Voorwoord
Het ‘oorsprongsverhaal’ van deze scriptie begint bij de eerste keer dat ik Apocalypse in Lilac,
Capriccio van Marc Chagall zag – waar weet ik niet meer precies, waarschijnlijk was het een bijlage
bij een nieuwsbericht of een related image dat verscheen tijdens één van mijn zoektochten op het
wereldwijde web.
Ik was meteen gefascineerd.
De grauwige, bleke kleuren, het geweld – het leek in niets op wat ik gewend was van de normaal zo
kleurrijke en vrolijke kunstwerken van Chagall. De informatie die ik vond bij het zoeken naar
Apocalypse in Lilac, Capriccio werd uiteindelijk de basis voor het onderwerp van deze
bachelorscriptie. Een scriptie die in twee landen is geschreven, Nederland en Rusland, tijdens mijn
stage in Sint-Petersburg. Deze scriptie heeft mij op een compleet andere manier laten kijken naar de
kruisiging van Christus, een voorstelling die zo bekend is dat het bijna banaal geworden is. Een
symbool dat bij een katholieke familie gerust thuis in het zicht kan hangen, maar voor een joodse
toeschouwer waarschijnlijk een heel ander gevoel oproept. Het heeft me ook zo veel nieuwe inzichten
gegeven over de bijzondere, en vaak ook heftige geschiedenis van joden in Europa en de
verschrikkelijke discriminatie van joodse kunstenaars en de manieren waarop ze toch wilden laten zien
wat hen werd aangedaan – iets dat hen zelden in dank werd afgenomen.
Ik wil heel graag mevrouw Paula Harvey bedanken voor haar begeleiding, goede commentaar en
interessante gesprekken tijdens het schrijven van mijn scriptie. Gesprekken die, als een symbool van
deze gekke tijd, vooral plaatsvonden door bellen en videogesprekken. Ook wil ik mijn familie en
vrienden bedanken voor hun steun en bemoedigende toespraken als al die crucifixen me allemaal iets
teveel werden – en in het speciaal wil ik Dianta Groot bedanken voor het ontwerpen van het prachtige
titelblad.
Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van mijn scriptie!

Veronica Simmelink
Venlo, juni 2020
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Inleiding
Van 23 juni tot en met 19 september 2010 werd in de joodse Ben Uri Gallery in Londen een
tentoonstelling gehouden met de naam ‘Cross Purposes: Shock and Contemplation in Images of the
Crucifixion’.1 De tentoonstelling, die bestond uit kunstwerken van verschillende joodse en niet-joodse
kunstenaars met als centraal thema de kruisiging van Christus, werd meteen als controversieel
bestempeld. Critici vonden het ‘ongepast’ dat een joodse kunstgalerie een tentoonstelling wijdde aan
een onderwerp dat hoofdzakelijk als christelijk gezien kon worden. ‘’What's a Jewish art gallery doing
putting on a show of crucifixions?’’ merkte de Britse kunstcolumnist Norman Lebrecht op in The
Jewish Chronicle,2 en hij kreeg bijval van vele bezoekers van de galerie. Deze noemden ook dat de
kruisiging van Christus de aanleiding vormde voor de eeuwenlange vervolging van joden wereldwijd
en dat deze voorstelling om deze reden geen plaats mocht hebben in een joodse kunstgalerie.3
De herkomst van de opvatting van het joodse volk als vijand van Christus is terug te leiden
naar het Nieuwe Testament. In dit boek werd de verantwoordelijkheid voor de dood van Christus
gelegd bij een Romeinse gouverneur en een groep Ioudaioi die de veroordeling goedkeurden. In de
historische context van het Romeinse Judea van de eerste eeuw na Christus bestaat er geen
duidelijkheid over wie precies deze groep Ioudaioi waren. Voor middeleeuwse christenen was er
echter geen twijfel mogelijk: het woord Iudaei was een andere benaming voor ‘joden’ en zij waren
daarmee de afstammelingen van de Ioudaioi die de dood van Christus op hun geweten hadden.4 Deze
oude opvatting van de christelijke kerk werd tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (gehouden van
1962 tot en met 1965) teruggedraaid in de Nostra Aetate (In onze tijd)-verklaring, die op 28 oktober
1965 gepubliceerd werd:
‘’[…] Finally, two points are repudiated which in the past were the roots of persecution: the
accusation that the Jewish people were collectively and forever responsible of the death of
Christ (the so-called deicide) and anti-Semitism.’’5
De Frans-joodse historicus Jules Isaac (1877-1963) speelde een grote rol bij het ontstaan van de
Nostra Aetate: hij onderzocht de Bijbel en andere christelijke boeken op antisemitische theorieën en
opvattingen en overtuigde Paus Johannes XXIII de anti-Joodse opvattingen in de christelijke kerk aan
1

De Ben Uri Gallery werd in 1915 opgericht door de joods-Russische kunstenaar Lazar Berson om joodse
kunstenaars een podium te bieden waar zij hun werk konden tonen. Op dit moment heeft de Ben Uri Gallery één
van de grootste collecties kunst gemaakt door joodse kunstenaars ter wereld. Bron: http://benuri.org.uk/public/
(geraadpleegd op 13 maart 2020).
2
https://www.thejc.com/news/uk-news/jewish-art-museum-s-crucifix-exhibition-1.16417 (geraadpleegd op 13
maart 2020).
3
https://www.thejc.com/news/uk-news/jewish-art-museum-s-crucifix-exhibition-1.16417 (geraadpleegd op 13
maart 2020).
4
Stacey 1998, pp. 11.
5
http://www.vatican.va/jubilee_2000/magazine/documents/ju_mag_01111997_p-31_en.html (geraadpleegd op 6
mei 2020).
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te kaarten tijdens het Tweede Vaticaans Concilie.6 Toch bleef de aloude opvatting van de katholieke
kerk dat de joden Christus hebben vermoord bestaan – dit was wellicht ook de aanleiding voor de
negatieve reacties op de kruisigingsscènes in de Ben Uri Gallery.
Eén van de hoogtepunten van de Cross Purposes-tentoonstelling in 2010 was een
gouachetekening van de joods-Russische kunstenaar Marc Chagall (geboren als Moishe Zakharovich
Shagal, 1887-1985). Deze kocht de Ben Uri Gallery één jaar eerder op een Parijse kunstveiling van
een kunsthandelaar uit Zuid-Frankrijk.7 De tekening, met de titel Apocalypse in Lilac, Capriccio,8
bevond zich in de privécollectie van de kunstenaar en was nooit eerder aan het publiek getoond (afb.
1a). In 1987, twee jaar na de dood van Chagall, verkocht zijn zoon David McNeil de tekening aan een
Franse privéverzamelaar, die het werk jaren achterhield totdat het op de veiling verscheen. Op de
tekening is een naakte, gekruisigde Christus afgebeeld en een man die aan zijn arm een band met een
hakenkruis draagt, lijkt een ladder weg te halen. Dit werk zal in het derde hoofdstuk van deze scriptie
uitvoeriger besproken worden.
Hoewel de keuze voor Christus als onderwerp controversieel aandoet voor joodse kunstenaars,
is Marc Chagall niet de enige joodse kunstenaar die de kruisiging van Christus heeft afgebeeld. De
positie van joodse kunstenaars die christelijke voorstellingen afbeelden is door de geschiedenis heen
vaak betwist: in de vijftiende eeuw merkte de Italiaanse kunstenaar Fra Angelico al op dat, ‘’Hij die
het verhaal van Christus wil schilderen, met Christus moet leven.’’9 Met dit citaat bedoelde Fra
Angelico dat alleen een christelijke kunstenaar, die leefde volgens de regels van het geloof, Christus
op een correcte wijze kon afbeelden.
Andrew Williams, geestelijke en geloofsadviseur aan de Kingston University in Londen,
constateert dat Christus in de werken van joodse kunstenaars vaak als een symbool van het
martelaarschap van het joodse volk in hun donkerste periode wordt afgebeeld. Volgens Williams
wordt dit gedaan door Christus af te beelden als de joodse man die hij was, ‘’[…] either in his biblical
setting or, more commonly, remodelled as an imaginative icon upon which contemporary Jewish
concerns could be laid.’’10
Marc Chagall wordt vaak gezien als één van de beste voorbeelden van een kunstenaar die het
thema van de gekruisigde Christus vaak op deze manier gebruikt. Hij beeldde deze voorstelling veel af
in zijn schilderijen en schetsen – enkele voorbeelden zullen in deze scriptie aan bod komen. Veel van
Chagalls werken dateren van na 1938, toen de vervolgingen van joden door de nazi’s sterk toenamen,
maar ook na de Tweede Wereldoorlog bleef hij de kruisiging schilderen. Voor Chagall symboliseerde
6

https://julesisaacstichting.org/a-short-introduction-to-jules-isaac/ (geraadpleegd op 6 mei 2020).
https://www.nytimes.com/2010/01/02/arts/design/02chagall.html (geraadpleegd op 28 januari 2020).
8
De alternatieve titel van dit werk is Apocalypse en Lilas, Capriccio (dit is ook de titel die door de Ben Uri
Gallery gebruikt wordt).
9
http://agon.fi/article/the-churchs-reception-of-jewish-crucifixion-imagery-after-the-holocaust/ (geraadpleegd op
20 april 2020).
10
http://agon.fi/article/the-churchs-reception-of-jewish-crucifixion-imagery-after-the-holocaust/ (geraadpleegd
op 20 april 2020).
7
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Christus namelijk ‘de echte joodse martelaar’.11
De aanname van Williams dat Christus door Chagall als een joodse man wordt afgebeeld,
wordt beaamd in een bespreking van Chagall’s kunstwerk White Crucifixion door Ziva AmishaiMaishels (afb. 2). Het argument dat zij hiervoor geeft is onder andere gebaseerd op de weergave van
de kleding van Christus: hij draagt een witte hoofddoek in plaats van de traditionele christelijke
doornenkroon en een gerafeld gewaad dat lijkt op een tallit (een joods gebedskleed) in plaats van een
lendendoek. Ook wordt de balk boven Christus’ hoofd genoemd, waar behalve het traditionele INRIteken (Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum – Jezus van Nazareth, koning van de joden) net buiten de
bovenste balk van het T-kruis, ook een vertaling van deze titel in het Aramees staat: Yeshu Hanotzri
Malcha D’Yehudai.12 Volgens Amishai-Maisels is deze vertaling een bijkomend argument: het
Aramees is namelijk geschreven in Hebreeuwse letters, en het Aramees was een taal die in de tijd dat
Christus leefde veel gesproken werd door de joodse bevolking onderling.13
Ook de Engels-joodse kunstenaar Emmanuel Levy (1900-1986) gebruikte de kruisiging van
Christus om hem als een joodse man af te beelden na de verschrikkingen van de Holocaust. In Levy’s
Crucifixion uit 1942 (afb. 3) is Christus gekleed in joodse religieuze kleding (waaronder de tallit
waarin Chagall Christus ook had afgebeeld) en is in plaats van INRI (Iesus Nazarenus, Rex
Iudaeorum)14 het Duitse woord voor ‘jood’ boven zijn hoofd gespijkerd, geschreven in bloedrode
letters.15 Het veld waarin de joodse Christus is gekruisigd staat vol met kruizen – traditioneel worden
deze gebruikt om christelijke graven mee te markeren, maar volgens Williams symboliseren deze
kruizen hier mogelijk de vele joodse slachtoffers van de Holocaust.16
Opvallend is dat deze joodse kunstenaars de kruisiging van Christus specifiek gebruikt lijken
te hebben als symbool voor de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze scriptie zal
antwoord geven op de volgende hoofdvraag:
Op welke manier ontwikkelde het joodse type van Christus zich in de achttiende en
negentiende eeuw en hoe is dit type terug te zien in de wijze waarop joodse kunstenaars uit de
twintigste eeuw de kruisiging van Christus afbeelden, zowel voor als na de Holocaust?
Deze vraag zal benaderd worden op de volgende manier: in het eerste hoofdstuk zal worden
onderzocht of er überhaupt wel zoiets bestaat als joodse kunst – een vraag die begrijpelijkerwijs
controversieel is. In het tweede hoofdstuk wordt de geschiedenis van de joodse Christus uiteengezet en
worden invloedrijke theologen, schrijvers en wetenschappers uit de achttiende en negentiende eeuw

11

http://agon.fi/article/the-churchs-reception-of-jewish-crucifixion-imagery-after-the-holocaust/ (geraadpleegd
op 20 april 2020).
12
Transcriptie door Amishai-Maisels in Amishai-Maisels 1991, pp. 139.
13
Amishai-Maisels 1991, pp. 139.
14
Vertaling: Jezus van Nazareth, koning der Joden.
15
http://benuri100.org/artwork/crucifixion/ (geraadpleegd op 18 maart 2020).
16
http://agon.fi/article/the-churchs-reception-of-jewish-crucifixion-imagery-after-the-holocaust/ (geraadpleegd
op 20 april 2020).
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behandeld. Ideeën die in deze eeuwen opkwamen hebben ook hun invloed in de schilder- en
beeldhouwkunst gehad: daarom worden er ook een aantal weergaves van Christus door enkele
bekende negentiende-eeuwse joodse kunstenaars behandeld. In het derde hoofdstuk wordt er gekeken
naar de joodse weergaves van Christus in de twintigste eeuw, een zeer bloedige en heftige periode
voor joodse burgers in Europa. Dit hoofdstuk behandelt het opkomende motief van de kruisiging van
Christus en ook worden schilderijen van zowel joodse als christelijke kunstenaars behandeld en met
elkaar vergeleken. De kunstwerken die beschreven zullen worden zijn zowel in de periode voor als
tijdens de Tweede Wereldoorlog gemaakt. Ook is er aandacht voor de periode na de Holocaust en de
manier waarop het motief van de kruisiging van Christus een radicale ontwikkeling heeft doorgemaakt
in deze tijd – hierbij wordt specifiek de Amerikaans-joodse kunstenaar Barnett Newman uitgelicht.

7

Hoofdstuk 1: Het begrip ‘joodse kunst’
‘’While Jews produce art, they don’t produce Jewish art.’’
Deze woorden, gesproken door kunstcriticus Harold Rosenberg,17 omschrijven de omstreden
betekenis van de benaming ‘joodse kunst’. In dit hoofdstuk zal een zo goed mogelijke beschrijving
gegeven worden van de discussie omtrent de benaming van kunst gemaakt door joodse kunstenaars,
waarbij verschillende auteurs genoemd zullen worden. Een belangrijk essay voor dit hoofdstuk is
geschreven door de kunsthistorici Larry Silver en Samantha Baskind. In hun tekst, Looking Jewish:
The State of Research on Modern Jewish Art uit 2011, bespreken zij de redenen van de controversiële
positie van moderne joodse kunst in de canon van de kunstgeschiedenis. Dit wordt beschreven aan de
hand van wetenschappelijke onderzoeken over joodse kunst.
Interesse voor een specifiek joodse moderne kunst kwam volgens Silver en Baskind pas op in
de vorige eeuw, nadat deze soort kunstwerken vaak alleen mondjesmaat werden beschreven in
tentoonstellingscatalogi en in enkele wetenschappelijke artikelen.18 Onderzoekster Elisheva RevelNeher verbindt deze interesse voor joodse kunst met de ontdekking van Dura-Europos in 1932 en de
vondst van een synagoge in Sepphoris in het huidige Israël. 19 Hoewel er in Israël wetenschappelijke
tijdschriften bestaan die zich richten op joodse kunst (zoals Journal of Jewish Art, Jewish Art en haar
opvolger Ars Judaica20), lijkt buiten Israël joodse kunst en joodse kunstgeschiedenis in het algemeen
niet erkend te worden als een aparte tak van de kunsthistorische canon. Silver en Baskind verklaren dit
contrast door te stellen dat de kunstgeschiedenis verschillende disciplines en takken afbakent door
middel van een duidelijke nationaliteit – één van de aspecten waarin joodse kunst verschilt van
bijvoorbeeld Afro-Amerikaanse kunst.21
Een andere belangrijke factor voor de pas later opkomende waardering voor joodse kunst als aparte
kunstvorm is het Tweede Gebod, één van de tien leefregels die door God aan de mens gegeven zijn.
Het Tweede Gebod luidt als volgt:
‘’Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den
hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de
aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heere uw God, ben een
ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het

17

http://agon.fi/article/the-churchs-reception-of-jewish-crucifixion-imagery-after-the-holocaust/ (geraadpleegd
op 17 oktober 2019).
18
Silver en Baskind 2011, pp. 631.
19
Revel-Neher 2001, pp. 12.
20
Silver en Baskind 2011, pp. 631-632.
21
Silver en Baskind 2011, pp. 632.
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vierde lid dergenen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij
liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.’’22
Dit Gebod werd, aldus Silver en Baskind, door enkele kunsthistorici geïnterpreteerd als een
algeheel beeldverbod, waardoor er zelfs controverse ontstond of joodse beeldende kunst in haar
algemeenheid wel kon bestaan.23 Revel-Neher schrijft dat er te veel aandacht is besteed aan de zin
‘’Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is,
noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is’’ en niet aan
de volgende zinnen van het Gebod, die duidelijk afgoderij verbieden van heidense goden en niet van
het maken van kunst in het algemeen. Tot aan het einde van de negentiende eeuw werd er echter
geloofd dat specifiek joodse kunst om deze reden niet kon bestaan; er was toentertijd immers ook geen
bewijs voor het bestaan van vroege joodse kunst. Liturgische objecten en synagogen, het laatste vooral
gezien als ‘slappe’ weerspiegelingen van christelijke architectuur, werden door negentiende- en
twintigste-eeuwse kunsthistorici gekenmerkt als pogingen tot een vorm van kunst en niet als een vorm
van joodse kunst op zich.24 Bovendien werd door kunsthistorici een belangrijk figuur over het hoofd
gezien: Bezaleël, een Bijbelse figuur die in hoofdstuk 31 van Exodus genoemd wordt en uitgekozen is
door God om het Tabernakel te bouwen: een verplaatsbare tent die die door de Israëlieten gebruikt
werd als plaats van aanbidding en die symbool stond als een verblijfplaats van God.25 26 Bezaleël, die
door sommige bronnen gezien wordt als ‘de eerste joodse kunstenaar’, is diegene die de taak heeft om
het visioen van Mozes op de Sinaïberg tot een kunstwerk te vervaardigen – en ondanks de status van
Bezaleël werd het idee van een joodse kunst genegeerd door kunsthistorici.27
Aan het eind van de negentiende eeuw vond er een verschuiving plaats op het gebied van
onderzoek naar joodse kunst. In 1898 werd namelijk de Sarajevo-Haggada28 ontdekt: een joods
verlucht boek gemaakt in veertiende-eeuws Spanje. Dit boek bevat het complete geïllustreerde verhaal
van het Oude Testament, van de creatie tot aan het geven van de Geboden door God aan Mozes. Zelfs
dit manuscript veranderde niets aan het beeld wat kunsthistorici hadden van joodse kunst: een
Haggada was immers alleen bedoeld voor thuisgebruik, om te lezen op de seideravond. Revel-Neher

22

http://www.online-bijbel.nl/belijdenisgeschrift/10geboden/ (geraadpleegd op 4 oktober 2019). Oorspronkelijk
uit Exodus 20:1-17.
23
Silver en Baskind 2011, pp. 633.
24
Revel-Neher 2001, pp. 13.
25
Revel-Neher noemt in haar artikel dat Bezaleël in het huidige Israël nog steeds een belangrijke plaats heeft als
‘joodse kunstenaar’: de eerste kunstacademie van Israël is naar hem vernoemd.
26
Zie, Ik heb met name geroepen Bezaleël, den zoon van Uri, den zoon van Hur, van den stam van Juda.
En Ik heb hem vervuld met den Geest Gods, met wijsheid, en met verstand, en met wetenschap, namelijk in alle
handwerk;
Om te bedenken vernuftigen arbeid; te werken in goud, en in zilver, en in koper,
En in kunstige steensnijding, om in te zetten, en in kunstige houtsnijding, om te werken in alle handwerk.
Oorspronkelijk uit Exodus 31:2-5. https://www.statenvertaling.net/bijbel/exod/31.html (geraadpleegd op 1
november 2019)
27
Revel-Neher 2001, pp. 13.
28
Een Haggada is een boek(je) waaruit gelezen wordt tijdens de seideravond aan het begin van het Pesachfeest.
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noemt ook de sceptische manier waarop de illustraties behandeld werden door kunsthistorici van die
tijd:
‘’Waren de illustraties niet alleen toegevoegd om vrouwen en kinderen wakker te houden
tijdens de lange voordrachten van Bijbelse en Mishnaisch-Hebreeuwse29 teksten tijdens de
seideravond?’’30
Een archeologische vondst in pre-Israëlisch Palestina bracht twee figuratieve mozaïeken aan
het licht, beide met Bijbelse en heidense voorstellingen: één werd gevonden in Naaran in 1921 en de
andere in Beth-Alpha. Archeoloog Eliezer Sukenik voelde dat er iets aan de eerdere gedachtegang van
archeologen en kunsthistorici veranderd moest worden en stelde een theorie voor van enkele ‘perioden
van laksheid’ in de joodse geschiedenis waarin er wel figuratieve kunst gemaakt mocht worden.31
Eén van de eerste kunsthistorici die echter wél aandacht besteedde aan joodse kunst is de
Duitser Ernst Cohn-Wiener, die in 1922 Die jüdische Kunst publiceerde. In dit boek benadrukt hij
echter opnieuw de ‘onwettigheid’ van joodse kunst en meent hij dat joodse kunst door deze
‘onwettigheid’ hoogstens alleen getolereerd kan worden.32
Samenvattend was er veel verdeeldheid tussen wetenschappers van de vroege twintigste eeuw
– in het bijzonder over de vraag of joodse kunst wel bestond en hoe zij gedefinieerd werd. De echte
‘revolutie’ rondom joodse kunst die een hele storm aan controverse teweegbracht vond volgens RevelNeher plaats in 1932, toen Amerikaanse en Franse archeologen op de opgravingsite van Dura-Europos
een toevallige ontdekking deden: een serie fresco’s, die erop wezen dat er pre-middeleeuwse verluchte
joodse manuscripten bestonden.33 34 Deze zijn echter verloren gegaan: er zijn alleen nog verluchte
manuscripten uit de middeleeuwen bekend. Door deze vondst werd ook de studie rondom Hebreeuwse
handschriften als het ware ‘ontdekt’: de eerste studie naar deze verluchte boeken begon in de jaren
zestig. Mede door deze nieuwe onderzoeken werd in 1979 het eerste Center for Jewish Art opgericht
door Bezalel Narkiss: een onderzoekscentrum dat onderdeel is van de Hebreeuwse Universiteit van
Jeruzalem. Dit centrum werd volgens Revel-Neher het eerste symbool van de speciale positie die
joodse kunst in de kunstgeschiedenis inneemt.35
Na de vondst van een vijfde-eeuws figuratief mozaïek in een synagoge in Sepphoris in 1993,
werd het voor de kunstwereld duidelijk dat joodse kunst wel degelijk bestond.
Revel-Neher beschreef deze ontdekking als volgt:

29

Het Mishnaisch-Hebreeuws is een vorm van het Hebreeuws dat gebruikt wordt in de Talmoed, na de Tenach
het belangrijkste boek in het jodendom.
30
Revel-Neher 2001, pp. 14.
31
Revel-Neher 2001, pp. 14.
32
Revel-Neher 2001, pp. 14.
33
Revel-Neher 2001, pp. 14-15.
34
Revel-Neher 2001, pp. 21.
35
Revel-Neher 2001, pp. 21.
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‘’[…] But the main issue has forever been changed: the Second Commandment can no longer
be seen as a ‘’badge’’ of Jewish identity. Today, one cannot and surely should not ask, Is there
a Jewish art? but rather, What is Jewish art? Not, Does Jewish art exist? but rather, How is it
defined?’’36
De vaak aangenomen verklaring van het Tweede Gebod en het verbod op figuratieve kunst bleek
echter moeilijk om uit kunsthistorische theorieën te verbannen: nog steeds bleek het vooroordeel
rondom joodse kunst als niet-bestaand te bestaan.
Eén van de latere boeken die wederom geprobeerd heeft om de mythe rondom het bestaan van
joodse kunst te ontkrachten is Catherine Soussloff’s Jewish Identity in Modern Art History uit 1999,
waarin de vooroordelen over het bestaan van een joodse kunst beschreven worden. Ook wordt
benoemd hoe de identiteit van een onderzoeker al een verwachting kan zijn voor de manier waarop
diegene joodse kunst benadert.37 Kalman Bland gaat met zijn boek The Artless Jew: Medieval and
Modern Affirmations and Denials of the Visual uit 2000 verder in op deze kwestie. In zijn boek blijkt
dat al in het Duitsland van de negentiende eeuw joden door filosofen als Kant en Hegel
gestereotypeerd werden al een ‘verbale’ groep mensen. Joden zouden abstractie en monotheïsme
verkiezen boven het materiële gedaante en de mogelijke afgoderij van kunstobjecten – het gehoor en
het woord was belangrijker dan het zicht en het beeld.38 Door middel van discussies beschreven door
rabbi’s in zowel de middeleeuwen als de moderne tijd probeert Bland het stereotype van het joodse
volk als een volk zonder beeldende kunst te ontkrachten: zoals eerder beschreven is immers alleen
afgoderij, en niet beeldende kunst in het algemeen verboden in de joodse traditie.39
Alina Orlov beschrijft in haar essay First There Was the Word: Early Russian Texts on
Modern Jewish Art uit 2008 drie manieren waarop het idee van joodse kunst benaderd werd in
naoorlogse Russische teksten, die volgens haar qua opzet ook nagevolgd werden in westerse teksten
over hetzelfde onderwerp: statistisch, theoretisch en analytisch.40
De statistische methode hield in dat onderzoekers zich bezighielden met het verzamelen van
informatie over kunstenaars van joodse afkomst na de Holocaust. Deze stroming kwam op in de jaren
vijftig van de vorige eeuw en werd geleid door wetenschapper Cecil Roth. Deze onderzoekers werden
gedreven door het nationalistische idee om een joodse ‘school’ te creëren, gebaseerd op een zo groot
mogelijk aantal joodse kunstenaars. Een kunstenaar hoefde alleen maar van joodse afkomst te zijn om
deel uit te maken van de joodse ‘school’. Omdat Roth en zijn wetenschappers vooral gefocust waren
op het ‘bewijzen’ van joodse prestaties op het gebied van kunst, werd de kunst zelf totaal niet
geanalyseerd. 41
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De theoretische aanpak, die van de jaren vijftig tot en met de jaren tachtig van de vorige eeuw
als de belangrijkste gold, verwierp het idee om alle joodse kunstenaars bijeen te groeperen en zo tot
één joodse kunststroming te komen. Tijdens het onderzoeken van joodse kunstenaars realiseerden ze
zich dat het onmogelijk was om alle verschillende kunstenaars, die onder andere in afkomst en op
esthetisch gebied van elkaar afweken, met elkaar te groeperen tot één joodse kunstvorm. Een
belangrijke onderzoeker op dit gebied is Joseph Gutmann, die in zijn essay Is There a Jewish Art? de
conclusies van de theoretische aanpak opsomde en concludeerde dat de vraag die hij stelde in zijn titel
alleen negatief beantwoord kon worden.42
De onderzoekers van de analytische methode, die vanaf de jaren tachtig tot en met de
tegenwoordige tijd actief zijn, stopten met het zoeken naar één algemene joodse kunstvorm. In plaats
daarvan wordt er gekeken naar bepaalde belangrijke moderne kunstenaars en wordt de ‘Jewishness’
per kunstenaar onderzocht. Belangrijke wetenschappers op dit gebied zijn Benjamin Harshav, Avram
Kampf en Hillel Kazovsky. Kampf gebruikte bijvoorbeeld een sociologische methode om de joodse
experience van Chagall’s generatie te beschrijven – een generatie die gedefinieerd werd door
verbanning, een ‘nomadenbestaan’ en buitensluiting binnen de samenleving. Door onderzoek van
analytische onderzoekers en critici ontstond er binnen de moderne kunst een index van taalkundige,
sociologische en iconografische ‘markers’ van deze ‘Jewishness’.43
Een ander belangrijk discussiepunt is de kwestie van de joodse identiteit. Zoals eerder aangegeven, is
joodse kunst niet te vangen onder de noemer van één nationaliteit of identiteit. Door de jaren heen is er
gebleken dat het vaak lastig is om joodse kunst in te delen in de kunsthistorische canon of om
überhaupt joodse kunst te erkennen als een aparte tak binnen de kunstgeschiedenis. Revel-Neher
beschrijft dan ook dat joodse kunst onmogelijk te bestuderen is zonder de joodse geschiedenis in acht
te nemen:44
‘’[…] True, the total dependence of Jewish communities on the political power of their host
countries, as well as on the Christian Church, created a very restricted framework for Jewish
life and hence for Jewish creativity. Without autonomy, without a land of their own, without
the right to decide and choose for themselves where and how to live, work and die; persecuted,
exiled, converted by force, marked as cattle, burned at the stake along with their books, Jews
nevertheless found in artistic expression a way to emphasize their much contested identity.’’45
Ook het deel over de joodse identiteit is door de jaren heen betwist: waar sommige joodse kunstenaars
hun afkomst met trots uitdroegen door middel van hun kunst, zijn er ook moderne joodse kunstenaars
die een ambivalente relatie hebben ten opzichte van hun geloof en niet gelabeld willen worden als
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alleen een joodse kunstenaar.46 Deze kwestie zal in het volgende hoofdstuk besproken worden, als er
gekeken wordt naar de joodse origine van Christus en de manier waarop joodse kunstenaars Christus
hebben afgebeeld.
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Hoofdstuk 2: De geschiedenis van de joodse weergave van Christus
Zoals in het vorige hoofdstuk besproken is, heeft joodse kunst een rijke en ingewikkelde geschiedenis.
In dit hoofdstuk zal er specifiek worden gekeken naar de geschiedenis van de weergave van Christus
als een joodse man in vele literaire bronnen en de navolging van deze bronnen in werken van
verschillende negentiende-eeuwse kunstenaars.

2.1 Een nieuwe, kritische blik op het leven van Jezus
Een oorsprong voor het ontstaan van een ‘joodse’ weergave van Christus kan gevonden worden in de
achttiende eeuw en wordt verder uitgewerkt in het historisme van de negentiende eeuw. 47 Vóór deze
tijd was er tussen joden en christenen geen compromis mogelijk over het verhaal van Christus: de
basisprincipes van het jodendom en het christendom werden in elke discussie tegenover elkaar gezet. 48
Het idee dat Christus een joodse man was is tegenwoordig een logische opvatting, maar in de
achttiende en negentiende eeuw was dit voor zowel christenen als protestanten shockerend.49 Theoloog
David Novak beschrijft het verschil tussen joodse en christelijke opvattingen in zijn essay The Quest
for the Jewish Jesus als volgt:
‘’Christians saw Christ as having fulfilled and transcended the Law, and as having brought the
Church, as the body of Christ, along with him. Jews saw Jesus and his followers as having
usurped the Law's proper power and authority for themselves. […] It was dogma against
dogma with no middle position possible. At this level, the only way out of this impasse would
be if the Torah could be seen as other than "the Law" of Jewish dogma, and Jesus could be
seen as other than "the Christ" of Christian dogma.’’50
Ephraim Gotthold Lessing publiceerde in 1778 een boek met fragmenten van de Duitse filosoof en
schrijver Hermann Samuel Reimarus (1694-1768) getiteld Apologie oder Schutzschrift für die
vernünftigen Verehrer Gottes, dat tijdens Reimarus’ eigen leven maar door een paar familieleden en
bekenden gelezen is. Dit boek bevatte de eerste historische reconstructie van het leven van Jezus.
Reimarus’ beeld van Jezus was dat hij een ordelievende jood was, die vooral aan de hand van de
joodse geschiedenis en leer van de ‘Tweede tempel-periode’51 bestudeerd moest worden. Deze
opvatting leidde tot de volgende controversiële conclusies: Jezus was volgens Reimarus menselijk,
niet goddelijk, hij voerde geen wonderen uit die op een rationele manier verklaard kunnen worden en
hij wilde het jodendom niet door een andere religie vervangen. Na zijn dood verspreidden zijn
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discipelen de ideeën van Jezus onder de heidenen, die deze ideeën wijzigden, waardoor het
christendom als religie ontstond.52
De ideeën van Reimarus vonden navolging in die van Moses Mendelssohn (1729-1786), een
vriend van Lessing, die van mening was dat Christus een jood was die zich hield aan de mitzvot (de
613 geboden van de Torah) en niet het jodendom wilde vernietigen. Mendelssohn vulde zijn
opvattingen aan met joodse bronnen en anderen die Christus niet alleen als een ordelievende jood
zagen, maar hem ook zagen als diegene die joodse ideeën onder de heidenen had verspreid.53
Vanaf deze tijd werd de joodse identiteit van Christus door veel christelijke en joodse
schrijvers benadrukt, zowel in fictie als in theologische werken. 54 In 1835 publiceerde de protestantse
Duitse theoloog David Friedrich Strauss (1808-1874) zijn revolutionaire boek Das Leben Jesu kritisch
bearbeitet.55 In dit boek was Strauss bezig met ‘’de zoektocht naar de historische Jezus’’, de mens
Jezus in plaats van de heilige Christus die ontwikkeld werd voor de traditionele christelijke leer. 56 In
dit boek werd het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament afgewezen als slechts een mythe en
benadrukte Strauss de noodzaak voor het bestuderen van Christus vanuit een joodse context: Strauss
raadpleegde ook joodse geleerden voor het schrijven van zijn boek.57 Dit werd gedaan vanuit het
historistische principe om de geschiedenis ‘’wie es eigentlich gewesen’’ (hoe het eigenlijk was) te
ontdekken, in plaats van de ‘’Heilsgeschichte’’ (heilshistorie) als enige correcte vertelling over het
verhaal van Jezus op te vatten.58 59 Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat Christus los kon worden
gemaakt van de christelijke traditie en hierdoor een nieuwe plek in de westerse geschiedenis kreeg.
Deze geschiedenis was inmiddels meer ‘antropocentrisch’ geworden: hierdoor werd de mens het
middelpunt in plaats van het geloof in een hogere macht. Dit opende ook de weg voor christenen om
naar Jezus te kijken in deze nieuwe context; voor joden zou dit waarschijnlijk nog makkelijker
worden, omdat zij in de traditionele religieuze context van het christendom nooit geassocieerd werden
met Christus. Nu Christus niet alleen met de christelijke kerk verbonden werd, was het bovendien
logisch om zijn menselijke kant opnieuw op te bouwen aan de hand van zijn rol als Joodse leraar. De
verwachte acceptatie van het jodendom bleef echter uit: doordat de leer van Jezus op een meer
seculiere manier bekeken werd, zorgde dit vaak voor een nieuw stereotype van het joodse geloof als
legalistisch tegenover de christelijke liefdesethiek.60 De ideeën van Strauss werden echter wel
nagevolgd door twee Duits-joodse geleerden: Heinrich Graetz in zijn boek Geschichte der Juden
(Geschiedenis van de joden) uit 1853-75 en Abraham Geiger in zijn boek Das Judenthum und seine
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Geschichte von der Zerstörung des zweiten Tempels bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts (Het
jodendom en zijn geschiedenis van de vernietiging van de tweede tempel tot het einde van de twaalfde
eeuw) uit 1865. Deze auteurs benadrukken opnieuw dat Jezus een strenge, ordelievende jood was, dat
het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament onwaar is en dat Paulus, niet Christus,
verantwoordelijk was voor de breuk tussen het jodendom en het christendom. Vie de Jésus (Het leven
van Jezus) van Ernest Renan (1823-1892) uit 1863 was echter het meest populaire – en meest
controversiële - boek dat deze nieuwe identiteit van Jezus verdedigde. Renan was van mening dat het
leven van Jezus geschreven moest worden als een biografie, net als bij ieder ander persoon, en dat de
Bijbel dezelfde kritiek kon krijgen als elk ander historisch boek. Ondanks dat zowel het christendom
als het jodendom in de negentiende eeuw concludeerden dat Jezus van oorsprong joods was, werd er
door beide religies alsnog geprobeerd om de persoon Christus en zijn leer voor zichzelf te claimen.61

2.2 De weergave van de joodse Christus in de beeldende kunst
Deze nieuwe opvattingen over de joodse identiteit van Christus werden ook door vele
Europese kunstenaars toegepast in de kunst. Voorstellingen waarin Christus afgebeeld werd als de
joodse man die hij was kregen een extra impuls na het verschijnen van Vie de Jésus in 1863.62 Eén van
de eerste voorbeelden van de nieuwe, joodse weergave van Jezus is het standbeeld Ecce Homo uit
1874-1878 van de joods-Litouwse beeldhouwer Mark Antokolsky (1843-1902) (afb. 4). Antokolsky
beeldde Jezus af als een joodse man met joodse gelaatstrekken, payot (gekrulde lokken aan de zijkant
van het gezicht), een keppeltje en historisch correcte kledij (dit gewaad wordt ook wel een chiton
genoemd).63 64 Amishai-Maisels typeert deze weergave van Christus als:
‘’the reclamation of Jesus for Judaism and for Jewish history […]’’.65
Antokolsky beschrijft zijn gedachtegang voor het afbeelden van Jezus op deze manier in een
aantal brieven aan zijn vrienden die hij schreef rond 1873-74: enkele van deze vrienden zijn de
beroemde Russische kunstcriticus Vladimir Stasov, schilder Ivan Kramskoj en Elizaveta Mamontova,
wiens echtgenoot het standbeeld in zijn bezit had. Ecce Homo wordt als volgt door Antokolsky
beschreven in een brief aan Kramskoj:
‘’Then I made a sketch: ‘’Christ before the People’s Court’’. Are you surprised? But it seems
to me that nobody ever treated Him as I imagine. Because before this Christianity moved in
the name of Christ – against Christ; before this He was in the hands of exploiters, but now
everyone who denies Christianity approaches closer to Him. […] I want to evoke Him as a
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reformer, who rose up against the Pharisees and Sadducees because of their aristocratic
injustice. He stood up for the people, for brotherhood and freedom, for that blind people who
with such rage and ignorance shouted: ‘’Crucify, crucify him!’’ I will represent Him during
that moment when He stands before the court of that people for whom He fell as a victim. […]
Secondly by the court of people, I mean also the present court. I am convinced that if Christ or
Wise Isaiah was resurrected now he would see … to what a level His ideas were brought by
the Fathers of the Inquisition and others, therefore he would rise against Christianity in the
same way that he had risen against the Pharisees, and ten times would let himself be crucified
for the sake of truth.
Jews may have renounced and still renounce Him, but I solemnly admit that He was and died
as a Jew for truth and brotherhood. That is why I want to present him as a purely Jewish
type… with a covered head… I imagine to myself how Jews and Christians alike will rise
against me. Jews will probably say, ‘’How is it that he made Christ?’’ And Christians will say
‘’ What kind of Christ did he make?’’ But I do not care for this.’’66
In een latere brief aan Kramskoj uit 1874 beschrijft Antokolsky opnieuw zijn redenen voor het
afbeelden van Jezus als een joodse man:
‘’I just wanted to evoke Christ the way he can be imagined in the nineteenth century…to add
Eastern-Jewish features to this type…I just reproduced what I have seen and felt in reality
among Jews…who day and night spend their time in the synagogue…as this is the
environment out of which Christ came.’’67
Behalve de nieuwe historistische opvattingen van de negentiende eeuw, kan ook het groeiend
besef van antisemitisme in het Russische Rijk gezien worden als één van de bronnen voor
Antokolsky’s joodse weergave van Jezus. In de jaren zeventig van de negentiende eeuw was er
namelijk een nieuwe golf van antisemitisme in opkomst in het Russische Rijk, na jaren van
‘’emancipatie’’ waarin joodse inwoners zoals Antokolsky, die tot de intellectuele of professionele
hogere klassen behoorden, dezelfde rechten kregen als christelijke Russen. Het antisemitisme werd
gevoed door Jacob Brafman (1825-1879), een van oorsprong Russisch-joodse journalist die zich tot
het Lutheranisme bekeerde en later tot de Russisch-Orthodoxe kerk.68 Hij publiceerde antisemitische
teksten met complottheorieën waarin hij meende dat joodse instellingen in het Russische Rijk de
Russisch-Orthodoxe kerk wilde vernietigen. De boeken, Еврейские братства, местные и
всемирные (Joodse broederschappen, lokale en internationale) en Книга кагала: Материалы для
изучения еврейского быта (Het boek van de kehilla: Materialen voor het bestuderen van het joodse
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leven), beide uit 1869, worden gezien als de theoretische basis voor het antisemitisme in het Russische
Rijk. Zelfs in latere jaren hadden Brafmans boeken een grote invloed op de Russische samenleving.69
Ook de pogrom in Odessa (in het huidige Oekraïne) in 1871 riep veel reactie op bij Antokolsky en
andere joodse kunstenaars.70 Antokolsky begon in 1882 aan zijn standbeeld Komt herwaarts tot Mij,
allen die vermoeid en belast zijt (huidige verblijfplaats en uiterlijk onbekend) in reactie op de pogroms
van 1881-82 in de zuidwestelijke provincies van het Russische Rijk.71 Deze pogroms worden gezien
als de eerste jodenvervolgingen in het Russische Rijk die op een massabeweging leken: vóór 1881
waren pogroms vaak voorbehouden aan grote steden waar een aanzienlijk groot deel van de bevolking
joods was (zoals in het eerder genoemde Odessa), nu was er één grote pogrom waarna er meerdere
volgden in steden in de buurt. De spanningen in de regio werden nog verder versterkt door de
bomaanslag op tsaar Alexander II op 13 maart 1881.72
Een andere artistieke reactie op het groeiende antisemitisme in het Russische Rijk van
Antokolsky is het basreliëf De laatste adem (Christus aan het kruis), dat hij maakte na het verschijnen
van Ippolit Lutostansky’s antisemitische boek Об употреблении евреями талмудистамисектаторами христианской крови (Over het gebruik van christelijk bloed door joden) in 1876 (afb.
5).73 Dit reliëf zou volgens Antokolsky geïnscribeerd zijn met de woorden ‘’Vergeef het hun, want zij
weten niet wat zij doen’’, gesproken door Jezus in Lucas 23:34. De laatste adem zou oorspronkelijk
onderdeel zijn van een serie van drie reliëfs, met de stervende Christus, het hoofd van Mefistofeles
(een demon die vaak wordt gekoppeld aan de legende van Faust) en Catherina de’ Medici en haar
zoon Karel die naar de Bartholomeusnacht kijken. De serie had een sterk antikatholiek thema, maar
volgens Amishai-Maisels zou ook deze serie een joods karakter kunnen hebben. Antokolsky beeldde
Mefistofeles namelijk met een joodse fysiognomie uit. Zo heeft hij bijvoorbeeld een ‘joods
aandoende’ hoekige neus.74 Bovendien was het reliëf geïnscribeerd met de woorden ‘’Mijn volk, ik
bezing u met haat’’, volgens Amishai-Maisels verwijzend naar de joden die hun volk hebben
‘verraden’ (zoals Jacob Brafman). Hiermee zou ook het reliëf van de Bartholomeusnacht gelijkgesteld
kunnen worden aan de vervolging van joden door christenen.75 Hoewel de laatste twee reliëfs, die van
Mefistofeles en de Bartholomeusnacht, niet bewaard zijn gebleven, heeft Antokolsky een standbeeld
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van Mefistofeles gemaakt met eenzelfde fysiognomie (afb. 6).
Amishai-Maisels vat Antokolsky’s stijl van het afbeelden van Christus als volgt samen:
‘’Antokolsky’s depictions of Jesus were thus inspired by a combination of modern Jewish
theological ideas on the Jewish Jesus with the external pressures of anti-semitism to which the
artist, an emancipated Jew, reacted sharply.’’76
Twee andere joodse kunstenaars die, net als Antokolsky, geëmancipeerd waren en reageerden op de
gebeurtenissen van hun eigen tijd, waren Maurycy Gottlieb (1856-1879) en Max Liebermann (18471935).
Maurycy Gottlieb werd geboren in Drohobycz in het Poolse gedeelte van het Koninkrijk
Galicië en Lodomerië (hedendaags Oekraïne). Hoewel hij op 23-jarige leeftijd overleed, wordt hij nog
steeds gezien als een invloedrijke kunstenaar in zowel joodse als Poolse kringen.77 Gottlieb schilderde
in 1877-79 Christus voor zijn rechters (afb. 7): een scène uit de passie van Christus. Net zoals in Ecce
Homo is Christus afgebeeld in joodse kledij: hij draagt een keppeltje en een gewaad waar een tallit
katan78 aan lijkt te zijn bevestigd. Gottlieb kiest er, in tegenstelling tot Antokolsky, niet voor om
Christus met een joodse fysiognomie af te beelden: in plaats daarvan beeldt hij hem af met een meer
westers aandoende, rechte neus die sterk contrasteert met de hoekige neuzen rondom hem. Volgens
Amishai-Maisels laat Gottlieb hiermee een visuele tegenstelling zien tussen Christus en de andere
joden op de voorstelling. Ecce Homo en Christus voor zijn rechters hebben veel overeenkomsten:
volgens Amishai-Maisels is het daarom goed mogelijk dat Gottlieb het werk van Antokolsky kende. In
verschillende Pools-joodse tijdschriften werden Antokolsky’s kunstwerken besproken en werden de
werken van de twee kunstenaars zelfs dezelfde belangrijke status toegekend.79
Gottlieb’s identiteit speelt een grote rol in zijn werk: hij was een Galicische jood – en Galicië
had een zeer slechte reputatie in West-Europa. Karl Emil Franzos (1848–1904), een Oostenrijksjoodse schrijver, beschreef Galicië als Halb-Asien (Half-Azië) door de verscheidenheid aan
bevolkingsgroepen en religies die in het gebied leefden. Franzos noemde Galicië een plek die volgens
hem bolstond van verschrikking, religieus fanatisme en wanorde: een gebied dat niet vergeleken kon
worden met de ordelijke, progressieve en relatief homogene landen van West-Europa.80 Galicische
joden hadden een nog slechter imago, zoals beschreven door Ezra Mendelsohn in zijn boek Painting a
People: Maurycy Gottlieb and Jewish Art:
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‘’A galitsianer (the Yiddish term for a Jewish inhabitant of this province) denoted, and still
denotes, a shrewd but deceptive sort of person, one with whom it would be ill advised to do
business.’’81
Hij vervolgt: ‘’ […] In the eyes of many, both Jews and non-Jews, the galitsianer was the very
embodiment of the strange and threatening Ostjude, the East European Jew, whose outlandish
dress, fanatical orthodoxy, and uncouth Yiddish speech marked him out from the civilized
Jews of the West.’’82
Bovendien was Galicië in Polen berucht om de extreme armoede van haar inwoners. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat Gottlieb, toen hij op vijftienjarige leeftijd werd aangenomen op de
Academie van beeldende kunsten in Wenen, zichzelf presenteerde als een Poolse patriot en zich zelfs
portretteerde in Poolse nationale kledij.83
Gottlieb’s voorliefde voor Poolse voorstellingen kwam echter tot zijn einde door het
antisemitisme, dat ook in Polen steeds meer aanhang kreeg. In 1876 maakte hij een zelfportret dat op
twee verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden (afb. 8):84 als Ahasverus, de mythische
Wandelende Jood (die gestraft werd door Jezus en veroordeeld werd om voor eeuwig over de wereld
te zwerven)85 of als Ahasveros, de Perzische koning (die gelijkgesteld wordt met Xerxes I) met bijna
dezelfde naam, die het joodse volk vrijheden en privileges gaf.86 De ambigue interpretatie van het
zelfportret lijkt bijna een verwijzing naar Gottlieb’s innerlijke strijd, maar het is duidelijk dat hij een
voorliefde had voor het portretteren van zijn eigen joodse volk en haar verhalen.
Gottlieb bevestigt opnieuw de joodse identiteit van Jezus in een schilderij uit 1878-79,
Christus prekend in Kafarnaüm (afb. 9). Hij mixt hier realiteit en verleden, en beeldt zichzelf, zijn
familie en zijn vrienden af terwijl ze naar de preken van Jezus luisteren. Hij lijkt op een joodse profeet
uit het Oude Testament, en draagt een tallit die ook de achterkant van zijn hoofd bedekt. Ook is hij
afgebeeld met een halo, een teken dat Jezus naar de joden kwam om te preken en niet om een nieuwe
religie te vormen. Volgens Amishai-Maisels neemt Gottlieb in Christus prekend in Kafarnaüm
Christus op binnen zijn eigen volk, in plaats van hem als ‘de ander’ af te beelden zoals in Christus
voor zijn Rechters.87 Deze interpretatie past bij de latere denkbeelden van Gottlieb zelf, die aan een
vriend geschreven zou hebben: ‘’How much I would like…to make peace between Poles and the Jews,
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for the history of both people is one of pain and suffering’’.88 De geschiedenis van Gottlieb’s
weergave van Christus is dus sterk gebonden aan zijn eigen geschiedenis en beeld van zijn identiteit.
De tweede invloedrijke kunstenaar die rond dezelfde tijd als Antokolsky en Gottlieb werkte,
was de Duits-joodse Max Liebermann. De twaalfjarige Jezus in de tempel is zijn bekendste werk met
een joods thema, en waarschijnlijk ook zijn meest controversiële (afb. 10). Ook Liebermann kan net
zoals Gottlieb zijn geïnspireerd door het innovatieve werk van Antokolsky: Amishai-Maisels benoemt
de Exposition Universelle in Parijs, waarop in 1878 Ecce Homo tentoongesteld werd.89 Liebermann
was een geëmancipeerde kunstenaar, en De twaalfjarige Jezus in de tempel wordt soms ook gezien als
een directe reactie op de Antisemiten-Liga (de Liga van Antisemieten). Deze liga werd door Duitse
agitator Wilhelm Marr (1819-1904) in 1879 opgericht, en was de eerste politieke organisatie die
geheel was gebaseerd op anti-Joodse sentimenten. Ook was dit de eerste organisatie die wilde dat
joden uit Duitsland vertrokken.90 91 Marr wordt gezien als de bedenker van het woord ‘antisemitisme’
in relatie tot Jodenhaat. In zijn pamflet Der Weg zum Siege des Judenthum über das Germanenthums
(De weg naar de overwinning van het Germanendom over het judaïsme) beschreef hij als eerste het
idee dat Duitsers en joden een lange geschiedenis hadden van conflict en dat een joods ‘bewustzijn’
het land had geïnfiltreerd.92
De voorstelling van De twaalfjarige Jezus in de tempel benadrukt volgens Amishai-Maisels
dan ook de zogenaamde Jewishness van Christus: net zoals in de Bijbeltekst stelt Jezus vragen aan de
rabbi’s en staan ze over hem heen gebogen, verbaasd en aandachtig luisterend naar wat het kind te
vertellen heeft.93 Zoals verwacht kreeg Liebermann ook bakken met kritiek over zich heen toen hij zijn
werk voor het eerst exposeerde – kritiek die vooral tot een antisemitisch motief terug te leiden was.
Hoofdzakelijk de eerder genoemde Jewishness van het schilderij kreeg het zwaar te verduren;
Liebermann had oorspronkelijk een donkerharige, joodse jongen gebruikt als model voor de jonge
Jezus.94 Friedrich Pecht, een journalist en kunstcriticus van de Allgemeine Zeitung van Augsburg,
vond dat de Jezus die in het schilderij werd afgebeeld ‘’the ugliest, know-it-all Jewish boy
imaginable’’ was, en de rabbi’s die bij de jongen in de buurt stonden waren ‘’a rabble of the filthiest
haggling Jews.’’95
Als antwoord op de felle kritiek schilderde Liebermann een compleet andere voorstelling over
de oorspronkelijk joodse Jezus: hij maakte van hem een meer ‘Europees’ aandoende blonde jongen.96
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Zelfs de expressieve handgebaren van de jongen werden veranderd, zodat hij meer Italiaans dan joods
leek.97
Samenvattend is de historische weergave van Christus veel veranderd door de jaren heen, beginnend
bij de achttiende eeuw. Historici keken met een nieuwe blik naar de weergave van Christus, en de
beeldende kunst volgde dit voorbeeld met Antokolsky als één van de leiders in zijn weergave van
Christus. In het volgende hoofdstuk zullen kunstenaars uit de twintigste eeuw besproken worden, en
zal er in het bijzonder aandacht worden besteed aan de voorstelling van de kruisiging van Christus.
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Hoofdstuk 3: Het gebruik van de kruisiging van Christus in de
twintigste eeuw
Zoals in het vorige hoofdstuk besproken is, begon het afbeelden van Jezus als joodse man in de
negentiende eeuw en gebruikten veel kunstenaars deze weergave als reactie op de gebeurtenissen in de
tijd waarin zij leefden. Aan de hand van voorbeelden van verschillende kunstenaars en kunstwerken
zal dit hoofdstuk een beeld schetsen van de manier waarop kunstenaars in de twintigste eeuw de
kruisiging van Christus gebruikten in hun werken. Opvallend is dat kunstenaars tot en met de
negentiende eeuw alleen scènes uit het leven en de passie van Christus afbeeldden: zijn kruisiging
werd pas in de twintigste eeuw een onderwerp voor schilders en beeldhouwers.98 Vóór de Tweede
Wereldoorlog was de kruisiging van Christus, als het afgebeeld werd door joodse kunstenaars, bedoeld
als een veroordeling van het antisemitisme door christenen. Ziva Amishai-Maisels beschrijft dit
symbolisme in haar artikel The crucifixion in a Holocaust context uit 2010 als volgt:
‘’[…] There the image of a Jewish Jesus was meant to convince Christians that contemporary
anti-semitism and the pogroms it caused not only violated Christ’s doctrines but were aimed
against his brethren. The message was that those who killed Jews were crucifying Jesus
anew.’’99
Een van de belangrijkste kunstenaars die de kruisiging van Christus heeft afgebeeld in een
joodse context is Marc Chagall. Hij kan de ‘meester’ van de kruisigingen genoemd worden: hij
gebruikte het meer dan honderd keer als onderwerp voor zijn schilderijen en schetsen.100 Chagall
gebruikte Christus ook in de vorm van een martelaar – in een Jiddisch interview uit 1977 kwam dit ter
sprake. Hij bleef dit standpunt ook gedurende zijn gehele carrière herhalen:
‘’For me, Christ has always symbolized the true type of the Jewish martyr. That is how I
understood him in 1908 when I used this figure for the first time… It was under the influence
of the pogroms. Then I painted and drew him in pictures about ghettos, surrounded by Jewish
troubles, by Jewish mothers, running terrified with little children in their arms.’’101
Chagall’s voorstellingen waren vaak geïnspireerd op antisemitische gebeurtenissen in de
samenleving. Zo was er een golf van pogroms in Rusland die begon in oktober 1905 en doorging tot in
1906. Een latere uitbraak van pogroms in 1911-12, veroorzaakt door het begin van de rechtszaak tegen
de joodse Menahem Mendel Beilis – die ervan beschuldigd werd een Oekraïense jongen te hebben
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gekidnapt en later te hebben vermoord102 – en politieke onrust door de moord op de invloedrijke
Russische politicus Pyotr Stolypin, waren waarschijnlijk een inspiratiebron voor Chagall’s schilderij
Golgotha (soms ook Calvary genoemd) uit 1912 (afb. 11). Hoewel Chagall op dit moment in Parijs
leefde, en zoals Amishai-Maisels beschrijft ‘’zich vrijgemaakt had van de getto’’103, zijn er
aanwijzingen dat het schilderij zeer persoonlijk opgevat moet worden. Golgotha is gebaseerd op een
tekening die Chagall nog in Rusland gemaakt heeft.104 Op de schets is het INRI-teken boven het hoofd
van Christus vervangen door ‘’Marc’’ in Hebreeuwse en cyrillische letters. Er zijn echter nog meer
factoren die meespeelden bij de manier hoe Chagall Golgotha afbeeldde. Zo werd Chagall vaak
geassisteerd door Ilya Ginzberg, een goede vriend en de vroegere assistent van Mark Antokolsky. Ook
heeft Chagall zelf gezegd dat hij geïnspireerd is door de vormgeving van Russische iconen die de
kruisiging afbeeldden, en tegelijkertijd ‘in opstand’ wilde komen tegen deze orthodoxe afbeeldingen.
Dit is vergelijkbaar met het basreliëf De laatste adem (Christus aan het kruis) van Antokolsky (afb. 5),
waarin christelijke elementen gebruikt worden om een statement te maken tegen antisemitische
gebeurtenissen. Bijzonder is ook de afgebeelde Christus: vaak wordt het blauwe figuur geïnterpreteerd
als een gekruisigd kind, en bovendien heeft Chagall later verklaard dat de twee figuren onder het kruis
zijn eigen ouders moesten symboliseren.105 Dit zou kunnen verwijzen naar Chagall’s eigen
geschiedenis: als kind leefde hij in een periode waarin er veel pogroms plaatsvonden in het Russische
Rijk en zag hij er een gebeuren toen hij in Vitebsk (in het huidige Wit-Rusland) woonde. Ook werd
Chagall op school bespot om zijn afkomst en werd hij als jonge man in Sint-Petersburg gearresteerd,
omdat hij niet de juiste reisdocumenten had.106 Volgens Amishai-Maisels combineert Chagall in
Golgotha een traditionele weergave van de joodse Christus met zijn eigen, persoonlijke motieven.107
Later zou Chagall zichzelf vaker vereenzelvigen met Christus: in zijn eigen gedichten spreekt hij
bijvoorbeeld over ‘’Day and night I carry a cross’’ en ‘’And like Christ I am crucified, Fixed with
nails to the easel’’.108
Het was echter de relatief onbekende kunstenaar Wilhelm Wachtel (1875-onbekend) – net
zoals Maurycy Gottlieb een Galicische jood -, die een duidelijke verbinding maakte tussen de joodse
Jezus en de vele pogroms. In zijn werk Christus in de pogromwijk uit 1920 (dat zich in een
privécollectie in Tel Aviv bevindt en waar geen afbeelding van beschikbaar is), loopt Jezus, volgens
Amishai-Maisels lijkend op de duidelijk joodse Ecce Homo van Antokolsky, door een shtetl (de naam
voor een plaats waar veel, vooral orthodoxe, joden wonen) die getroffen is door de moorden. In dit
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werk lijkt Jezus te vragen wie er verantwoordelijk is geweest voor deze ramp en de pijn van het joodse
volk.109 Ook dit schilderij is gebaseerd op de actualiteit: waarschijnlijk op de pogroms in Oekraïne en
Polen die duurden van november 1918 tot april 1921. Deze pogroms behoorden op dat moment tot de
bloederigste en dodelijkste massamoorden van Oost-Europa.110 De kruisiging van Christus zou
opnieuw een veel gebruikt motief worden tijdens de Tweede Wereldoorlog – toen de joodse bevolking
niet alleen geteisterd werd door de pogroms, maar ook door de vernietigende Holocaust.
3.1 Het gebruik van de kruisiging van Christus in de context van de Tweede Wereldoorlog en de
Holocaust
Het gebruik van de kruisiging van Christus als een symbool van de Holocaust kan op het
eerste gezicht schokkend lijken. Toch werd deze symboliek, die voor het eerst ontstond in de jaren
dertig, veelvuldig gebruikt door zowel joodse als christelijke kunstenaars.111 Zo beeldde de Italiaanse
kunstenaar Renato Guttuso (1911–1987) in een schets voor zijn schilderij Crocifissione (Kruisiging)
één van de soldaten te paard af als Hitler (afb. 12). In het uiteindelijke kunstwerk uit 1941 is de
expliciete verwijzing naar Hitler verdwenen (afb. 13). Guttuso de volgende zin in zijn dagboek, die
zijn keuze voor het onderwerp verklaarde: ‘’I want to paint the passion of Christ as a scene of
today…as a symbol for all those who suffered outrages, prison, torture, for their ideas.’’112
Bijzonder is dat Guttuso zelf in zijn jeugd lid was van de studentenafdeling van de Italiaanse
fascistische partij, maar in 1940 overtuigd communist en antifascist werd. Hoewel ook christelijke
kunstenaars de kruisiging als symbool van de Holocaust afbeeldden, is er een belangrijk verschil te
benoemen: de joodse kunstenaars lieten specifiek de joodsheid van Christus zien, net zoals hun joodse
voorgangers uit de negentiende eeuw dat deden.113 Christus wordt afgebeeld als één van de
slachtoffers van de Holocaust, als ‘’an archetypical Jewish martyr’’.114 Williams beschrijft de manier
waarop Christus wordt afgebeeld als: ‘’[…] Jesus dies but does not save.’’115
Het belang van specifiek het gebruik van de kruisiging van Christus is ook belangrijk als het
gezien wordt in een joodse context. Amishai-Maisels noemt het boek Les Juifs et Jésus (De joden en
Jezus), dat in 1937 geschreven werd door de jezuïet en theoloog Joseph Bonsirven (1880-1958).116
Bonsirven beschrijft de symboliek van het kruis van Christus voor de joden, dat in de joodse wereld
iets heel anders betekent dan in christelijke kringen. Ook bevat het boek passages uit Jesus, the
Crucified Jew, een boek uit 1927 van Max Hunterberg (1883-onbekend). Bonsirven schrijft:
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‘’For them, the cross cannot be ‘the symbol of a self-sacrificing love, nor the sign of a
redeeming hope, nor an emblem of peace, but the symbol of persecution, oppression,
discriminations, the stake and the gibbet’. […] Jews are not only the people of Christ but the
Christ of the peoples, […] Like Jesus, the Jews have not ceased to mount Golgotha; like him,
they are always nailed to the cross.’’117
De schilderijen van Christus die Chagall tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte zijn bijna
allemaal terug te leiden naar een gebeurtenis uit de geschiedenis. Chagall begon aan The Martyr uit
1940-44 toen Duitse soldaten Frankrijk binnenvielen (Chagall vluchtte in 1941 van Frankrijk naar
New York) (afb. 14). In The Martyr is Christus afgebeeld als een toen eigentijdse Russische jood, met
een petje op en een tallit om zijn lichaam gewikkeld. Van het schilderij wordt gezegd dat Chagall
Christus hier in zijn eigen shtetl in Vitebsk plaatste, waar hij opgroeide – en dat Christus zo een
symbool werd van alle Oost-Europese joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn uitgemoord.118 De
kruisigingsscène is omringd door vernietiging: een brandend dorp, een vioolspeler die zijn halve
gezicht mist en vluchtende mensen. Descension From The Cross werd geschilderd in 1941 toen hij
zich inmiddels in de Verenigde Staten bevond (afb. 15). Yellow Crucifixion is geïnspireerd door het
zinken van de Struma in de Zwarte Zee in 1942 (afb. 16). Het schip, dat bijna achthonderd joodse
vluchtelingen van Roemenië naar het mandaatgebied Palestina wilde brengen, werd getorpedeerd door
een onderzeeër. De ramp is in de linkerhoek van het schilderij te zien: de boeg van het brandende
schip steekt boven de zee uit en enkele drenkelingen liggen in de zee. 119 In werkelijkheid overleefde
slechts één persoon de ramp met de Struma. Theologe Daphna Arbel beschrijft de weergave van
Christus in Yellow Crucifixion als volgt:
‘’Here Jesus is obviously not the Christian Messiah who overcomes all suffering by his
sacrifice, but is himself a Jewish victim.’’120
Obsession, waarin een groot gekruisigd figuur middenin een stad ligt, werd gemaakt in 1943, rond de
tijd van de opstand in het getto in Warschau (afb. 17). The Crucified uit 1944 is gemaakt na het nieuws
van het neerslaan van de opstand in Warschau en nadat Chagall hoorde dat de joodse gemeenschap in
zijn geboortestad Vitebsk in de oorlog vernietigd was (afb. 18).121 Chagall was diep geraakt door deze
gebeurtenissen: in een speech die hij gaf in 1944 noemde hij de opstand in Warschau en in hetzelfde
jaar schreef hij in een artikel voor een Jiddische krant over het tragische lot van Vitebsk.122 In The
Crucified is er niet één Christus aan het kruis te zien, maar meerdere joden die aan het kruis hangen.
Het voorste figuur draagt een viezig bord om zijn nek waarop Ich bin Jude staat. Er is bijna geen leven
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meer in het dorp: de daken zijn besneeuwd, aan de rechterkant ligt een lijk in de deuropening en voor
het gekruisigde hoofdfiguur liggen drie lijken - een man, bijna geheel bedekt door sneeuw en een
moeder met kind. De vioolspeler, de enige die nog leeft, zit nog op zijn vertrouwde dak. Deze tekening
wordt soms geïnterpreteerd als een tegengestelde vertelling van een verhaal uit de Haggada: in plaats
van dat de doodsengel de joodse gemeenschap onberoerd laat en over het dorp heen vliegt, worden de
joden één voor één vermoord.123
Een ander voorbeeld van een kruisigingsscène gemaakt door een joodse kunstenaar ten tijde
van de Tweede Wereldoorlog is het eerder genoemde schilderij Crucifixion van Emmanuel Levy uit
1942 (afb. 3). 1942 is een cruciaal jaartal in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog: in dit jaar
werd een groot aantal Oost-Europese joden uitgemoord in de gaskamers van Treblinka, Sobibor,
Belzec en Auschwitz.124 Ook Levy kleedt Christus in een joodse tallit en beeldt hem af met tefilin
(gebedsriemen) om zijn linkerarm. Een citaat van Levy beschrijft zijn denkproces tijdens het maken
van Crucifixion:
‘’The thought ‘we are being crucified’ kept recurring to my mind over and over again until I
was finally impelled to put the thought down on canvas. The initials INRI – a piece of Roman
cynicism – have been replaced by the word Jude (German for Jew) written in blood, a truer
and more terrifying fact thus bringing my conception into the twentieth century.’’125
Amishai-Maisels geeft aan dat de manier waarop Levy Christus weergeeft, wellicht
geïnspireerd kan zijn door White Crucifixion van Chagall (afb. 2).126 White Crucifixion zou ook de
inspiratiebron vormen voor vele andere, latere interpretaties van de kruisiging gemaakt door joodse
kunstenaars.
Net zoals Chagall identificeerde ook de joods-Amerikaanse kunstenaar Abraham Rattner
(1895-1978) zich met Christus, in relatie tot de Holocaust en ook zijn eigen ervaringen met
antisemitisme (afb. 19). Over zijn Christusfiguren, door Williams aangeduid met ‘’violent Christs’’,
zegt Rattner:
‘’[…] it is myself that I see on the cross, though I am attempting to express a universal theme
– man’s inhumanity to man… the Crucifixion is me because I’ve suffered so much.’’127
3.2 Het gebruik van het symbool van de kruisiging na de Holocaust
Na de bevrijding van de concentratiekampen door de geallieerden werd de vergelijking tussen de
Holocaust en de passie van Christus steeds vaker gemaakt. De hoofdweg van concentratiekamp
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Dachau in Duitsland kreeg bijvoorbeeld de bijnaam ‘de kruisweg’, en paus Johannes Paulus II noemde
Auschwitz ‘’het Golgotha van de moderne tijd’’ na een bezoek aan het kamp in 1979.128 De joodse
theoloog en rabbi Ignaz Maybaum (1897-1976) deed een soortgelijke uitspraak: ‘’The Cross, the
Roman gallows, was replaced by the gas chamber.’’129 Foto’s die gemaakt waren van de overgebleven
en uitgemergelde slachtoffers in concentratiekampen, vormden soms ook een inspiratiebron voor
kunstenaars – vooral de foto’s waarin de lijken in een kruisvormige positie leken te liggen, als
eeuwige martelaars.130 131 Eén van de kunstenaars die de foto’s van de lijken in een kunstwerk
verwerkte, was de Engelse Graham Sutherland (1903-1980). Het Christusfiguur uit zijn Crucifixion uit
1946 heeft een duidelijk verband met de slachtoffers van de Holocaust: hij heeft een gepijnigde
uitdrukking op zijn gezicht en is helemaal grauw en uitgemergeld (afb. 20).132 Schrijnend is ook In the
Image of Man van de Schotse schilder Robert Henderson Blyth (1919-1970) uit 1947 (afb. 21). Blyth,
die in de Tweede Wereldoorlog in het Royal Army Medical Corps diende en daardoor weet had van de
verschrikkingen van de oorlog, beeldt Christus af als een hol figuur, wiens hoofd eraf geslagen is, te
midden van een compleet verwoeste stad. De afgebroken, klassieke pilaar achter het Christusfiguur
suggereert volgens Amishai-Maisels dat door de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en de
Holocaust de westerse wereld compleet vernietigd is en nooit meer hetzelfde zal zijn.133
Ook Chagall ziet in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog een nieuwe inspiratiebron: hij
breekt zeer duidelijk met zijn eerdere weergaves van Christus in Apocalypse in Lilac, Capriccio, de
tekening die ook in de inleiding benoemd is (afb. 1a). Net zoals in Yellow Crucifixion gebruikt Chagall
feitelijke informatie over de Tweede Wereldoorlog in zijn werk, waarschijnlijk beïnvloed door de
verhalen over de verschrikkingen in de concentratiekampen. Deze verhalen werden steeds wijder
verspreid toen de oorlog afgelopen was. Ook draagt de Christus nog steeds tefilin om zijn linkerarm.
Waar Chagall Christus normaliter in een tallit afbeeldde, is hij in Apocalypse in Lilac, Capriccio
helemaal naakt – de gebedssjaal is nu over zijn hoofd gedrapeerd en hangt achter hem aan het kruis.
Het zou de eerste en ook meteen de laatste keer zijn dat Chagall Christus naakt afbeeldt.134 Bijzonder
is ook de potloodschets die onder de Christusfiguur aanwezig is: het lijkt erop dat Chagall het figuur
van Jezus wilde samenvoegen met die van een gigantische haan (afb. 1b). Chagall beeldde Christus in
zijn schilderijen die te maken hadden met de Holocaust wel vaker met een hen of haan af die op een
andere plek in de compositie voorkwam, maar nooit op deze manier - nooit samengevoegd. Deze
voorstelling heeft volgens Amishai-Maisels te maken met Kapparot, een ritueel dat door sommige
joden beoefend wordt op de avond voor Jom Kippoer (de Grote Verzoendag, de belangrijkste feestdag
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van het jodendom).135 Tijdens het ritueel wordt een levende kip drie keer over het hoofd van een
persoon gezwaaid, waarna de kip geslacht wordt. Dit wordt gedaan om de zonden van deze persoon te
vergeven. Volgens Amishai-Maisels beeldt Chagall Christus in Apocalypse in Lilac, Capriccio af als
een geofferde haan, net zoals christenen de dood van Christus zien als een offer voor de zonden van de
mensheid.136 Verder heeft deze Christus één oog open, waar andere versies van Chagall’s Christus
altijd hun ogen gesloten hebben. Ook lijkt hij te schreeuwen naar de nazisoldaat onderaan het kruis.
De soldaat, met een verkeerd getekende swastika op zijn arm en een snor die lijkt op die van Hitler,
lijkt naar de ladder te willen grijpen, zodat Christus niet kan afdalen. Chagall voorkomt dit echter,
door de handen van de soldaat niet af te beelden. Amishai-Maisels legt de veranderde weergave van
Chagall’s Christus als volgt uit:
‘’After the war had been won, the Christian symbol here ceased to be only a martyred Jew and
Chagall shows him finally literally taking a step to halt the murder of the Jews.’’137
Chagall was zich er echter van bewust dat het, ondanks de Christus die eindelijk ‘actie
onderneemt’, te laat was voor een groot deel van het joodse volk: achter de linkerarm van Christus valt
een klok ondersteboven uit de hemel.138 De bijzondere compositie kan ook verband houden met het
feit dat Apocalypse in Lilac, Capriccio een tekening was en Chagall de vrijheid voelde om te
experimenteren met de compositie.139
De tot nu toe genoemde voorbeelden zijn allemaal figuratief; er is echter ook een stroming van
kunstenaars die de kruisiging op een abstracte manier probeerde vast te leggen. De kunst van na de
Holocaust wordt vaak in verband gebracht met een citaat van de Duitse filosoof Theodor W. Adorno
(1903-1969), die aan het einde van zijn essay Cultural Criticism and Society uit 1949 de volgende
beroemde uitspraak doet: ‘’to write poetry after Auschwitz is barbaric.’’140 Hoewel Adorno, zoals door
latere schrijvers en critici vaker is benoemd, alleen sprak over dichtkunst en meer specifiek de lyrische
poëzie, hebben zijn theorieën hun invloed achtergelaten. Een bekende schilderijenserie die het
abstracte combineert met het verhaal van de kruisiging van Christus, is gemaakt door de joodsAmerikaanse kunstenaar Barnett Newman (1905-1970), die gezien wordt als één van de bekendste
kunstenaars binnen het abstract expressionisme. Een aantal van Newman’s abstracte skinny141
schilderijen uit 1950 werden later door de Duitse kunsthistoricus Benjamin H.D. Buchloh (1941)
gezien als het teken dat er geen lyrische kunst meer gemaakt kon worden na de Holocaust.142 Newman
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leek op het eerste gezicht niet zo gediend van de term ‘joodse kunst’ – een vraag tijdens een
symposium van het Jewish Museum of er iets als joodse kunst was beantwoordde hij met: ‘’Not very
much, not very interesting if there is such a confection, and it is doubtful if there ever was.’’143
Ondanks Newman’s afkeer van het Jewish Museum – hij meende dat het museum zijn werk juist met
iedereen vergeleek omdat hij joods was, waardoor het zijn impact verloor144 -, presenteerde hij zich
wel als een joodse intellectueel. Newman deed mee aan acties die de rechten van joden in het
buitenland, onder meer in Israël en de Sovjet-Unie, moesten beschermen. Volgens Godfrey is deze
ambigue positie van Newman binnen de samenleving kenmerkend voor cultureel geëngageerde joden
zoals Newman zelf na de Holocaust:
‘’For every impulse to contribute to the rebuilding and defense of Jewish culture, there would
be an equally insistent urgency to distance oneself from unacceptable constructions of Jewish
identity.’’145
Newman begon met de The Stations of the Cross: Lema Sabachthani-serie in 1958, na een hartaanval
(afb. 22 en 23).146 Godfrey noemt echter een belangrijk detail toen Newman de serie maakte: in 1966,
toen de veertien schilderijen tentoongesteld werden, onthulde de kunstenaar dat hij pas tijdens het
maken van het vierde schilderij de intensiteit van de doeken voelde – op dat moment zag Newman de
doeken pas als de kruisweg waar de serie naar vernoemd is. ‘’Just as I affect the canvas, so does the
canvas affect me.’’147
Volgens Godfrey gebeurde er nog iets anders op het moment dat Newman de doeken
vernoemde naar de kruisweg van Christus:
‘’By associating the "intensity" of the works with "The Stations of the Cross," Newman was
clearly doing more than indicating "intensity." He was associating the paintings with a chain
of ideas associated, at that historical moment, with the Passion.’’148
Newman was zeer waarschijnlijk goed op de hoogte van de betekenis van deze iconografie:
het is aannemelijk dat hij ook wist van het bestaan van Chagall’s White Crucifixion en het werk van de
eerdergenoemde Rattner kende, beide kunstenaars voor wie de kruisiging symbool stond voor de
slachtoffers van de Holocaust. Hoewel Newman nooit zijn werk direct aan de passie van Christus
verbond, ziet Godfrey aanwijzingen in een interview dat Newman ooit gaf. Zo noemde Newman het
Isenheimer-altaarstuk van Matthias Grünewald uit 1512-16 dat hij ooit zag tijdens een reis naar
Europa (afb. 24). Hij roemde het feit dat Grünewald zich blijkbaar zo kon inleven met de
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syfilispatiënten voor wie het altaarstuk in de ziekenruimte bedoeld was, dat hij bereid was om ook van
de Christusfiguur op het altaarstuk een lijdende syfilispatiënt te maken.149 Ook vergeleek hij de pijn
van Christus aan het kruis met de Vietnamoorlog en de atoombom op Hiroshima:
‘’[…] so that if we’re going to measure the pain, I think the pain was terrible for Jesus, but it
somehow – I suppose maybe this is blasphemous – but it seems mild compared to the kind of
physical pain people suffer today.’’150
De verwijzingen die Newman maakte naar de Vietnamoorlog en Hiroshima werden later uit
het interview gehaald.151 Het is duidelijk dat Newman ook de Tweede Wereldoorlog in een bijna
persoonlijk perspectief probeerde te vatten en de passie van Christus vergeleek met gebeurtenissen uit
de twintigste eeuw, zoals kunstenaars voor hem al hadden gedaan. Zoals Newman het zelf noemde in
zijn essay The Sublime is Now uit 1948: ‘’Instead of making cathedrals out of Christ, man, or ‘’life’’,
we are making [them] out of ourselves, out of our feelings.’’152
Een belangrijk verschil met voorgaande kunstenaars is echter de zichtbaarheid van deze verwijzing:
waar Chagall, Rattner en Levy duidelijk een joodse Christusfiguur afbeeldden, is Newman’s referentie
aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust impliciet: de gehele serie is abstract en alleen de titels
geven een christelijk thema aan. Bovendien claimde Newman dat hij pas een idee had van de
intensiteit en de betekenis van de The Stations of the Cross-serie toen hij eenmaal bezig was met de
doeken. Newman’s terughoudendheid om de joodsheid van Christus af te beelden zoals eerdere
kunstenaars dat wel hebben gedaan zou ook met een ander aspect te maken kunnen hebben: de tijd
waarin Newman leefde en de generatie waartoe hij behoorde. Kunsthistoricus Matthew Baigell (1933),
die zelf ook joods is, beschrijft dit als volgt:
‘’[…] Newman belonged to the generation of my parents that knew it was Jewish but at the
same time wanted, desperately sometimes, to transcend its origins and gain access to those
larger communities.’’153
Newman wilde, zoals eerder in dit hoofdstuk genoemd is, niet in het hokje van ‘joodse kunstenaar’
gestopt worden en niet beperkt worden door zijn afkomst.
Samenvattend kan er gesteld worden dat kunstenaars – zowel joodse als christelijke – Christus
afbeeldden als een ultiem symbool van menselijke pijn, de ultieme martelaar. Waar christelijke
kunstenaars Christus alleen gebruikten als een universeel symbool, gingen joodse kunstenaars veel
verder – Christus werd afgebeeld als een joodse man aan de hand van conventies die hun oorsprong
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vinden in de negentiende eeuw. Ook werd zijn lijden samengetrokken met het lijden van de joden
tijdens de pogroms en tijdens de Holocaust. Na de Tweede Wereldoorlog werd vooral de
verschrikkelijke verwoesting van de oorlog getoond en ook identificeren kunstenaars zich met
Christus en zijn lijden, al dan niet impliciet. Deze radicale verandering kan verklaard worden aan de
hand van het veranderde beeld van wat een kunstenaar moest zijn en wat kunst moest zijn: een
omwenteling waarin Newman in de naoorlogse kunst het voortouw zou nemen.
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Conclusie
In deze scriptie is een poging gedaan om de ontwikkeling van het joodse type van Christus in kaart te
brengen. Vooral de manier waarop specifiek de kruisiging van Christus werd afgebeeld is benadrukt.
Om deze hoofdvraag te beantwoorden, is er gekeken naar joodse kunst en het archetype van Christus:
onder andere de kwestie of joodse kunst wel bestaat; wanneer Christus ook joodse kenmerken kreeg in
plaats van alleen christelijke, en ook is beschreven hoe joodse (en enkele christelijke) kunstenaars
Christus hebben afgebeeld in de negentiende en de twintigste eeuw – met speciale aandacht voor de
kunst in de periode tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
Het eerste hoofdstuk begon met een citaat van kunstcriticus Harold Rosenberg dat joodse kunstenaars
geen joodse kunst maken, maar later is aangetoond dat die visie achterhaald is. Aan joodse kunst
kleefde eeuwenlang het stigma dat het niet bestond, omdat het Tweede Gebod zou verbieden om
beeldende kunst te maken. Echter is er door historici te veel aandacht besteed aan het gedeelte van het
gebod dat afgoderij verbood: dit werd geïnterpreteerd als een algeheel beeldverbod, terwijl het alleen
afgoderij van heidense goden verbiedt. Tot in de negentiende eeuw werd deze foutieve interpretatie als
algemeen aangenomen: er was immers ook geen bewijs van vroegmiddeleeuwse of nog oudere joodse
kunst, en ook synagogen en liturgische objecten werden slechts gezien als pogingen tot het maken van
kunst en waren geen kunst op zich. De vondst van een middeleeuws, verlucht joods boek en enkele
archeologische opgravingen uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, brachten opvattingen
van historici over joodse kunst enigszins aan het kantelen, maar een echte veranderde zienswijze over
joodse kunst bleef uit. Een serie fresco’s die in 1932 bij Dura-Europos opgegraven werd, bewees dat
er pre-middeleeuwse joodse, verluchte manuscripten bestonden. Deze vondst hernieuwde de interesse
in deze joodse manuscripten, hoewel er door de jaren heen veel verloren waren gegaan. In de jaren
negentig van de vorige eeuw waren er meer wetenschappers die het bestaan van joodse kunst
probeerden te bewijzen met boeken en verschillende studies, al blijft de mythe over het Tweede Gebod
en het beeldverbod in het jodendom nog steeds een lastig vooroordeel om te weerspreken.
In het tweede hoofdstuk is er gekeken naar de weergave van Christus door joodse kunstenaars en de
geschiedenis hiervan. Oorspronkelijk was het ondenkbaar om Christus als een joodse man te zien,
maar nu is dat idee algemeen geaccepteerd. Aan het einde van de achttiende eeuw was schrijver
Hermann Samuel Reimarus de eerste die een historische reconstructie schreef van het leven van
Christus. In 1835 publiceerde theoloog David Friedrich Strauss zijn revolutionaire boek Das Leben
Jesu kritisch bearbeitet. In dit boek gaf Strauss aan dat hij op zoek was naar de historische Jezus, zoals
hij echt geweest was, in plaats van de heilige Christus die gemaakt was voor de christelijke leer. Deze
opvattingen hingen sterk samen met de tijdgeest van de achttiende en negentiende eeuw, waarin het
steeds gebruikelijker werd om uit de zoeken hoe iets echt geweest zou zijn, in plaats van de
heilsgeschiedenis als enige juiste bron op te vatten. Vie de Jésus uit 1863 van Ernest Renan zou het
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meest populaire en invloedrijke boek worden over het leven van Jezus en zou ook gebruikt worden
door kunstenaars. Het standbeeld Ecce Homo uit 1874-1878 van Mark Antokolsky wordt gezien als
één van de eerste voorbeelden van de nieuwe weergave van de joodse Christus, een weergave die
beschreven wordt als ‘’the reclamation of Jesus for Judaism and for Jewish history (…)’’.154 De joodse
Antokolsky beeldde Jezus af met joodse gelaatstrekken, slaaplokken en in historisch correcte kledij.
Ook andere joodse kunstenaars, zoals Maurycy Gottlieb en Max Liebermann, benadrukten de
jewishness van Jezus – vaak gebeurde dit als reactie op gebeurtenissen in de samenleving, zoals het
antisemitisme waar de kunstenaars mee te maken kregen en de pogroms in Oost-Europa. Dit werd de
kunstenaars vaak niet in dank afgenomen, mede door het steeds verder groeiende antisemitisme in
Europa aan het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw.
In het derde hoofdstuk wordt er aandacht besteed aan de weergave van de kruisiging van Christus in
de twintigste eeuw, waarin ook voor het eerst de kruisiging van Christus als voorstelling gebruikt
werd. Vóór de Tweede Wereldoorlog werd dit motief geïnterpreteerd als een statement tegen de
pogroms: wie joden vermoordde, kruisigde in feite Christus opnieuw. In de twintigste eeuw werd
Marc Chagall, die de kruisiging meer dan honderd keer afbeeldde, een belangrijk figuur. Hoewel
Chagall vaak geassocieerd wordt met kleurrijke en vrolijke schilderijen, beeldde hij op zijn manier de
gruwelijkheden van de twintigste eeuw en de Tweede Wereldoorlog uit. Ook andere kunstenaars zoals
Levy, Guttuso en Rattner gebruikten de kruisiging als symbool van verschrikkelijk lijden. Ook na de
Tweede Wereldoorlog werd de vergelijking tussen de Holocaust en de passie van Christus vaak
gemaakt. Chagall’s kruisiging werd een teken van verzet, en Barnett Newman gebruikte de passie van
Christus op een impliciete manier en verbond deze met de Holocaust – wellicht geïnspireerd door
Adorno’s citaat en waarschijnlijk ook door de tijd waarin hij leefde. Newman wilde zich in de
kunstwereld positioneren als kunstenaar en wilde niet in het hokje van een ‘joodse kunstenaar’
geplaatst worden. Ook deze, telkens ‘wisselende’ uiting van identiteit is terug te zien bij veel
kunstenaars van joodse afkomst: waar de één duidelijk zijn afkeer van het onrecht tegen joden laat
zien, wil de ander zo veel mogelijk assimileren in het land waar hij woont en zijn de verwijzingen naar
het jodendom impliciet.
Samenvattend kan er gesteld worden dat de geschiedenis van de joodse weergave van Christus erg
complex is. De scriptie begint met de Nostra Aetate, die in 1965 gepubliceerd werd in een poging om
zoveel mogelijk antisemitische ideeën uit de katholieke kerk te bannen. Het zijn diezelfde
antisemitische opvattingen van veelal de christelijke wereld geweest die de kunst van joodse
kunstenaars uit de negentiende en twintigste eeuw sterk heeft getekend en beïnvloed (en waarschijnlijk
nog steeds hun invloed hebben op de huidige samenleving). Het is bijzonder om te zien hoe joodse en
christelijke kunstenaars de kruisiging van Christus, dat bijna een universeel symbool geworden is, op
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een andere manier gebruiken: waar joodse kunstenaars de joodsheid van Christus telkens weer
benadrukken en hem veelal gebruiken als een symbool voor het lijden van het joodse volk - en vaak
ook hun eigen lijden, zowel tijdens de Holocaust als ervoor -, gebruiken christelijke kunstenaars de
kruisiging als een algemeen symbool van menselijk lijden. Ook opvallend is dat er twee belangrijke
kunstwerken zijn gemaakt die ontzettend invloedrijk zouden worden voor joodse kunstenaars in het
vervolg van de eeuw: in de negentiende eeuw ontketende Ecce Homo van Marc Antokolsky een
beeldrevolutie onder joodse kunstenaars, en in de twintigste eeuw was het White Crucifixion van Marc
Chagall, die op zijn beurt (waarschijnlijk) ook geïnspireerd is door Marc Antokolsky. Ook zijn er
kunstenaars die zich vereenzelvigen met het motief van een lijdende Christus – een interessante
opvatting die wellicht in de toekomst verder onderzocht kan worden. Al met al is er beschreven hoe in
slechts enkele decennia de weergave van de kruisiging van Christus een grote ontwikkeling heeft
doorgemaakt. De kruisiging veranderde van een symbool voor een groot lijden (de pogroms), naar een
Christusfiguur dat lijdzaam toezag hoe joden in de Holocaust vermoord werden en vaak ook zelf als
één van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog afgebeeld werd. De kruisiging van Christus is na
de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk geculmineerd in een abstracte weergave waarbij alleen nog de
titel lijkt te hinten naar een eventueel verband met de kruisiging van Christus, en waarin ook de
opvattingen van de kunstenaar een belangrijke rol spelen.
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