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Als men langen tijd de figuren beschouwd tijd zijn somber en tragisch. De kunst geeft
heeft, welke de Fransche kathedralen der slechts het beeld der smart en des doods.

Jezus leert niet,
hij

XHIe eeuw sie-
ren en daarna
zijn aandacht
vestigt op de
kerkelijke kunst
der XVe eeuw,
vraagt men zich
met verwonde-
ring af, of het
wel dezelfde
godsdienst is,
dien de kunste-
naars daar heb-
ben vertolkt. In
de XHIe eeuw
weerglanzenalle
lichtzijden van
het christendom
in de kunst:
goedheid, zacht-
heid, liefde Zel-
den beeldt zij
smart en dood
uit en waar zij
het doet, weet
zij ze te hullen
in poëzie. Het
lijden van Jezus
bijv. wekt geen
enkel gevoel van
smart. Nooit
heeft de kunst
beter het wezen
van den christelijker! godsdienst uitgedrukt
dan in die eeuw. Geen prediker heeft duide-
lijker dan de beeldhouwers van Chartres,
Parijs, Amiens, Reims, Bourges gezegd, dat
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hij lijdt:
schijnt ons zijn
wonden te too-
nen als verhe-
venste leering.
Wat wij in deze
eeuw ontmoe-
ten is een naak-
te, bloedende
doorngekroon-
de Jezus; het
zijn de werktui-
gen der Passie;
het is zijn lijk,
uitgestrekt op
de schoot zijner
moeder; of wel
in een duistere
kapel bespeuren
wij twee man-
nen, die hem
in het graf leg-
gen,terwijl vrou-
wen trachten
heur tranen te
weerhouden.

Het geheim-
zinnigwoorddes
Christendoms is
niet meer ,.lie-
ven" maar „lij-
den".

Het geliefkoosd onderwerp dezer eeuw is
dus de Passie. De XHIe eeuw heeft in het
beeld van den leerenden Christus zijn mees-
terwerk gegeven; de XVe eeuw heeft in

het eerste en laatste woord van het Evan- Jezus slechts den Man der smarten gezien.
gelie is: menschenmin, liefde.

Maar in de XVe eeuw is die blijde glans
gedoofd. De meeste kunstwerken uit dien

De Passie — te voren een dogma, dat zich
tot het verstand richtte — is een ontroerend
beeld geworden, dat tot het hart spreekt.
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