbaar rollen er, uit de
vochtige ogen, heldere druppels over het gelaat van de vier vrouwen en twee mannen. Zoals Leon
Battista Alberti al in 1435 in zijn traktaat over de schilderkunst aangeeft, vergt het zeer veel oefening
om een correct wenend of lachend gezicht te creëren, zodanig dat de mond, kin, kaak, ogen, het
voorhoofd en de wenkbrauwen met elkaar in overeenstemming zijn.66 De Vlaamse schilder is
desalniettemin glansrijk geslaagd. Mogelijk is hij de eerste geweest die de tranen zo waarheidsgetrouw
schilderde en ze bovendien uitgebalanceerd toepaste. Immers, volgens Facius kon hij bij een
schildering „waardigheid behouden te midden van een overvloed aan tranen‟. Deze karakteristieke
tranen gingen deel uitmaken van een beheerste beeldtaal, die navolging kreeg in zowel de Nederlanden
als aan de Italiaanse hoven.67
Niet iedereen weent op de Kruisafneming. Drie van de vijf mannelijke figuren, Jozef van
Arimathea, de Moor op de ladder en de bebaarde man met de zalfpot, hebben een onbetraand gelaat.
Kunsthistoricus Moshe Barasch meent dat niet iedereen behoort te huilen. Zondaars en duivels krijgen
van Van der Weyden en zijn tijdgenoten geen betraande gezichten, ook al doorstaan ze enorme
kwellingen en pijn. Heilige figuren echter huilen dikwijls tranen met tuiten. Wellicht kunnen tranen als
een attribuut gezien worden, dat niet enkel op pijn duidt, maar ook een indicatie geeft van het karakter
en de status van de figuur. Misschien zijn de drie figuren op de Kruisafneming minder heilig dan de
anderen, en maakte Van der Weyden bewust dit onderscheid, door hen niet wenend af te beelden.68
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Otto G. von Simson 1953 (zie noot 39), p. 14.
Uit de Italiaanse editie van Della Pittura: „Et ancora chi mai potesse senza grandissimo studio exprimere visi
nel quale la bocca, il mento, li occhi, le guance, il fronte, I cigli tutti ad uno ridere o piangere convengono?‟
Leon Battista Alberti, Della Pittura. Edizione critica a cura di Luigi Mallè, Firenze 1950 (Raccolta di fonti per
la storia dell‟arte, 8), p. 94; Leon Battista Alberti, On Painting. Translated with Introduction and Notes by John
R. Spencer, London 1956, pp. 77, 78; Sixten Ringbom 1965 (zie noot 61), p. 51.
67
Moshe Barasch, „The Crying Face‟, Artibus et Historiae 8 (1987) nr. 15, pp. 21 – 26; Michael Baxandall 1964
(zie noot 43), pp. 105, 106; Dirk de Vos 1999 (zie noot 15), p. 502.
68
Moshe Barasch 1987 (zie noot 67), pp. 35, 36.
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5.

Navolging

Het was in de vijftiende eeuw niet ongewoon om kopieën te vervaardigen van composities uit eigen
tijd. Slechts bepaalde kunstenaars werden daartoe waardig bevonden, met name de grote meesters die
door kunstgeschiedschrijvers als Giorgio Vasari en Karel van Mander zijn overgeleverd. Schrijver en
kunstenaar Cennino d‟Andrea Cennini (ca. 1370 – 1440) spoort kunstenaars in zijn schildershandboek
Il Libro dell‟Arte dan ook aan om te kopiëren en te tekenen naar de grote meesters. Opdat de
kunstenaar een goede individuele stijl kan ontwikkelen.69
Dat de schilderkunst van Van der Weyden een stempel heeft gedrukt op veel kunstenaars,
blijkt wel uit de talrijke navolgingen en afleidingen van figuren en compositorische vondsten van zijn
Kruisafneming. Hij oefende hierbij niet alleen invloed uit op schilders, maar ook op graveurs en
beeldhouwers.
De eenenveertig geïllustreerde kopieën, die in dit hoofdstuk aan bod komen, worden
onderverdeeld in drie paragrafen: schilderijen, gravures en sculpturen. Aangezien de geschilderde
kopie meerdere verschijningsvormen kent, is besloten om de eerste paragraaf verder op te delen in drie
subparagrafen. De indeling hiervan is gebaseerd op een publicatie van Jeltje Dijkstra. De eerste
subparagraaf behandelt de „exacte navolging‟: kopieën die de compositie van het voorbeeld getrouw
volgen. Vervolgens worden „varianten‟ besproken, waarbij de kunstenaar wel de compositie van het
model overneemt, maar niet of slechts gedeeltelijk de afmetingen, kleuren en achtergrond. De derde
subparagraaf bespreekt de „partiële kopieën‟, hierbij ontleent de kunstenaar één figuur aan het
origineel.70

5.1

Schilderijen

5.1.1

Exacte navolging

Er zijn drie zogenoemde exacte kopieën vervaardigd naar Van der Weydens Kruisafneming. Deze
kunstwerken bevinden zich momenteel in Spanje in het Escoriaal (afb. 5) en het Museo del Prado (afb.
6), maar ook in het Bode-Museum te Berlijn (afb. 7). De versie die in het Escoriaal hangt behoort, net
als afbeelding 6 tot de collectie van het Prado, met respectievelijk de inventarisnummers 1893 en
1894.71 Aangezien de drie schilderingen niet alleen Van der Weydens Kruisafneming in zowel vorm,
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Cennino d‟Andrea Cennini, The Craftsman‟s Handbook “Il Libro dell‟Arte”, New York 19603 (1954), pp. 14,
15; Didier Martens, „Du Saint Luc peignant la Vierge à la copie des maîtres: la norme en acte dans la peinture
Flamande des XVe et XVIe siècles‟, Revue Belge d‟Archéologie et d‟histoire de l‟art 74 (2005), p. 49.
70
Jeltje Dijkstra 1990 (zie noot 3), pp. 33 – 35.
71
Anoniem, Museo del Prado. Catálogo de las pinturas, Madrid 1972, pp. 781 – 783.
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afmetingen als kleur getrouw volgen, maar ook onderling moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn,
trad er bij menig auteur in het verleden verwarring op. Men haalde de kopieën en het origineel vaak
door elkaar.72 Dat de versies ook nu nog omgewisseld worden, blijkt wel uit een artikel uit 2006 van
Amy Powell, waarin ze beide kopieën uit het Prado met elkaar verwart.73

Afb. 5. Michiel Coxcie, Kruisafneming, ca. 1569, olieverf op paneel, 200 x 263 cm, Escoriaal, klooster van San
Lorenzo.

De kopie in het Escoriaal wordt toegeschreven aan de Mechelse schilder Michiel Coxcie.
Zoals vermeld in hoofdstuk 2 brengt Maria van Hongarije, nadat ze Van der Weydens origineel in
bezit krijgt, ter vervanging, een door Michiel Coxcie vervaardigde kopie aan in de Onze-Lieve-Vrouw
van Ginderbuiten. Onder meer Van Mander en Alvarez maken hier melding van. Alvarez prijst de
kopie, die „bijna even goed is als het origineel, maar toch niet helemaal‟.74 Dit exemplaar is, net als het
origineel, naar Spanje gezonden. Echter de omstandigheden blijven onduidelijk. Men vermoedt zelfs
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Zo interpreteert Franz Kugler de Berlijnse kopie als het origineel. Franz Kugler, Handbuch der Geschichte der
Malerei seit Constantin dem Grossen (deel 2), Berlijn 1837, p. 137; Wolfgang Schöne, „Zur Kreuzabnahme
Rogiers van der Weyden im Escorial‟, Kunstchronik. Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumwesen und
Denkmalpflege 8 (1955) nr. 1, pp. 7,8.
73
Amy Powell 2006 (zie noot 7), pp. 549, 552.
74
„De Leuvenaars bezaten in plaats van het origineel een kopie ervan van Michiel Coxcie.‟ Karel van Mander
1995 (zie noot 2), p. 85; „Il parait qu‟il se trouvait a Louvain et que la reine Marie l‟y fit chercher et le remplaça
par une reproduction presque aussi bonne que l‟original, mais cependant pas tout a fait.‟ Suzanne Sulzberger
1963 (zie noot 11), p. 151.
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dat de kopie verloren is gegaan. Filips II plaatst het origineel in het jachtslot El Pardo, waarna hij het
in 1574 schenkt aan het Escoriaal. De inventaris van El Pardo uit 1582 doet vermoeden dat een andere
kopie, wellicht de tweede van Coxcie‟s hand, gemaakt is om de lege plek in het jachtslot op te
vullen.75 Van der Weydens origineel blijft in het Escoriaal totdat men het in 1939 omruilt voor de
kopie uit El Pardo en het definitief in het Museo del Prado deponeert.76 Dus Coxcie‟s kopie uit het
jachtslot, vermoedelijk omstreeks 1569 vervaardigd, bevindt zich thans in het Escoriaal (afb. 5). Deze
voorstelling onderscheidt zich van het origineel doordat de schilder in de hoeken boven het kruis geen
maaswerk, maar een halfronde onversierde rand heeft aangebracht. In het maaswerk dat wel
geschilderd is, ontbreken de kleine kruisbogen. Coxcie verplaatste de man op de ladder iets meer naar
rechts, waardoor zijn arm tegen de nis wordt aangedrukt.
Over de vervaardiging van de twee andere kopieën, uit het Prado (afb. 6) en het Bode-Museum
(afb. 7), is weinig bekend. Op het exemplaar uit Berlijn staat het jaartal 1488 vermeld, maar de
echtheid van deze datering wordt zowel aanvaard alsook in twijfel getrokken. 77 Beide exemplaren
bevatten nu wel het maaswerk in de vier hoeken, met bijbehorende kruisbogen die ook te zien zijn op
het origineel (afb. 2). De panelen geven vrij nauwkeurig Van der Weydens Kruisafneming weer,
hoewel een granaatappelmotief verwerkt is in Nikodemus‟ gewaad. Het schilderij uit het Prado was
aanvankelijk bestemd voor het klooster los Angeles in Madrid, dat gesticht werd door Doña Leonor
Mascarenhas, gouvernante van Filips II.78 Waarschijnlijk heeft het origineel voor beide retabels
rechtstreeks als basis gediend.79
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„En uno de los Corredores de dentro, esta la Capilla Real labrada de Estuco blanquissimo, y en ella un Retablo
del descendimiento de la Cruz, contrahecho a otro que su Magestad tiene en Sant Lorenço el Real, de mano de
Maestre Miguel Pintor Flamenco, que la Reyna Maria imbio a su Magestad de Lovayna.‟ [De koninklijke kapel
bevindt zich in een van de gangen…daar kan men een retabel zien van een kruisafneming, een kopie van het
altaarstuk dat Zijne Majesteit in bezit heeft in San Lorenzo el Real, door Meester Miguel gemaakt, een Vlaamse
schilder, die koningin Maria vanuit Leuven naar de Majesteit zond]. Amy Powell 2006 (zie noot 7), pp. 552,
561; Martin Davies 1974 (zie noot 17), p. 275.
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Dirk de Vos 1999 (zie noot 15), p. 186; Bob C. van den Boogert, „Michiel Coxcie, hofschilder in dienst van
het Habsburgse Huis‟, Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van
Mechelen, gesticht in 1886 onder de benaming: Cercle Archéologique, Littéraire et Artistique de Malines 96
(1992) nr. 2, p. 131.
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Rudolf Terner meent dat de kopie in het laatste kwart van de vijftiende eeuw gemaakt is. Wolfgang Schöne en
Martin Davies trekken de datering van 1488 in twijfel. Rudolf Terner 1973 (zie noot 8), p. 46; Wolfgang Schöne
1955 (zie noot 72), p. 8; Martin Davies 1974 (zie noot 17) p. 276.
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Anoniem 1972 (zie noot 71), p. 782.
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Dirk de Vos 1999 (zie noot 15), p. 186.
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Afb. 6. Anoniem, Kruisafneming, 1500 – 1550, olieverf op paneel, 200 x 263 cm, Madrid, Museo del Prado.

Afb. 7. Anoniem, Kruisafneming, ca. 1488, olieverf op paneel, 200 x 265 cm, Berlijn, Bode-Museum.
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5.1.2

Varianten

Liggend formaat
Het middenpaneel op de Edelheere-triptiek (afbn. 8, 9), vermoedelijk geschilderd vóór 1439, is de
oudste en mogelijk bekendste kopie van het Madrileense meesterwerk van Van der Weyden.80 Het
drieluik vormt tevens een belangrijke schakel in het onderzoek naar de Vlaamse kunstenaar. Het
opschrift op het rechterbuitenluik vermeldt namelijk het jaartal 1443. Dit vormt de einddatering van
Van der Weydens Kruisafneming. De opdrachtgever van het schilderij kan ofwel de in 1439 overleden
Leuvense patriciër Willem Edelheere ofwel diens gelijknamige zoon zijn geweest.81 Het jaartal 1443
verwijst mogelijk niet naar het jaar waarop het paneel vervaardigd is, maar naar het moment van de
plaatsing in de familiekapel van de Sint-Pieterskerk te Leuven.82 Doordat historicus Johannes Molanus
in 1570 Van der Weyden als maker van de Edelheere-triptiek bestempelde, bracht hij menig auteur –
tot zelfs in de negentiende eeuw – op een dwaalspoor. Deze toeschrijving wordt al een lange tijd niet
meer aanvaard. Men meent nu dat het drieluik door een onbekende Leuvense meester is geschilderd.
De kunstenaar heeft toentertijd wellicht de mogelijkheid gehad om het origineel te bestuderen in de
Onze-Lieve-Vrouw van Ginderbuiten te Leuven.83

Afb. 8. Anoniem, Edelheere-triptiek, vóór 1439, olieverf op paneel, 99 x 199 cm, Leuven, Museum M.
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Erwin Panofsky dateert de Edelheere-triptiek rond 1443, Shirley Neilsen Blum meent echter dat de triptiek
tussen 1436 – 1439 vervaardigd is. Erwin Panofsky 1971 (zie noot 1), p. 257; Shirley Neilsen Blum, Early
Netherlandish Triptychs. A Study in Patronage, Berkeley 1969, pp. 50, 138.
81
Het opschrift luidt: „dese tafel heeft veree(r)t he(re)n Wille(m) Edelhee(re) / en(de) Alyt syn werdinne int iaer
ons He(re)n MCCCC/ en XLIII‟ [Dit schilderij heeft eer gebracht aan Willem Edelheere en aan zijn echtgenote
Alyt in het jaar 1443]. Micheline Comblen-Sonkes, The Collegiate Church of Saint Peter, Louvain (deel 1),
Brussel 1996 (Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège au
quinzième siècle, 18), pp. 131, 189.
82
Shirley Neilsen Blum 1969 (zie noot 80), pp. 49, 50.
83
Zie noot 8 voor Johannes Molanus‟ uitspraak over de Edelheere-triptiek als een eigenhandig werk van Van der
Weyden. Rudolf Terner 1973 (zie noot 8), pp. 47, 48; Lorne Campbell en Jan van der Stock 2009 (zie noot 2), p.
484.
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Onmiddellijk valt op dat de figuren op het middenpaneel (afb. 9) zich in een zee van ruimte
bevinden, waarbij het beklemmende gevoel, dat Van der Weyden juist zo knap heeft weten over te
brengen, totaal afwezig is. Hoewel sommige bronnen menen dat de kopie het origineel nauwkeurig
volgt, is, mijns inziens, de anonieme kunstenaar toch in vele opzichten minder bekwaam dan Van der
Weyden.84 Met name door de wanverhoudingen, minder verfijnde uitvoering, harde contourlijnen en
geprononceerde schaduwwerking doet de triptiek duidelijk onder voor het origineel. De Leuvense
schilder wijzigde de proporties, waardoor het middenpaneel geen rechthoekige herhaling is van het
voorbeeld, maar bij benadering een vierkant formaat heeft gekregen. Hierdoor ontstaat een te grote
ruimte, die tevens heel diep is, opgevuld met een vergroot kruis en een gouden achtergrond. De
figuren hebben nu weliswaar voldoende plaats in het schilderij, maar door de hoeveelheid ruimte
boven hun hoofden zien ze er meer uit als marionetten.85

Afb.

9.

Anoniem,

Edelheere-

triptiek, detail van afb. 8: het
middenpaneel, vóór 1439, olieverf
op paneel, 99 x 105 cm, Leuven,
Museum M.

Ook de verhoudingen van de
figuren

afzonderlijk

lijken

minder goed gelukt, met name
Nikodemus komt over als een
gedrongen gestalte. Hoewel er
betraande gezichten geschilderd
zijn,

ademt

de

kopie

niet

dezelfde emotionele kracht uit
als

Van

der

Weydens

meesterwerk. Daarnaast kunnen
nog kleine verschillen opgemerkt worden, zoals de jonger ogende gezichten, de schedel die meer naar
rechts geplaatst is, de gordel van Maria Magdalena waarop alleen de naam Ihesus staat en het
ontbreken van de kruisbogen in het maaswerk. Ook veranderde de kunstenaar de kleurstelling. Zo
heeft hij de kleding van de Maagd een donkerblauwe kleur gegeven, terwijl de mantel van Maria
Magdalena niet blauwgrijs, maar juist bordeauxrood is geschilderd.86
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Onder meer Martin Davies en Dirk de Vos spreken over de Edelheere-triptiek als een getrouwe kopie van het
origineel. Martin Davies 1974 (zie noot 17), p. 276; Dirk de Vos 1999 (zie noot 15), p. 33.
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Micheline Comblen-Sonkes 1996 (zie noot 81), pp. 130, 189.
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Afwijkend van het originele werk bevat de Edelheere-triptiek zijluiken. Deze zijpanelen
portretteren leden van de familie in het gezelschap van beschermheiligen. Op het linkerzijluik knielen
Willem Edelheere en zijn zonen Willem en Jacob neer, achter hen staat de heilige Jakobus de
Meerdere. Op het rechterzijluik zijn achtereenvolgens Edelheeres echtgenote Aleydis Cappuyns met
haar dochters Aleydis en Catharina verbeeld. Over de identiteit van de staande vrouw op dit paneel
bestaat geen consensus. Onder meer worden de heiligen Aleydis en Elisabeth van Hongarije genoemd,
maar ook keizerin Adelaïde wordt geopperd.87 De rugzijden van de zijluiken bevatten
grisailleschilderingen, links een zwaar beschadigde voorstelling van de Triniteit en rechts biedt
Johannes de Evangelist ondersteuning aan de in zwijm vallende Maagd.88

Afb. 10. Anoniem, Kruisafneming, 1501 – 1525, olieverf op paneel, afmetingen niet teruggevonden,
Wuustwezel, O.L.V. kerk.

Een andere, anonieme, Kruisafneming (afb. 10), vervaardigd in het eerste kwart van de
zestiende eeuw, bevindt zich in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Wuustwezel.89 Ondanks enkele
wezenlijke verschillen met het origineel kan de beïnvloeding van Van der Weydens compositie niet
onopgemerkt blijven. De kunstenaar vult het beeldvlak voornamelijk op met figuren, enkel het
bovenste deel is voorzien van een landschap. Om het beeldvlak volledig gevuld te krijgen, maakte hij
de benen van Christus langer en Maria Magdalena‟s gestalte breder. Een opmerkelijke verandering is
87

Dirk de Vos 1999 (zie noot 15), p. 33; Lorne Campbell en Jan van der Stock 2009 (zie noot 2), p. 484;
Micheline Comblen-Sonkes 1996 (zie noot 81), p. 190.
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Otto G. von Simson 1953 (zie noot 39), p. 15.
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Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium < www.kikirpa.be > (25 augustus 2011).
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de ontbrekende dwarsbalk van het kruis. Hierdoor verandert de positie van de man op de ladder. Hij
bevindt zich nu op bijna gelijke hoogte als de overige figuren en ondersteunt niet Christus‟ elleboog
maar houdt hier zijn pols vast. De hoofden van de figuren tonen weinig overeenkomsten met die van
Van der Weyden, zoals goed te zien is aan de gezichten van Jozef van Arimathea en de man op de
ladder.

Afb. 11. School van Antwerpen, Kruisafneming, ca. 1510, olieverf op paneel, 60,5 x 74,3 cm, Amsterdam,
veiling Christie‟s, 09 mei 2001, nr. 103.

Een volgend zestiende-eeuws paneel (afb. 11), verkocht op een veiling bij Christie‟s in
Amsterdam, komt vermoedelijk uit een Antwerpse werkplaats.90 Achter de groep figuren ontplooit
zich een dreigend rotsachtig landschap. Ook hier heeft de anonieme kunstenaar enkel de stam van het
Christuskruis geschilderd, de man op de ladder behoudt nu wel zijn oorspronkelijke positie. Aan de
uitbeelding van de kleding is voldoende aandacht besteed. De droevige gezichten lijken niet op die van
het origineel.
Het paneel (afb. 12) van de Antwerpse schilder Joos van Cleve (ca. 1480 – 1541) bevestigt
wederom de enorme invloed die Van der Weyden heeft gehad. De tien figuren zijn geplaatst voor een
ruim opgezet landschapsdecor, waarbij – van links naar rechts – een woud met een kale rots, een brede
vlakte met een rivier en een ommuurde stad in de bergen zichtbaar worden. Onder meer James Snyder
beweert dat Van Cleve voor zijn achtergrond inspiratie opdeed bij de landschapsschilderingen van

90

Christie‟s < http://www.christies.com > (17 juni 2011).
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Joachim Patinir (ca. 1480 – 1524).91 De houding, de kleding en de compositie van de figuren bleven
gehandhaafd, maar de gezichten heeft Van Cleve aangepast aan zijn eigen stijl. Ook schilderde hij bij
de man op de ladder een merkwaardig hoofddeksel en vergrootte hij de dwarsbalk van het kruis.92

Afb. 12. Joos van Cleve, Kruisafneming,
1518 – 1520, olieverf op paneel, 114,9 x
126,4

cm,

Philadelphia,

Philadelphia

Museum of Art.

Op

twee

kleine

schilderijen,

afkomstig uit Basel (afb. 13) en uit de
verzameling

van

mevrouw

Warren-

Codrington (afb. 14), staan de figuren
ditmaal voor een gouden achtergrond in
een ruimere nis dan bij Van der Weyden.
De bovenkant van het eerste paneel heeft
de vorm van een trapezium, bij het
tweede schilderij is die halfrond. Beide kunstwerken, gedateerd rond 1550, beelden de figuren sterk
vereenvoudigd af, waarbij ook het maaswerk versimpeld is weergegeven. Men meent in de Zwitserse
Kruisafneming de stijl uit de omgeving van de Antwerpse schilder Marcellus Coffermans te
herkennen. De man tussen Nikodemus en Maria Magdalena houdt geen zalfpot vast.93
Op een Kruisafneming uit zowel Utrecht (afb. 15) als Würzburg (afb. 16) wordt de
figurengroep gespiegeld getoond. Deze twee zeventiende-eeuwse olieverfschilderijen bevatten een
uitgestrekt landschap op de achtergrond. Het spiegelbeeld in combinatie met een landschap doet
vermoeden dat beide panelen niet naar Van der Weydens origineel zijn gemaakt, maar naar een
burijngravure van Cornelis Cort (meer hierover in paragraaf 5.2, afb. 41).94 Met name het stadsgezicht
op afbeelding 16 vertoont een sterke gelijkenis met de gravure. Het landschap op de Utrechtse kopie is
weliswaar ook in tweeën gedeeld, met links een beboste rotspartij en rechts een stadsgezicht met
bergen, maar de gebouwen met spitse torens, komen totaal niet overeen met de architectuur op de
gravure.

91

James Snyder 1985 (zie noot 42), p. 418; John Oliver Hand, Joos van Cleve. The complete paintings, New
Haven 2004, pp. 47, 48.
92
Micha Leeflang, „Uytnemende Schilder van Antwerpen‟. Joos van Cleve. Atelier, productie en werkmethoden,
Groningen 2007, pp. 26, 86, 87.
93
Micheline Comblen-Sonkes 1996 (zie noot 81), pp. 140, 141.
94
Didier Martens 2005 (zie noot 69), pp. 16, 17; Jeltje Dijkstra, Paulus Pacificus Wilhelmus Maria Dirkse en
Anneloes E. A. M. Smits, De schilderijen van Museum Catharijneconvent, Utrecht 2002, pp. 360, 361.
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Afb. 13. Anoniem (omgeving Marcellus Coffermans), Kruisafneming, ca. 1550 , olieverf op paneel, 40 x 33 cm,
Basel, Kunstmuseum.

Afb. 14. Anoniem, Kruisafneming, ca. 1550, olieverf op paneel, 35 x 39 cm, Londen, veiling Christie‟s (collectie
Mrs. Warren-Codrington e.a.), 27 mei 1949, nr. 98.
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Afb. 15. Anoniem, Kruisafneming, ca. 1610, olieverf op paneel, 96 x 124 cm, Utrecht, Museum
Catharijneconvent.

Afb. 16. Anoniem, Kruisafneming, begin 17de eeuw, olieverf op paneel, 87 x 115 cm, Würzburg, Martin von
Wagner-Museum der Universität.
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Staand formaat
Ook in verticaal formaat zijn kopieën vervaardigd. De diepte van de omgeving komt immers op een
staand schilderij beter tot haar recht. Veel van de hieronder genoemde kopieën, die dan ook een
landschap bevatten, worden toegeschreven aan Marcellus Coffermans, die rond 1550 tot aan zijn dood
in 1578 actief was en bekend stond om zijn talrijke imitaties van Van der Weyden.95

Afb. 17. Anoniem, Kruisafneming, 1476 – 1500,

Afb. 18. Anoniem, Kruisafneming, ca. 1520,

olieverf op doek, 92 x 69 cm, Douai, Musée de la

olieverf op paneel, 121,2 x 80 cm, Londen, veiling

Chartreuse.

Sotheby‟s, 07 december 2006, nr. 115 .

Een vroege verticale voorstelling is te vinden in het Musée de la Chartreuse in Douai (afb. 17).
Een anonieme kunstenaar vervaardigde dit paneel in het laatste kwart van de vijftiende eeuw.96 Om
diepte te creëren plaatste hij de figuren voor een, relatief kaal, landschap op verschillende niveaus. Zo
staat Maria Magdalena helemaal vooraan, de tweede groep wordt gevormd door Johannes de
Evangelist, de Maagd, en de beide Maria‟s. Verder naar achteren bevindt zich de groep met de man op
de ladder, Christus en de dragers van zijn lichaam. De man met de zalfpot ontbreekt echter. Volgens

95

Micha Leeflang, „Gemaakt in Antwerpen, bestemd voor Spanje?‟, Catharijne. Magazine van Museum
Catharijneconvent 2 (2010), p. 11; Lorne Campbell en Jan van der Stock 2009 (zie noot 2), p. 204.
96
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie < http://website.rkd.nl > (27 april 2011).
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Jeanne Maquet-Tombu is dit kunstwerk afgeleid van een verloren gegaan paneel van Van der Weyden,
dat hij nog vóór de Madrileense Kruisafneming vervaardigd zou hebben.97
Ook op een paneel (afb. 18) uit de voormalige verzameling van Van Bissing werd een
overeenkomstige dieptewerking bij de tien personages toegepast als op afbeelding 17. Toch slaagde de
anonieme kunstenaar hier minder goed in, omdat de meeste figuren op gelijke hoogte geschilderd zijn.
Daarnaast werd Maria Magdalena‟s pose veranderd, ze zakt nu door haar knieën, waardoor ze haar
oorspronkelijke functie als hoekpilaar verliest.98
De voorstelling op het middenpaneel van een triptiek (afb. 19), verkocht op een veiling in
Keulen, toont behalve de tien bekende figuren van de Kruisafneming ook één man met baard, tussen
Maria Cleophas en Jozef van Arimathea in. De personen staan dicht op elkaar. De knieën van de
Maagd lijken op de grond te steunen, terwijl Maria op het origineel juist een val naar links maakt. 99

Afb. 19. Anoniem, Kruisafneming, 1501 – 1550, olieverf op paneel, 106 x 76 cm (middenpaneel), Keulen,
veiling Lempertz, 15 november 2003, nr. 1108.

Van de volgende acht voorstellingen heeft men er zeven aan Marcellus Coffermans
toegeschreven. De schilderijen worden daarom gedateerd in de periode dat de Antwerpse schilder
actief was, dus vanaf 1550 tot circa 1575. Coffermans vervaardigde een groot aantal kunstwerken in
zijn leven, veelal kopieën naar bekende Vlaamse meesters.100 Aangezien zeven kopieën met de
97

Jeanne Maquet-Tombu, „Autour de la Descente de Croix de Roger‟, Bulletin de la Société Royale
d‟Archéologie de Bruxelles 1949 (Juli), pp. 5 – 7, 15.
98
Micheline Comblen-Sonkes 1996 (zie noot 81), p. 141.
99
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie < http://website.rkd.nl > (8 september 2011).
100
Marc R. de Vrij, „Two Panels of a Portable Altarpiece by Marcellus Coffermans‟, Konsthistorisk tidskrift.
Revy för konst och konstforskning 71 (2002) nr. 4, p. 231.
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Kruisafneming door hem gemaakt zijn, vertonen ze onderling veel gelijkenis. Zo lijkt het paneel dat
behoort tot de collectie van Joaquin Payá (afb. 20) veel op het schilderij dat verkocht is op een veiling
bij Christie‟s in Londen (afb. 21). De figuren, de compositie, maar ook het eenvoudige, glooiende
landschap zijn nagenoeg gelijk. Alleen geeft afbeelding 20 geen handenwringende Maria Magdalena
weer, maar een vrouw die haar tranen dept. De man met de zalfpot ontbreekt echter op beide
kunstwerken.101 Ook twee andere schilderijen (afbn. 22, 23) komen duidelijk met elkaar overeen. De
Maagd valt ditmaal niet flauw, maar knielt in de richting van haar dode zoon om hem te omarmen. Het
paneel met de halfronde bovenkant, dat te zien is in het Museum Catharijneconvent te Utrecht, bevat
een mooier uitgewerkt landschap dan de versie die verkocht is op een veiling bij Sotheby‟s in Londen.
Op beide schilderijen valt op dat het kruis, dat een centrale positie inneemt, enorm in de hoogte reikt.
De grot aan de rechterkant verwijst naar de plek waar Christus zal worden begraven.102

Afb. 20. Marcellus Coffermans, Kruisafneming,

Afb. 21. Marcellus Coffermans, Kruisafneming,

ca. 1550, olieverf op paneel, 27 x 22 cm, Madrid,

1550 – 1575, olieverf op paneel, 52,5 x 37,5 cm,

Joaquin Payá Collection.

Londen, veiling Christie‟s, 17 februari 1978, nr.
133.

101

Jacques Lavalleye, Collections d‟Espagne (deel 1), Antwerpen 1953 (Les Primitifs Flamands, 2. Répertoire
des peintures flamandes des quinzième et seizième siècles, 1), p. 17; Elisa Bermejo, „Pinturas con escenas de la
vida de Christo, por Marcellus Coffermans, existentes en España‟, Archivo español de arte 53 (1980) nr. 212, pp.
428, 429.
102
Jacques Lavalleye, Collections d‟Espagne (deel 2), Antwerpen 1958 (Les Primitifs Flamands, 2. Répertoire
des peintures flamandes des quinzième et seizième siècles, 2), p. 29.
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Afb. 22. Marcellus Coffermans, Kruisafneming,

Afb. 23. Marcellus Coffermans, Kruisafneming,ca.

ca. 1570, olieverf op paneel, 37 x 25,5 cm,

1550, olieverf op paneel, 58,2 x 45 cm, Londen,

Utrecht, Museum Catharijneconvent.

veiling Sotheby‟s, 21 april 2005, nr. 15.

Afb.

24.

Anoniem

(omgeving

Marcellus

Afb. 25. Marcellus Coffermans, Kruisafneming,

Coffermans), Kruisafneming, ca. 1550, olieverf op

ca. 1550, olieverf op paneel, 50 x 39 cm, Praag,

paneel, 71 x 47 cm, Turnhout, Taxandriamuseum.

Národni Galerie.
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Ook op de schilderijen uit Turnhout (afb. 24) en Praag (afb. 25) staat een bijzonder hoog kruis
opgesteld. Deze exemplaren tonen meer gelijkenis met Van der Weydens compositie dan het
kunstwerk uit Berlijn (afb. 26).103 Hier wordt Christus namelijk door Jozef van Arimathea van het
kruis gehaald, bovendien is de man met de zalfpot niet afgebeeld. Daarnaast heeft Maria Cleophas een
andere plaats op het schilderij gekregen, ze staat nu naast Nikodemus. Ook de door de knieën gezakte
houding van Maria Magdalena lijkt niet op die van het voorbeeld. Tot slot een Kruisigingstriptiek (afb.
27) uit Madrid. De groep figuren is zodanig opgesteld, door verticale dieptewerking te gebruiken, dat
ze op het smalle rechterluik van de triptiek passen. Dit heeft tot gevolg dat zowel Maria Magdalena als
de man met de zalfpot op de voorstelling ontbreken.
Op een aantal van de hierboven beschreven kopieën bevindt de Maagd zich op de voorgrond.
Ze is dan niet, zoals bij Van der Weyden, evenwijdig geschilderd aan haar dode zoon. Op deze manier
heeft de stelling van Otto von Simson, dat de parallelle houding uiting zou geven aan het lijden van de
Maagd, geen enkele betekenis.

Afb. 26. Marcellus Coffermans, Kruisafneming,

Afb. 27. Marcellus Coffermans, Kruisigings-

1550 – 1575, olieverf op paneel, 30 x 22 cm,

triptiek, 1550 – 1575, olieverf op paneel, afme-

Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin.

tingen

niet

teruggevonden,

Madrid,

Museo

Lázaro-Galdiano.

103

Didier Martens 2005 (zie noot 69), p. 17; Jarmila Vacková en Micheline Comblen-Sonkes, Collections de
Tchécoslovaquie, Brussel 1985 (Les Primitifs Flamands, 2. Répertoire des peintures flamandes des quinzième et
seizième siècles, 4), p. 73.
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Vrije kopieën
De volgende composities, die beschouwd kunnen worden als „vrije kopieën‟, grijpen terug op de
Kruisafneming, waarbij Van der Weydens vormentaal als inspiratiebron diende. Kunsthistoricus Dirk
de Vos benoemt drie vrije kopieën, respectievelijk vervaardigd door Jan Mostaert (afb. 28), de Meester
van het Bartolomeüs-altaar (afb. 29) en de Meester van het Heilig Bloed (afb. 30).104
Afb. 28. Jan Mostaert, Kruisafneming, 1510 –
1515, olieverf op paneel, 134 x 97,5 cm,
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België.

Op het vroeg zestiende-eeuwse
middenpaneel van de Passietriptiek (afb.
28), geschilderd door de Nederlander Jan
Mostaert (ca. 1475 – 1555), is een
gouden achtergrond, in de welving
gesierd met maaswerk, te zien.105 De
figuren lijken nauwelijks bedroefd te
zijn. Zo kijken de twee heilige vrouwen
achter de gehurkte Moeder Gods, wier
kleding alle plaats inneemt op de
voorgrond, weg van het tafereel. Rechts
onder de veel te korte dwarsbalk van het
kruis staan Nikodemus en een man die
ditmaal

geen

doornenkroon

zalfpot,
vasthoudt.

maar

de
Maria

Magdalena en de Maagd zijn frontaal afgebeeld met hun handen gevouwen in gebed. Alleen de
houding van Christus herinnert nog aan Van der Weydens beroemde schilderij.
Het kunstwerk (afb. 29) van de Keulse Meester van het Bartolomeüs-altaar (ca. 1445 – 1515),
gedateerd omstreeks het begin van de zestiende eeuw, toont ons een succesvollere interpretatie dan die
van Mostaert. Niet alleen plaatste hij de figurengroep in een nis met een gouden achtergrond, ook de
omgekeerde T-vorm en het zorgvuldig uitgewerkte maaswerk maken duidelijk dat deze meester
bekend was met het origineel. Hoewel de houding van de negen figuren niet in verband staat met die
van Van der Weyden, weet de kunstenaar toch op theatrale wijze een vergelijkbare emotionele kracht
over te brengen. Dit heeft hij onder meer verwezenlijkt door bij de figuren een droevig, soms zelfs
104

Dirk de Vos 1999 (zie noot 15), p. 186.
Catalogus van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten < www.opac-fabritius.be/nl/F_database.htm > (12
september 2011).
105
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betraand, gelaat te schilderen. Ook de uitbeelding van de treurende ineengezakte Maagd en Maria
Magdalena, die haar linkerhand op haar hart drukt, wekt ongetwijfeld medelijden op bij de
toeschouwer.106

Afb. 29. Meester van het Bartolomeüs-altaar, Kruisafneming, 1500 – 1505, olieverf op paneel, 228,6 x 210,6 cm,
Parijs, Musée du Louvre.

De Kruisafneming (afb. 30), met op de achtergrond een landschap, vervaardigd rond 1525
door de Meester van het Heilig Bloed, ontleent maar weinig elementen aan het origineel. 107 Alleen de
compositie van de drie figuren Maria Cleophas, Johannes de Evangelist en de Maagd en het frontaal
gepresenteerde lichaam van Christus met de karakteristieke houding van zijn armen lijken ervan
afgeleid te zijn. De knielende, schriele, Maria Magdalena en ook de vijf mannen rondom Christus
vertonen weinig gelijkenis.
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James Snyder 1985 (zie noot 42), p. 230; Stephan Kemperdick 1999 (zie noot 3), p. 132; Rolf Andree, Gert
von der Osten en Karel Gerard Boon, Der Meister des Bartholomäus-Altares, der Meister des Aachener Altares.
Kölner Maler der Spätgotik, tent.cat. Keulen (Wallraf-Richartz-Museum) 1961, pp. 20 – 22.
107
Dirk de Vos 1999 (zie noot 15), p. 186. Er staan op dit paneel elf figuren, helaas is dit niet goed op de
reproductie te zien.
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Bloed,

Afb. 31. Anoniem, Kruisafneming, 1450 – 1499

Kruisafneming, 1520 – 1530, olieverf op paneel,

olieverf op paneel, 67 x 55 cm, Zürich, particuliere

87,5 x 63,5 cm, Keulen, Wallraf-Richartz-Museum

collectie Adolf Hommel.

Afb.

30.

Meester

van

het

Heilig

& Fondation Corboud.

Mijns inziens behoren nog twee kunstwerken tot de vrije kopieën naar de Kruisafneming. Zo
valt onmiddellijk de nagebootste parallelle houding van de Maagd en haar zoon op bij een vijftiendeeeuws paneel uit de particuliere collectie van Adolf Hommel (afb. 31).108 De kledij is echter totaal
anders dan op het retabel van Van der Weyden, net als de uitbeelding van de voeten kussende Maria
Magdalena.
Rechts op het kunstwerk, uit een parochiekerk te Nieder-Waroldern, waarvan enkel een
reproductie van slechte kwaliteit bestaat (afb. 32), is de karakteristieke handenwringende Maria
Magdalena terug te zien. Daarnaast doet de pose van Christus‟ lichaam en die van het tweetal met de
heilige Johannes en de in zwijm vallende Maagd, ook denken aan Van der Weydens beeldtaal.109
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Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie < http://website.rkd.nl > (3 oktober 2011).
Wolfgang Medding, „Der Kreuzabnahmealtar zu Niederwaroldern und Seine Beziehungen zu Rogier van der
Weyden‟, Zeitschrift für Kunstgeschichte 7 (1938), pp. 125 – 129.
109
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Afb. 32. Anoniem, Kruisafneming, 1510 – 1530, olieverf op paneel, 184,5 x 184,5 cm, Nieder-Waroldern,
parochiekerk.

5.1.3

Partiële kopieën

Naast „volledige‟ kopieën van het monumentale altaarstuk van Van der Weyden zijn er ook
afzonderlijke replica‟s van een aantal figuren gemaakt. Sommige personages worden meerdere keren
afgebeeld, zoals Nikodemus. In deze paragraaf komen in totaal negen borstbeelden aan bod, waarvan
zeven geïllustreerd.

Wenende Vrouw
Er bestaan twee partiële versies van een Wenende Vrouw (afbn. 33, 34), één met een halfronde
bovenkant, beiden aanvankelijk toegeschreven aan Van der Weyden. De geïsoleerde heilige vrouw,
overeenkomstig met de figuur van Maria Cleophas, links achter Johannes de Evangelist op de
Kruisafneming, dept haar tranen met een deel van haar sluier. Het zestiende-eeuwse paneel met de
halfronde bovenkant behoorde vanaf de zeventiende eeuw tot de collectie van prins Karel van
Arenberg.110 Sinds 1926, na de verkoop ervan onder de titel Virgo Doloris op een veiling in Brussel, is
110

Cyriel Stroo en Pascale Syfer-d‟Olne, The Flemish primitives. Catalogue of early Netherlandish painting in
the Royal Museums of Fine Arts of Belgium. The master of Flémalle and Rogier van der Weyden groups,
tent.cat. Brussel (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België) 1996, p. 224.
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de huidige bewaarplaats van dit kunstwerk onbekend.111 De andere versie, vermoedelijk vervaardigd
na de tweede helft van de zestiende eeuw, maakt onderdeel uit van de collectie van de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België. Afgezien van het frame lijkt dit schilderij identiek te zijn aan
de eerdergenoemde kopie. Beide kunstwerken volgen de voorstelling van Van der Weydens figuur
getrouw, echter op één belangrijk punt wijken ze af van het origineel. De vrouw heeft nu niet haar
linkerhand langs haar middel om het gewaad vast te houden, maar heft deze hand juist op met de
handpalm naar de toeschouwer gericht. Haar opgeheven hand wordt geïnterpreteerd als een zegenend
of een sprekend gebaar.112

Afb. 33. Aelbrecht Bouts? Wenende Vrouw, 1500

Afb. 34. Anoniem, Wenende vrouw, na 1550,

– 1549, olieverf op paneel, 48 x 33,5 cm, veiling

olieverf op

Giroux (collectie prins Karel van Arenberg), 15

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van

november 1926, nr. 83.

België.

paneel, 47,8 x 31,4 cm, Brussel,

Andere – minieme – verschillen met het origineel: de ring aan de middelvinger ontbreekt op beide
kopieën en ook het uiteinde van de rechtermouw bevat een minder mooie uitgewerkte zoom met
bont.113 Doordat de wenende vrouw geheel uit de context is gehaald, met een gewijzigde positie van de
linkerhand, krijgt de kopie een andere functie dan het origineel. Het onafhankelijke kunstwerk kan
111

Mogelijk maakte de kopie (afb. 33) deel uit van een diptiek. Micheline Comblen-Sonkes 1996 (zie noot 81),
p. 142. „Een Virgo Doloris werd tezamen met een Salvator Mundi, toegeschreven aan Van der Weyden, voor
64.000 francs verkocht.‟ Brusselse correspondent, „Veilingen te Brussel‟, Algemeen Handelsblad 19 november
1926.
112
Cyriel Stroo en Pascale Syfer-d‟Olne 1996 (zie noot 110), pp. 224, 225.
113
Op afbeelding 33 hangt over de linkerarm van de heilige vrouw een rood kleed. De kleurstelling van de kopie
lijkt hier anders te zijn dan op de Kruisafneming. Echter, veel delen, waaronder het rode kleed, zijn
overgeschilderd. Cyriel Stroo en Pascale Syfer-d‟Olne 1996 (zie noot 110), p. 223.
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gebruikt zijn voor privédevotie, om thuis het lijden van Christus te overdenken. Men vermoedt dat de
Leuvense schilder Aelbrecht Bouts (ca. 1455 – 1549) de Virgo Doloris geschilderd heeft, de andere
versie kan mogelijk in Spanje vervaardigd zijn.114

Heilige Johannes de Evangelist
Ook de heilige Johannes de Evangelist (afb. 35), geïnspireerd op dezelfde figuur uit de Kruisafneming,
is tot een zelfstandig borstbeeld omgevormd. Het paneel toont een overeenkomstige kopie met het
voorbeeld, echter de toegevoegde opgeheven rechterhand en kelk vallen onmiddellijk op. Met twee
vingers maakt de heilige een zegenend gebaar boven de kelk. Opnieuw is de figuur uit de verhalende
context gehaald, en deze houding en het attribuut maken dit kunstwerk tot een geschikte
devotieafbeelding.115 Aanvankelijk toegewezen aan Colijn de Coter (ca. 1445 – 1525), wordt nu
gedacht dat een anonieme Brusselse kunstenaar uit het eerste kwart van de zestiende eeuw het
schilderij vervaardigd heeft. De voorovergebogen houding, het krullende haar met de bijbehorende
inhammen, de tranen en de kleding komen duidelijk overeen met Van der Weydens heilige. Niettemin,
bracht de Brusselse kunstenaar een ietwat langer gezicht en een vollere onderste mondrand op de
kopie aan. Men vermoedt dat deze versie niet rechtstreeks naar het origineel gemaakt is.116

Afb. 35. Anoniem, Heilige Johannes, 1501 – 1525, olieverf op paneel, 33 x 26 cm, Brussel, Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België.
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Cyriel Stroo en Pascale Syfer-d‟Olne 1996 (zie noot 110), p. 225.
Hélène Dubois 1993 (zie noot 4), p. 141.
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Cyriel Stroo en Pascale Syfer-d‟Olne 1996 (zie noot 110), pp. 218, 219.
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Boetvaardige Maria Magdalena
Vergelijkbaar met de uitbeelding van Maria Cleophas en Johannes de Evangelist krijgt ook de
zestiende-eeuwse partiële kopie van Maria Magdalena (afb. 36), die zich bevindt in het museum M te
Leuven, het vroegere stedelijk museum Vander Kelen-Mertens, door een bijgevoegd attribuut, een
andere iconografische betekenis. In de catalogus wordt deze voorstelling betiteld als de Boetvaardige
Maria Magdalena, terwijl de figuur op Van der Weydens meesterwerk duidelijk als rouwende persoon
is neergezet. Door de toevoeging van een tafel, met daarop een klein crucifix verschuift Maria
Magdalena‟s rol van een intens wenende vrouw naar een berouwvolle zondares. Haar houding, kleding
en tranen volgen het voorbeeld goed na. De uitvoering van de gevlochten haren en de draperieën van
haar hoofddoek lijken echter minder goed geslaagd. De staande houding van Maria Magdalena,
waarbij ze wanhopig haar handen tezamen drukt, kent veel navolging.117

Afb. 36. Anoniem, Boetvaardige Maria Magdalena,
1501 – 1550, olieverf op paneel, 52 x 43 cm,
Leuven, Museum M.

Nikodemus en Jozef van Arimathea in gebed
Twee borstbeelden van Nikodemus en Jozef van Arimathea (afb. 37), ontleend aan de Kruisafneming,
behoren tot de collectie van Tatton Park in Engeland. De schilderingen van klein formaat zijn
dusdanig aangepast, waarbij de figuren hun handen gevouwen hebben in gebed, om te dienen als
zelfstandige devotiepanelen. Zowel Jozef als Nikodemus zijn geplaatst voor een, inmiddels verbleekte,
rode achtergrond.118 De gevouwen handen passen niet goed bij de lichamen, alsof ze er op het laatste
117

Anoniem, Schatten der armen. Het artistiek historisch bezit van het O.C.M.W.- Leuven, tent.cat. Leuven
(Vander Kelen-Mertens) 1988 (Arca Lovaniensis, 17), pp. 166 – 169; Cyriel Stroo en Pascale Syfer-d‟Olne 1996
(zie noot 110), p. 226.
118
Dirk de Vos 1999 (zie noot 15), p. 38.
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moment aan toegevoegd zijn. Hoewel de gezichten overeenkomen met het voorbeeld, inclusief het
zwaar betraande en geaderde gelaat van Nikodemus, is de kleding eenvoudiger uitgevoerd. Zo draagt
Jozef een gewaad, waarbij de bontkraag vervangen is door een onversierd blauwkleurig exemplaar.
Ook Nikodemus beschikt niet, zoals Van der Weydens model, over zo‟n rijkversierde mantel met
goudbrokaat, maar gaat gekleed in eenvoudige bruine kledij. Vermoedelijk hebben twee verschillende
kunstenaars, tegen het einde van de vijftiende eeuw of aan het begin van de zestiende eeuw, de
panelen van Tatton Park vervaardigd.119

Afb. 37. Anoniem Jozef van Arimathea en Nikodemus in gebed, eind 15de – begin 16de eeuw, olieverf op paneel,
beiden 29,8 x 39,8 cm, Tatton Park (Cheshire), National Trust.
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Hélène Dubois 1993 (zie noot 4), pp. 137 – 139.
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Afb. 38. Colijn de Coter? Heilige Lucas tekent de maagd, 1490 –
1500, olieverf op paneel, 47,6 x 26 cm, New York, veiling
Christie‟s, 06 april 2006, nr. 18.

Er bestaan twee andere partiële versies met een
voorstelling van Nikodemus, waarvan één, hier niet
afgebeeld, vermoedelijk negentiende-eeuws, met een
afgesleten gouden achtergrond, verkocht is op een veiling
in 1977 bij Sotheby‟s in New York.120 Het andere paneel
(afb. 38) getiteld de Heilige Lucas tekent de Madonna,
verkocht op een veiling van Christie‟s in 2006, kan
mogelijk geschilderd zijn door Colijn de Coter. Deze versie
hing naast een voorstelling van de Madonna met Kind en
maakte onderdeel uit van dit tweeluik. Het gelaat van de
heilige toont veel gelijkenis met het voorbeeld, daarentegen
gaat hij anders gekleed. De figuur heeft namelijk een zwart
onderkleed met een V-hals aan, met daarboven een rood
effen gewaad met een fluwelen zoom. Opvallend is dat de
gelaats- en karaktertrekken van de wenende Rogieriaanse Nikodemus op de heilige Lucas zijn
overgebracht, die hier in een geheel andere context fungeert. De heilige Lucas beeldt men over het
algemeen niet wenend af.121
Helaas kan er geen reproductie getoond worden van de man met de zalfpot, die op de
Kruisafneming achter Nikodemus en Maria Magdalena staat. Deze versie bevindt zich in het Lázaro
Galdiano Museum te Madrid.122

5.2

Gravures

Twee gravures uit Hamburg en Coburg, zijn afgeleid van de Kruisafneming. De ene (afb. 39) wordt
toegeschreven aan de Meester van de Banderollen, die vaak beschreven spreukbanden toevoegde aan
zijn composities en werkzaam was vanaf de jaren 1450 tot 1475.123 Opmerkelijk genoeg graveerde hij
twee moordenaars aan weerszijden van het Christuskruis. Uit de perkamentrollen, met de Latijnse
120

Micheline Comblen-Sonkes 1996 (zie noot 81), p. 142.
Christie‟s < http://www.christies.com > (15 juni 2011).
122
Max J. Friedländer 1967 (zie noot 1), p. 61; Hélène Dubois 1993 (zie noot 4), p. 141.
123
Anne I. Lockhart, „Four Engravings by the Master with the Banderoles‟, The Bulletin of the Cleveland
Museum of Art 60 (1973) nr. 8 (Oktober), pp. 247, 248; Friedrich Winkler, Der Meister von Flémalle und Rogier
van der Weyden. Studien zu ihren Werken und zur Kunst ihrer Zeit mit mehreren Katalogen zu Rogier,
Strassburg 1913, p. 164.
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woorden bonus en malus, valt op te maken dat voor de toeschouwer links de goede en rechts de
slechte moordenaar is afgebeeld. De Meester van de Banderollen staat bekend als een ware kopiist en
allerminst als een vernieuwer. Zo volgde hij niet alleen Van der Weyden na, maar ook andere
kunstenaars. Het motief van de slechte moordenaar lijkt overgenomen te zijn van het linkerzijpaneel
van een inmiddels verloren gegane triptiek (afb. 40) van Robert Campin.124

Afb.

39.

Meester

van

de

Bandenrollen,

Kruisafneming, 1460 – 1470, gravure, 23 x 18,4 cm,
Hamburg, Kunsthalle.

De gravure toont een wat onbeholpen versie van
het tafereel. Vanwege het gebruik van zware
contourlijnen, diepe schaduwen en sterk geaccentueerde kinnen, straalt het kunstwerk niet
dezelfde schoonheid en emotionele kracht uit als
het origineel. De gezichten zijn nauwelijks
bedroefd te noemen. Ook heeft de meester geen
gevoel voor diepte, zoals de wanverhouding van
Maria Cleophas en Maria Salomé ten opzichte
van de veel kleinere Johannes en de Maagd
duidelijk maakt. De gravure geeft, ondanks deze
minder

verfijnde

uitvoering,

wel

een

onmiskenbare imitatie van de Kruisafneming weer.

Afb. 40. Anoniem, kopie naar Robert Campin, Triptiek met de Kruisafneming, 1448 – 1465, olieverf op paneel,
afmetingen niet teruggevonden, Liverpool, Walker Art Gallery.
124

Martin Davies 1974 (zie noot 17), pp. 276, 313; Anne I. Lockhart 1973 (zie noot 123), p. 247; James Snyder
1985 (zie noot 42), p. 280.
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De andere gravure (afb. 41), omstreeks 1565 vervaardigd door Cornelis Cort, toont, afgezien
van de spiegelbeeldige figurengroep en het uitgewerkte landschap op de achtergrond, een nauwgezette
kopie van de Kruisafneming. Echter, de burijngravure is vermoedelijk niet gemaakt naar het origineel,
dat al tien jaar eerder naar Spanje was gezonden. Cornelis Cort werkte waarschijnlijk naar een kopie
van Michiel Coxcie.125 Hiëronymus Cock (1518 – 1570) heeft deze gravure, als hoofd van de
Antwerpse uitgeverij Aux Quatre Vents, in 1565 uitgegeven. Kort hierna vatte hij het idee op om een
geïllustreerd historisch overzicht van beroemde kunstenaars uit de Lage Landen te publiceren met
daarbij 23 gegraveerde kunstenaarsportretten en bijbehorende biografieën.126 Twee jaar na Cocks dood
verscheen de publicatie, waar ook plaats ingeruimd was voor Van der Weyden. Op de prent van Cort
wordt Van der Weyden vermeld als bedenker van de compositie: M. Rogerij Belgiae inuentum, een
eerbetoon aan de schilder. Deze vermelding is van groot belang, want voor het eerst wordt Van der
Weydens naam hier geassocieerd met de Kruisafneming.127 Uit een inventaris van de weduwe Cock
blijkt dat „Een coperen plate van een Affneminge Ons Heeren van Mr. Rogier' tot 1601 eigendom van
de uitgeverij was.128

Afb. 41. Cornelis Cort, Kruisafneming, ca. 1565, burijngravure, 320 x 406 mm, Coburg, Kunstsammlungen der
Veste Coburg.
125

Manfred Stefan Sellink, Cornelis Cort. „Constich plaedt-snijder van Horne in Hollandt‟/ „accomplished
plate-cutter from Hoorn in Holland‟, tent.cat. Rotterdam (Museum Boijmans van Beuningen) 1994, p. 67.
126
Amy Powell 2006 (zie noot 7), p. 551.
127
Amy Powell 2006 (zie noot 7), p. 550; Stephan Kemperdick en Jochen Sander, The Master of Flémalle and
Rogier van der Weyden. An exhibition organized by the Städel Museum, Frankfurt am Main, and the
Gemäldegalerie, Staatliche Museen, Berlin, Ostfildern 2009, p. 77.
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Erik Duverger, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw, Brussel 1984 (Fontes historiae artis
neerlandicae, 1), p. 29.

45

De gravure verschilt enigszins van het origineel. Zo staat het grotere kruis niet exact in het
midden, maar is het wat naar links verschoven. Hierdoor kan Maria Magdalena tegen de zijkant van de
beeldrand aanleunen. Rechts vult een boom het beeldvlak op. Op de achtergrond ontvouwt zich een
weids landschap, dat een Jeruzalempanorama voorstelt, waarbij de centraalbouw verwijst naar de
tempel van Salomo.129

5.3

Sculpturen

Van der Weydens Kruisafneming wekt de suggestie van een gebeeldhouwd retabel. De Vlaamse
meester beschikt dus over kwaliteiten om zijn kunstwerk tot een overtuigende sculpturale voorstelling
te maken. Lange tijd heeft men onterecht gedacht dat hij zelf een beeldhouwer was of anders wel een
zoon van een beeldsnijder. Nu weet men dat Van der Weyden beelden polychromeerde.130 Het
sculpturale karakter van de Kruisafneming kan wellicht door dit ambachtelijke aspect van zijn werk
verklaard worden.
Zijn invloed op middeleeuwse beeldhouwers is algemeen bekend.131 Aan de hand van de
hieronder beschreven sculpturen, geïnspireerd op de Kruisafneming, kan worden aangetoond dat het
Madrileense meesterwerk een onuitwisbare indruk op hen gemaakt heeft.

Twee fragmenten uit de collectie in Baltimore
In het Walters Art Museum te Baltimore bevinden zich twee gepolychromeerde gebeeldhouwde
groepen, met beiden drie figuren, afgeleid van de Kruisafneming. Ze beelden de belangrijkste
personages uit, met uitzondering van Maria Magdalena. Over deze kunstwerken is echter weinig
bekend. Robert A. Koch vermoedt dat de fragmenten bij elkaar horen en in de periode van 1465 tot
1480 in Brussel vervaardigd zijn.132 De eerste groep (afb. 42) beeldt de in zwijm vallende Maagd af,
bijgestaan door Johannes de Evangelist en een heilige vrouw, wellicht Maria Salomé. Het andere
fragment (afb. 43) toont ons een kruisafneming, waarbij de bebaarde Jozef van Arimathea en
Nikodemus het levenloze lichaam van Christus dragen.
Voor beide groepen geldt dat de beeldsnijder de proporties van de figuren heeft aangepast.
Hierdoor komt hun postuur wat gedrongen over. De blote voeten van de heilige Johannes zijn niet
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Johannes Assuerus Bernardus Maria de Jong, Architektuur bij de Nederlandsche schilders vóór de
Hervorming, Amsterdam 1934, p. 106.
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Zo werd Van der Weyden onder meer in 1440 betaald voor het polychromeren van een door Jan van Evere
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Robert A. Koch, „Two Sculpture Groups after Rogier‟s “Descent from the Cross” in the Escorial‟, The
Journal of the Walters Art Gallery 11 (1948), p. 39; Joseph Destreé, „A propos de l‟influence de Roger van der
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Bruxelles. Mémoires, rapports et documents 28 (1919), pp. 7 – 9.
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Robert A. Koch 1948 (zie noot 131), p. 42.

46

weergegeven, maar zitten verborgen onder de mantel. Ook de positie van zowel de Maagd als van
Maria Salomé is gewijzigd. De Moeder Gods, die haar bewustzijn verliest, geeft hier haar val een
beweging naar rechts, terwijl zij op het origineel naar links valt. Met als gevolg dat Maria Salomé
eveneens een andere, meer voorovergebogen, houding aanneemt. De plooival van de mantel van de
Maagd beslaat een groot deel van het kunstwerk. Deze draperieën zijn nauwkeurig geschikt naar het
voorbeeld. Dat ook de voorstelling op afbeelding 43 beïnvloed is door het meesterwerk uit het Prado,
blijkt wel uit de vergelijkbare houdingen en gebaren van de figuren. De wijzigingen ten opzichte van
het geschilderde model: Nikodemus draagt geen gewaad van goudbrokaat, Jozef van Arimathea heeft
hier een lange mantel aan en Christus mist een doornenkroon op het hoofd.133

Afb. 42. Anoniem, De Bezwijming van Maria, 1465 – 1480, gepolychromeerd hout, 32,5 x 39,5 x 11,5 cm,
Baltimore, Walters Art Museum.

Een ander gebeeldhouwd voorbeeld, geïnspireerd op de Kruisafneming, treft men aan in
België, in de Sint-Gangulfuskerk te Vielsalm (afb. 44). Hoewel niet alle figuren op dezelfde wijze
gepositioneerd zijn, met bijvoorbeeld een heilige vrouw biddend voor het kruis, en het lichaam van
Christus een merkwaardige houding van de benen vertoont, roept dit kunstwerk onmiddellijk de
herinnering op aan Van der Weydens retabel. Met name de flauwvallende Maagd is overtuigend
weergegeven.
133

Lucie van Caster-Guiette, „Réminiscences rogériennes dans la sculpture brabançonne‟, in: Jacques Lavalleye,
Mélanges d‟Archéologie et d‟histoire de l‟art offerts au professeur Jacques Lavalleye, Leuven 1970 (Recueil de
travaux d‟histoire et de philologie, 4), pp. 300 – 302; Anoniem 1979 (zie noot 5), pp. 176, 177.
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Drie fragmenten van een Passieretabel
Drie fraaie dynamische beeldengroepen van een Passieretabel (afbn. 45, 46), voorheen behorend tot
de collectie van Van Arenberg, bevinden zich sinds 1920 in een Zwitserse privéverzameling. Deze
drie voorstellingen, te weten een Kruisdraging, een Kruisafneming en een Bezwijming van Maria,
vertonen stilistisch een nauwe samenhang, zodat ze vermoedelijk van hetzelfde retabel afkomstig
zijn.134 De sculptuur, waarop Maria in zwijm valt (afb. 46), bevat duidelijk ontleningen aan Van der
Weydens meesterwerk. De handenwringende Maria Magdalena en de schikking van het drietal
Johannes de Evangelist, de Maagd en een heilige vrouw wier hoofd ontbreekt, zijn juiste interpretaties
van Van der Weydens figuren. Details maken duidelijk dat de kunstenaar naar het schilderij gewerkt
heeft. Zo lijkt het alsof de plooival van de gewaden en Maria Magdalena‟s gordel om haar middel
bijna letterlijk overgenomen zijn. Men meent dan ook dat de Brusselse school de fragmenten
omstreeks 1438 vervaardigde.135

Afb. 43. Anoniem, Kruisafneming, 1465 – 1480,

Afb. 44. Anoniem, Kruisafneming, 1460 – 1470,

gepolychromeerd hout, 36,5 x 34 x 10 cm,

gepolychromeerd hout, 110 x 73 cm, Vielsalm,

Baltimore, Walters Art Museum.

Sint- Gangulfuskerk.

134
135

Joseph Destreé 1919 (zie noot 131), p. 7.
Lorne Campbell en Jan van der Stock 2009 (zie noot 2), p. 501.
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Afb. 45. Anoniem, Drie fragmenten van een Passieretabel, ca. 1438, eikenhout, Kruisafneming: 55 x 46 x 16,5
cm; Bezwijming van de Maagd: 63 x 52 x 18 cm, Zwitserland, Privéverzameling.

Afb. 46. Anoniem, Drie fragmenten van een Passieretabel,
detail van afb. 45: Bezwijming van de Maagd, ca. 1438,
eikenhout, 63 x 52 x 18 cm, Zwitserland, Privéverzameling.

„Graflegging‟
Op

afbeelding
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is

een,

van

oorsprong

gepolychromeerd, houtsnijwerk te zien uit het Detroit
Institute

of

Arts,

eveneens

uit

de

voormalige

verzameling van Van Arenberg. De voorstelling kan
niet gemakkelijk geduid worden, het tafereel toont
immers een overgangsfase tussen een kruisafneming,
een bewening en een grafdraging.136 De compositie
kent men van een tekening uit het Louvre (afb. 48), die
door Dirk de Vos voorzien wordt van de passende titel
Bewening op weg naar het graf.137 Het ontwerp hiervan beschouwt men vaak als een vinding van Van
der Weyden. Net als van zijn Madrileense Kruisafneming, bestaan er ook van dit ontwerp
verscheidene kopieën en varianten.138 De pentekening, waarvan gedacht wordt dat het geen natekening
maar een modello is, kan gemaakt zijn door Van der Weyden zelf of diens leerling Vrancke van der
136

Nicole Verhaegen, „The Arenberg „Lamentation‟ in the Detroit Institute of Arts‟, The Art Quarterly 25 (1962)
nr. 4, p. 296; Burton B. Fredricksen, „A Flemish Deposition of ca. 1500 and Its Relation to Rogier‟s Lost
Composition‟, The J. Paul Getty Museum Journal 9 (1981), p. 134.
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Dirk de Vos 1999 (zie noot 15), p. 33.
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Friedrich Winkler, „Some Early Netherland Drawings‟, The Burlington Magazine for Connoisseurs 24 (1914)
nr. 130 (Januari), p. 231. Een lijst met geschilderde navolgingen is te vinden in onder meer Burton B.
Fredricksen 1981 (zie noot 136), pp. 133 – 156.
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Stockt (1420 – 1495). Het blijft een onbeantwoorde vraag welk kunstwerk het eerst vervaardigd is: de
tekening of het beeldhouwwerk. Of heeft er misschien nog een ander – inmiddels verloren gegaan –
oerwerk bestaan, dat als voorbeeld diende voor zowel de getekende als de sculpturale versie? 139

Afb. 47. Anoniem, Bewening op weg naar het graf, ca. 1460, eikenhout, 88,3 x 141,6 x 24,8 cm, Detroit, Detroit
Institute of Arts.

Afb. 48. Rogier van der Weyden? Bewening op weg naar het graf, ca. 1460, pen over een schets in loodstift, 240
x 357 mm, Parijs, Musée du Louvre.
139

Dirk de Vos 1999 (zie noot 15), p. 35; Lucie van Caster-Guiette 1970 (zie noot 133), p. 299; Burton B.
Fredricksen 1981 (zie noot 136), pp. 133 – 156.
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De gebeeldhouwde groep bestaat uit acht figuren. Nikodemus, Jozef van Arimathea en een
engel dragen het lichaam van Christus, dat de Moeder Gods omarmt. Zij wordt bijgestaan door
Johannes de Evangelist. Rechts neemt Maria Magdalena een geknielde houding aan, waarbij ze
hoogstwaarschijnlijk haar handen ineenwringt. Tussen haar en Nikodemus kijkt een heilige vrouw
weg van het tafereel.140 De compositie vertoont duidelijk overeenkomsten met de Kruisafneming.
Vooral de kleding en de houding van Maria Magdalena – weliswaar iets meer door de knieën gezakt
doen er sterk aan denken, maar ook de vooruitgestoken benen van Jozef en Nikodemus. Eveneens het
verdriet van Nikodemus en de Maagd – hun betraande gelaat is goed te zien op een uitvergroting geeft
de invloed van Van der Weyden weer.

140

Nicole Verhaegen 1962 (zie noot 136), p. 297.
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6.

Conclusie

Op de Kruisafneming (ca. 1435) van de Vlaamse schilder Rogier van der Weyden zijn tien
uitzonderlijk realistische figuren afgebeeld in een ondiepe kastachtige ruimte. Allen zijn gevat in een
tijdloos en harmonieus beeld. Dit meesterwerk onthult Van der Weydens talent om innerlijke
gevoelens treffend weer te geven. Het kunstwerk krijgt dan ook al in het midden van de vijftiende
eeuw veel lof toebedeeld. Deze positieve waardeoordelen hebben vooral betrekking op de weergave
van zijn emoties. Van der Weydens tranen lijken immers „niet af te wijken van echte‟. De
bewoordingen in geschriften uit de zestiende eeuw prijzen vooral de „natuurgetrouwheid en
vroomheid‟ van het meesterwerk, waarbij „devotie‟ in verband gebracht wordt met „emotie‟. Het
gevoel voor pathos, dat de Vlaamse meester op zo‟n overtuigende wijze in beeld wist te brengen,
wekte ongetwijfeld medeleven op bij de aanschouwer, waarbij wellicht een emotionele wisselwerking
tussen kunstwerk en toeschouwer tot stand kwam.
De waardering voor de Kruisafneming blijkt daarnaast uit Van der Weydens verstrekkende
invloed op tijdgenoten en latere kunstenaars. Niet alleen schilders, maar ook graveurs en beeldhouwers
vervaardigden vele kopieën van het Madrileense meesterwerk, van vóór de dood van de kunstenaar tot
aan het begin van de zeventiende eeuw. Er bestaan zelfs letterlijke herhalingen. Ook het feit dat al
vóór 1439 de eerste kopie, de Edelelheere-triptiek, werd gemaakt, geeft aan dat men het al vroeg als
een belangrijk kunstwerk beschouwde. In deze scriptie zijn drieënveertig kopieën aan bod gekomen.
De kunstenaars hebben de compositie, formeel gezien, redelijk getrouw overgenomen, maar vele
navolgers hebben de ondiepe kastruimte door een landschap vervangen, met als gevolg dat het
beklemmende gevoel, dat de Vlaamse meester juist zo knap heeft weten over te brengen, vaak afwezig
is. De vervanging door het landschap doet de kopieën tevens aan emotionele kracht verliezen. De
partiële kopieën fungeren in een andere context dan het origineel: ze dienen nu als zelfstandige
devotiepanelen.
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Afb. 1. Rogier van der Weyden, Kruisafneming, ca. 1435, olieverf op paneel, 220 x 262 cm, Madrid,
Museo del Prado.
Foto: Wikimedia Commons:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:El_Descendimiento,_by_Rogier_van_der_Weyden,_from_Prado_in_
Google_Earth.jpg

Afb. 2. Rogier van der Weyden, Kruisafneming, detail van afb. 1: kruisboog aan het maaswerk, ca.
1435, olieverf op paneel, 220 x 262 cm, Museo del Prado.
Foto: Google Earth: http://www.google.com/intl/en/landing/prado/
Afb. 3. Fra Angelico, Kruisafneming, 1437 – 1440, tempera op paneel, 176 x 185 cm, Florence,
Museo di San Marco.
Foto: Web Gallery of Art: http://www.wga.hu/support/viewer/z.html
Afb. 4. Rogier van der Weyden, Het Laatste Oordeel, detail: de verdoemden, 1446 – 1452, olieverf op
paneel, 215 x 560 cm, Beaune, Musée de l‟Hôtel Dieu.
Foto: Web Gallery of Art: http://www.wga.hu/support/viewer/z.html

Afb. 5. Michiel Coxcie, Kruisafneming, ca. 1569, olieverf op paneel, 200 x 263 cm, Escoriaal, klooster
van San Lorenzo.
Foto: Max J. Friedländer, Rogier van der Weyden and the Master of Flémalle, Leiden 1967 (Early
Netherlandish Painting, 1), afb. 3b.
Afb. 6. Anoniem, Kruisafneming, 1500 – 1550, olieverf op paneel, 200 x 263 cm, Madrid, Museo del
Prado.
Foto: Amy Powell, „The Errant Image. Rogier van der Weyden‟s “Deposition from the Cross” and its
Copies‟, Art History 29 (2006) nr. 4 (September), p. 549.

Afb. 7. Anoniem, Kruisafneming, ca. 1488, olieverf op paneel, 200 x 265 cm, Berlijn, Bode-Museum.
Foto: Stephan Kemperdick en Jochen Sander, The Master of Flémalle and Rogier van der Weyden. An
exhibition organized by the Städel Museum, Frankfurt am Main, and the Gemäldegalerie, Staatliche
Museen, Berlin, Ostfildern 2009, p. 83.
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Afb. 8. Anoniem, Edelheere-triptiek, vóór 1439, olieverf op paneel, 99 x 199 cm, Leuven, Museum M.
Foto: Web Gallery of Art: http://www.wga.hu/support/viewer/z.html

Afb. 9. Anoniem, Edelheere-triptiek, detail van afb. 8: het middenpaneel, vóór 1439, olieverf op
paneel, 99 x 105 cm, Leuven, Museum M.
Foto:
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Kunstpatrimonium:

http://www.kikirpa.be/www2/cgi-

bin/wwwopac.exe?DATABASE=foto2&LANGUAGE=1&COPYTEXT=&COPYRIGHT=&647896=
on
Afb. 10. Anoniem, Kruisafneming, 1501 – 1525, olieverf op paneel, afmetingen niet teruggevonden,
Wuustwezel, O.L.V. kerk.
Foto:
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http://www.kikirpa.be/www2/cgi-
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n

Afb. 11. School van Antwerpen, Kruisafneming, ca. 1510, olieverf op paneel, 60,5 x 74,3 cm,
Amsterdam, veiling Christie‟s, 09 mei 2001, nr. 103.
Foto: Christie‟s: http://www.christies.com/lotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=2040003
Afb. 12. Joos van Cleve, Kruisafneming, 1518 – 1520, olieverf op paneel, 114,9 x 126,4 cm,
Philadelphia, Philadelphia Museum of Art.
Foto: Beelddocumentatie uit het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Afb. 13. Anoniem (omgeving Marcellus Coffermans), Kruisafneming, ca. 1550 , olieverf op paneel, 40
x 33 cm, Basel, Kunstmuseum.
Foto: Beelddocumentatie uit het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Afb. 14. Anoniem, Kruisafneming, ca. 1550, olieverf op paneel, 35 x 39 cm, Londen, veiling
Christie‟s (collectie Mrs. Warren-Codrington e.a.), 27 mei 1949, nr. 98.
Foto: Beelddocumentatie uit het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Afb. 15. Anoniem, Kruisafneming, ca. 1610, olieverf op paneel, 96 x 124 cm, Utrecht, Museum
Catharijneconvent.
Foto: Museum Catharijneconvent Utrecht: http://adlib.catharijneconvent.nl/photo.aspx?maxphotos=1
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Afb. 16. Anoniem, Kruisafneming, begin 17de eeuw, olieverf op paneel, 87 x 115 cm, Würzburg,
Martin von Wagner-Museum der Universität.
Foto: Beelddocumentatie uit het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Afb. 17. Anoniem, Kruisafneming, 1476 – 1500, olieverf op doek, 92 x 69 cm, Douai, Musée de la
Chartreuse.
Foto:
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http://www.kikirpa.be/www2/cgi-

bin/wwwopac.exe?DATABASE=foto2&LANGUAGE=1&COPYTEXT=&COPYRIGHT=&598752=
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Afb. 18. Anoniem, Kruisafneming, ca. 1520, olieverf op paneel, 121,2 x 80 cm, Londen, veiling,
Sotheby‟s, 07 december 2006, nr. 115.
Foto: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie:
http://www.rkd.nl/rkddb/(xteykm55223gjc452hv5ij55)/photo.aspx?maxphotos=1
Afb. 19. Anoniem, Kruisafneming, 1501 – 1550, olieverf op paneel, 106 x 76 cm (middenpaneel),
Keulen, veiling Lempertz, 15 november 2003, nr. 1108.
Foto: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie:
http://www.rkd.nl/rkddb/(xteykm55223gjc452hv5ij55)/photo.aspx?maxphotos=2

Afb. 20. Marcellus Coffermans, Kruisafneming, ca. 1550, olieverf op paneel, 27 x 22 cm, Madrid,
Joaquin Payá Collection.
Foto: Jacques Lavalleye, Collections d‟Espagne (deel 1), Antwerpen 1953 (Les Primitifs Flamands, 2.
Répertoire des peintures flamandes des quinzième et seizième siècles, 1), afb. 14.
Afb. 21. Marcellus Coffermans, Kruisafneming, 1550 – 1575, olieverf op paneel, 52,5 x 37,5 cm,
Londen, veiling Christie‟s, 17 februari 1978, nr. 133.
Foto:
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http://www.kikirpa.be/www2/cgi-

bin/wwwopac.exe?DATABASE=foto2&LANGUAGE=1&COPYTEXT=&COPYRIGHT=&644323=
on

Afb. 22. Marcellus Coffermans, Kruisafneming, ca. 1570, olieverf op paneel, 37 x 25,5 cm, Utrecht,
Museum Catharijneconvent.
Foto: Museum Catharijneconvent Utrecht: http://adlib.catharijneconvent.nl/photo.aspx?maxphotos=4
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Afb. 23. Marcellus Coffermans, Kruisafneming, ca. 1550, olieverf op paneel, 58,2 x 45 cm, Londen,
veiling Sotheby‟s, 21 april 2005, nr. 15.
Foto:
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http://www.kikirpa.be/www2/cgi-

bin/wwwopac.exe?DATABASE=foto2&LANGUAGE=1&COPYTEXT=&COPYRIGHT=&644355=
on

Afb. 24. Anoniem (omgeving Marcellus Coffermans), Kruisafneming, ca. 1550, olieverf op paneel, 71
x 47 cm, Turnhout, Taxandriamuseum.
Foto:

Koninklijk
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http://www.kikirpa.be/www2/cgi-

bin/wwwopac.exe?DATABASE=foto2&LANGUAGE=1&COPYTEXT=&COPYRIGHT=&139586=
on

Afb. 25. Marcellus Coffermans, Kruisafneming, ca. 1550, olieverf op paneel, 50 x 39 cm, Praag,
Národni Galerie.
Foto: Jarmila Vacková en Micheline Comblen-Sonkes, Collections de Tchécoslovaquie, Brussel 1985
(Les Primitifs Flamands, 2. Répertoire des peintures flamandes des quinzième et seizième siècles, 4),
afb. 27.
Afb. 26. Marcellus Coffermans, Kruisafneming, 1550 – 1575, olieverf op paneel, 30 x 22 cm, Berlijn,
Staatliche Museen zu Berlin.
Foto: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie:
http://www.rkd.nl/rkddb/(xteykm55223gjc452hv5ij55)/photo.aspx?maxphotos=1
Afb. 27. Marcellus Coffermans, Kruisigingstriptiek, 1550 – 1575, olieverf op paneel, afmetingen niet
teruggevonden, Madrid, Museo Lázaro-Galdiano.
Foto:
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http://www.kikirpa.be/www2/cgi-

bin/wwwopac.exe?DATABASE=foto2&LANGUAGE=1&COPYTEXT=&COPYRIGHT=&591719=
on
Afb. 28. Jan Mostaert, Kruisafneming, 1510 – 1515, olieverf op paneel, 134 x 97,5 cm, Brussel,
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.
Foto: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie:
http://www.rkd.nl/rkddb/(xteykm55223gjc452hv5ij55)/photo.aspx?maxphotos=2
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Afb. 29. Meester van het Bartolomeüs-altaar, Kruisafneming, 1500 – 1505, olieverf op paneel, 228,6 x
210,6 cm, Parijs, Musée du Louvre.
Foto: Web Gallery of Art:
http://www.wga.hu/support/viewer_m/z.html
Afb. 30. Meester van het Heilig Bloed, Kruisafneming, 1520 – 1530, olieverf op paneel, 87,5 x 63,5
cm, Keulen, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud.
Foto: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie:
http://www.rkd.nl/rkddb/(xteykm55223gjc452hv5ij55)/photo.aspx?maxphotos=1
Afb. 31. Anoniem, Kruisafneming, 1450 – 1499, olieverf op paneel, 67 x 55 cm, Zürich, particuliere
collectie Adolf Hommel.
Foto: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie:
http://www.rkd.nl/rkddb/(xteykm55223gjc452hv5ij55)/photo.aspx?maxphotos=1
Afb. 32. Anoniem, Kruisafneming, 1510 – 1530, olieverf op paneel, 184,5 x 184,5 cm, NiederWaroldern, parochiekerk.
Foto: Wolfgang Medding, „Der Kreuzabnahmealtar zu Niederwaroldern und Seine Beziehungen zu
Rogier van der Weyden‟, Zeitschrift für Kunstgeschichte 7 (1938), p. 119.
Afb. 33. Aelbrecht Bouts? Wenende Vrouw, 1500 – 1549, olieverf op paneel, 48 x 33,5 cm, veiling
Giroux (collectie prins Karel van Arenberg), 15 november 1926, nr. 83.
Foto:
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on

Afb. 34. Anoniem, Wenende vrouw, na 1550, olieverf op paneel, 47,8 x 31,4 cm, Brussel, Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België.
Foto:

Koninklijk

Instituut

voor

het

Kunstpatrimonium:

http://www.kikirpa.be/www2/cgi-

bin/wwwopac.exe?DATABASE=foto2&LANGUAGE=1&COPYTEXT=&COPYRIGHT=&317079=
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Afb. 35. Anoniem, Heilige Johannes, 1501 – 1525, olieverf op paneel, 33 x 26 cm, Brussel,
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.
Foto:
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Kunstpatrimonium:

http://www.kikirpa.be/www2/cgi-
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on
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Afb. 36. Anoniem, Boetvaardige Maria Magdalena, 1501 – 1550, olieverf op paneel, 52 x 43 cm,
Leuven, Museum M.
Foto:
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Kunstpatrimonium:

http://www.kikirpa.be/www2/cgi-

bin/wwwopac.exe?DATABASE=foto2&LANGUAGE=1&COPYTEXT=&COPYRIGHT=&414930=
on
Afb. 37. Anoniem Jozef van Arimathea en Nikodemus in gebed, eind 15de – begin 16de eeuw, olieverf
op paneel, beiden 29,8 x 39,8 cm, Tatton Park (Cheshire), National Trust.
Foto: Hélène Dubois, „A Study of Two Bust Length Copies after Rogier van der Weyden‟s Descent
from the Cross‟, in: Roger van Schoute en Hélène Verougstraete-Marcq (red.), Dessin sous-jacent et
pratiques d‟atelier, Leuven 1993 (Le dessin sous-jacent dans la peinture, 9), afbn. 53a-b.
Afb. 38. Colijn de Coter? Heilige Lucas tekent de maagd, 1490 – 1500, olieverf op paneel, 47,6 x 26
cm, New York, veiling Christie‟s, 06 april 2006, nr. 18.
Foto: Christie‟s: http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=4684674
Afb. 39. Meester van de Bandenrollen, Kruisafneming, 1460 – 1470, gravure, 23 x 18,4 cm, Hamburg,
Kunsthalle.
Foto: Anne I. Lockhart, „Four Engravings by the Master with the Banderoles‟, The Bulletin of the
Cleveland Museum of Art 60 (1973) nr. 8 (Oktober), p. 250.
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