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4. Over kunst in de reformatietijd, in een drietal episoden 

Wim de Kok 

 

I. Lucas Cranach de Oude en Luther 

De Wittenbergse hofschilder Lucas Cranach de Oude, sinds enkele jaren bevriend met 
Luther, etst in 1520 een kopergravure met diens portret. Luther is hier afgebeeld als de 
augustijner monnik, die nog steeds een pij draagt en de kruinschering heeft, en tegelijk 
een vastberaden onverzettelijkheid uitstraalt. Op 10 december van dat jaar gooit Luther, 
omringd door medestanders, belangrijke kerkelijke boeken en documenten in het vuur 
van een brandstapel. Daartussen bevinden zich ook het kerkelijk wetboek en de 
pauselijke bul van april van dat jaar, waarin op 41 punten zijn opvattingen als strijdig 
met de katholieke theologie waren verklaard. De katholieke kerk toont zich doof voor zijn 
kritiek en biedt geen echte kans op verzoening. Luther toont zich op zijn beurt niet 
nederig ten opzichte van het kerkelijk gezag en radicaliseert. Door het kerkelijk wetboek 
te verbranden plaatst hij zichzelf symbolisch buiten het instituut kerk en zijn 
excommunicatie (in de pauselijke bul van 3 januari 1521) is het begrijpelijke gevolg. In 
april 1521 weigert hij op de Rijksdag van Worms zijn opvattingen te herroepen en 
verliest hij door de rijksban ook zijn staatsburgerschap. Hij kan dan gelukkig op de 
Wartburg onderduiken, maar gaat in december 1521 voor enkele besprekingen incognito 
naar Wittenberg. Dan maakt Cranach een nieuw portret, dit keer een houtsnede. Daarop 
zien we Luther niet meer als monnik, maar is hij de ‘Jonker Georg’ die met welige haar- 
en baardgroei en zonder pij helemaal klaar is voor een religieuze revolutie.  

Tussen die twee portretten in maakt Cranach in het voorjaar van 1521 een reeks van 26 
houtsneden, uitgegeven met als titel Passional Christi und Antichristi. In dertien 
tegenover elkaar afgedrukte tweetallen wordt steeds aan de ene kant het leven en lijden 
van Christus getoond, en aan de andere de gedragingen van de antichrist, de paus. Zo 
wast Christus op z’n knieën de voeten van zijn apostelen tegenover de paus die zich met 
zijn tiara op en op een troon gezeten door alle groten der aarde de voeten laat kussen. 
Of zien we Christus die met zijn apostelen blootvoets predikend door Palestina trekt 
tegenover de paus die zich in een luxe draagkoets laat vervoeren. In een ander 
voorbeeld wordt Christus getoond als degene die de handelaren en geldwisselaars uit de 
tempel verdrijft, en zit daartegenover de paus op zijn troon de aflaatbrieven te 
ondertekenen, die in ruil voor grof geld aan goedgelovige mensen verkocht worden. We 
zien dus de idealen van Christus verkwanseld door de paus, de antichrist. Deze uitgave 
met houtsneden van Cranach, voorzien van onderschriften door Philip Melanchton, 
collega en vertrouweling van Luther, wordt zeer wijd verspreid. De breuk met de 
katholieke kerk is hierdoor voor ieder die wil kijken, volstrekt duidelijk.  

Het omvangrijke schildersatelier van Lucas Cranach de Oude heeft zeer actief 
bijgedragen aan de snelle verbreiding van het lutheranisme. De jarenlange vriendschap 



tussen Cranach en Luther heeft waarschijnlijk ook bijgedragen aan de waardering die 
Luther blijft houden voor de visuele vormgeving van het geloof. Bij hem dus geen 
beeldenstorm. In de calvinistische streken gaat dat anders. Daar worden in de kerken 
religieuze muurschilderingen, beeldhouwwerken en altaarstukken verboden, omdat die 
zouden afleiden van Gods Woord. In de lutherse kerken blijft wel een beeldcultuur 
bestaan. Het magnifieke altaarstuk van de hand van Cranach uit 1547 voor de 
Stadtkirche van Wittenberg getuigt daar op die plek nog steeds van. 

II. Titiaan en Karel V 

In datzelfde jaar 1547 verslaat keizer Karel V in de Slag bij Mühlberg een leger van de 
Smalkaldische Bond, een coalitie van lutheraanse vorsten en zelfstandige steden. Tijdens 
de Rijksdag van Augsburg in 1548 verzoekt Karel de beroemde Venetiaanse schilder 
Titiaan, zijn eclatante overwinning in een schilderij uit te beelden. Titiaan schildert 
vervolgens geen slagveld, maar beperkt zich tot één figuur: Karel V zelf. Die wordt 
uitgebeeld als een geharnaste ridder te paard, die met een lange lans gewapend ten 
strijde trekt voor de eenheid van de moederkerk. Het doek Karel V in de Slag bij 
Mühlberg is tegenwoordig te zien in het Prado in Madrid.  

Zo’n drie jaar later reist de inmiddels tot hofschilder benoemde Titiaan op verzoek van 
Karel V opnieuw naar Augsburg voor de bespreking van een nieuwe opdracht. Karel heeft 
gedetailleerde wensen en Titiaan werkt die vervolgens in Venetië uit. Dat nieuwe 
schilderij wordt in 1554 naar Brussel, de residentie van Karel, verzonden. Het is een fors 
werk geworden: 346 bij 240 cm. Titiaan noemt het schilderij La Gloria, Karel V spreekt 
over Het Laatste Oordeel. Als Karel V in 1555/1556 afstand van de troon doet en verhuist 
naar zijn nieuw gebouwde onderkomen bij het klooster San Yuste in Spanje, gaat dit 
schilderij mee. Vanuit zijn slaapkamer kan Karel het dagelijks zien. Hij heeft uitzicht op 
het altaar van de naastgelegen kloosterkerk en La Gloria dient als altaarstuk. Op dit 
schilderij, dat zich inmiddels ook in het Prado te Madrid bevindt, zien we bovenin God de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest in een hemelse setting. Maria is links afgebeeld en 
rechts treffen we Karel V aan: met blote voeten, gehuld in een boetekleed met de 
handen gevouwen. De keizerskroon is afgezet en ligt op een wolk, terwijl Karel tijdens de 
totstandkoming van dit werk uiteraard nog steeds de keizer van het Duitse Rijk was. 
Naast hem zien we zijn naaste familieleden afgebeeld, waaronder zijn inmiddels 
overleden vrouw Isabella en zijn zoon Filips II, allemaal in gebedshouding. Een kring van 
andere figuren completeert het werk, voornamelijk afkomstig uit het Oude Testament: 
Noach, David en Mozes zijn gemakkelijk te onderscheiden. Maar geen heiligen, geen 
bisschoppen en kardinalen, geen paus te bekennen. Karel V heeft geen positief beeld van 
de vervulling van het pausschap in zijn tijd. Hij heeft verschillende pausen meegemaakt, 
die coalities sloten met zijn vijanden. Maar omgekeerd hebben zijn soldaten in 1527 
Rome op gruwelijke wijze geplunderd. Karel trekt wel ten strijde voor de eenheid van de 
christelijke wereld, maar zijn relatie met ‘Rome’ is meestal ronduit slecht. In de 
reformatietijd is het dus niet allemaal zwart–wit. Karel V en Luther staan waarschijnlijk 
zelfs wat minder ver van elkaar dan we meestal denken. In de kunst valt ook dat te 
ontdekken. 

III. Jezuïeten en de barok 

In 1568, tien jaar na de dood van Karel V, wordt in Rome begonnen met de bouw van de 
kerk Il Gesù. Het is dan vier jaar na de afsluiting van het Concilie van Trente, de 
kerkvergadering waar de katholieke kerk antwoorden formuleert op de uitdagingen van 
de reformatoren. De contrareformatie, ook wel katholieke reformatie genoemd, is dan 
volop in gang. Il Gesù moet de nieuwe hoofdkerk van de snel groeiende jezuïetenorde 
worden. Die orde is door Ignatius van Loyola in 1534 gesticht om onder pauselijke 
aansturing een omvangrijke evangeliserende taak te volbrengen. Il Gesù wordt een 



trendsettende kerk, zowel in exterieur als in interieur. Onder meer met deze kerk wordt 
de barok ingeluid, een kunststroming waarin het katholicisme zijn herwonnen vitaliteit 
uitdrukt.  

Een voorbeeld daarvan is het grafmonument van Ignatius in Il Gesù. Dat bevat twee 
bijzondere beeldhouwwerken. Rechts van het graf zegeviert de kerk over de ketterij, 
gesymboliseerd door een vrouwspersoon die met een kruis in de hand een doodsbange 
man, een ketter, vertrapt. Links zien we dat het geloof door een bekeerling aanbeden 
wordt: een niet-blanke koning knielt voor een vrouwenfiguur met de lamp van de 
‘Katholieke Waarheid’ in de hand.  

Deze twee beeldengroepen laten de dubbele missieopdracht van de jezuïeten zien. De 
eerste betreft het werelddeel Europa. Daar stichten ze kloostercomplexen met 
indrukwekkende kerken, met middelbare scholen en priesteropleidingen, gebouwen die 
we nu nog door heel Europa, van Salamanca tot München, kunnen zien. Buiten Europa 
gaan ze op missiereizen, vooral naar Amerika en Azië, waar ze overal waar mogelijk 
katholieke kerken bouwen.  

Het plafond van de tweede jezuïetenkerk in Rome, de Sant’ Ignazio, getuigt van die 
missiearbeid. In het centrum van het door Fra Andrea Pozzo s.j. geschilderde gewelf van 
17 bij 36 meter zweeft de H. Drie-eenheid. Die werpt een lichtstraal op de H. Ignatius, 
die door engelen omhoog gevoerd wordt. Die lichtstraal wordt vervolgens gebroken en 
valt in de vier hoeken op de vier grote werelddelen. Op deze gewelfschildering wordt het 
Goddelijke licht via de jezuïetenorde over de hele wereld verspreid tot heil van alle 
mensen. De contrareformatie in optima forma. 
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