
Geldten of sttijdboqL nqrtelaqt

of ovetwínnaoÍ, ín lendendoek of

Roneinse wqpenrck. Jezus

chtistus aqn het kruis is door de

eeuwen heen voorql steeds dqt

geweest wqt mensen in Hem zoch-

ten, zo ontdekte Robert Abrahom

*)it Amstedon. Hij naakte de

verundetende gedaante von de

qekruisígde Jezus tot onderwery

van toegewiile studie.

Abraham, psych ateÍ var beroep, was

a tjd al geinteresseerd ndehoudngvan
de rnen5 ten opz chie van hel bovenrnerse

ilke Cod, of een universeie, onz chtbaÍe
macht 0p re s ei op ve linqen zocht h jde
beelden d e nen gebru kt om deTe rnacht

te aanbidden, aan Ie Íaken, gurÍiq te
sternrnen of vooÍspoed bj afte smeken

Het bleek een mer à bo Íe, zoals vaker met
verzame ingen Abraham moeí kiezen 0i
was de keuze e genlilk al gemaakt? A snel

hadder rnet,rame de cÍucfxen de aan

dacht opqeëist Abraham raakle qefasci

neerd door de grote verscheidenheid in

manieÍ vorrn aan qeqeven, biivoorbeeld n

het kÍL.rsbeeld.'

Een hee irteressart deta , v ndt Abraham,
s b jvoofteeLd het opduiken van een

were dljke kroor op het hoofd van Jezus

Ch stus, waaÍvo gens de Bjbe een kÍaÍrs
van doorrige takken zat U t de navoÉ n

g€n van Roben Abrahanr bllkt dat de

konin!lskroon zjn ntiede doet in de e fde
of iwaalfde eeu\,r, op het rnoment,'z€qt
h j, 'dal eÍ een nrachtsstÍild gaarde was

tussen de pauzen en de diverse ke zeTs er
kon nqen.'

yu",^^^"]"t"rÀ kr

Crucifixen als verzameling

en onderwerp van studie

fezus aan het kruis:

spiegel van de tiid

afbeeld rqen en ! tdÍukk ngen van lezus
ChrÈtus aar het kru s Hoe, vroeq h I zich

at kLrr je de versch en verk arcr vanuit
de ritd waa n de mensen leefder?

Koningskroon
De vraag opende ziln ogen vooÍ steeds

meer deta ls. Elke cu tuurper ode,' zeqt

Abraharn 'heeft zji ergen voorste rrq van

de were d, s.hri lt teruqki kend vaak z ir
e qen gesch eden s en heeft z jn eigen vi5ie

op zaken a s het h ernamaa s ol het qe oof
À4ensen hebben daar ook op hur e gen
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,l.r:ll1íI.-
"rl rilrl ,, i.!.rx,::rr,ili1ii,r:.:

A-.ranem lee;t zln e !len iheoÍ:e k reb

dat n et b.s.hreven gez en, fi;ar r kan

ire ,ro.:Íe a: dat op dat rnotnenl let
p J;tsen !an een kroor op uo n kru shee d

arrgeÉfl u tler ahr ÍLr5 s de kon ng der

k.1 nq!n Cr!.e ko'r rqe: zlr orderqe

Íh kt aal de k.rk en dls oc{ :rn oe Pa rs

lliet andere rr'ooriler :ret spee t een To n

Ce d . ooq o,rer de po!:,e van de kerk

Ook lldens de conirarefornirt e i.e
ue!: cirde eelrr nLr ii de rnel een kc: nqs

iro.r !e cc de iezu51.'ieer cr, oítCe[te
Àbr.han 'lr d e p.r nde I,, aedeR.oÍrs
[alho e(. ke'l.e nenlei dr de ]l r.aken

na. hel í l[ 'rirí ahr tt!s .p ce /coiqrond

d eirCe te rl.;n P:s onrtlreek! de dert en

de eer!,r rer!.h ln: de doollenkroor op

ner ho.:o rai de Hc and.

Tweede gebod

let.hrs:erdom niÍodir.€3rie 1et kru -'

a s her nirer r!.irn dc \,'er05!9-, rtfienC
: t he. OLdè Te5 amentTraar n .ok de t en

qeboder siairn l-et t\,,eed. I erNà'r u Ct

6ri zillt t) geei !le.,red.n Leeid naien i l

6 ) ztlt t/cat.)E niei btigen, nc.h het nle

re, loden Í05 ins er proteltaflen hoLl

den zch noq a ild 5Í kt aar d t qebcd.

Hne z ln de bee den 'Éf eei gekru s gde

.lezLrs e qen i{ r ce \,,€re i gekomerl

Ab'aham !er; ePre z.F qrcird q r ae

ges.h €den s var de qod5d efst Hel','ras

een pr:qna: !.he pc t eke oo cs5 ng u eqt

h I De eersie dr e eeru-r'en ra ahr s-:!s

\,r'eri het i'Lr s í et afqebce d De krir t
q nq ,ran lezlrs Chíistus \!e:d geu et a s

e:s snr;oe 1[s Ir;nt olk nr sdad qeÉ \'ie'

der geí.! ! gc Bo\rend er '.,/erden .|r !:e
_en !el.]o gc on daI T]l de godde lke lta
rLrs !ar ie Bonernse ke zer I et aacep,Éer

Llri de rn st ran rr,, srer cler een llr t:
!od5!eEr p zo Ecefi ADrrh:r. aar ieed

le. n0nothei5t-(.he aFr-:e'd.n u cn t
-il: aar de toen heersEnde E.ne rse ke

zer aonÍarilr ,./c.r alj eer aar,:eike lk

lle oof rndat re: str!.tll,I rooa en ook

cirdat hei, iegen de,rerdlLrkí nq n, qioe

de C.rs::r rI ln beè rd llae le !'eruo E iq
ran de .Fr -i:eF€n en rCez€:deeet\"-
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rerd hsl Chr sien.ir loi ltaargoC;d enÍ
u tger.epen De neelie merscr haiden

e.lrter _ e: lenoe! iran het dee rar e€rl

u oon ,rrn cod d È eer !/€q bood ,r:r het

eelr! qe elen inor r.hue f op te cfferen

Zlr.r aler z.h Hem ro.r (!tner sle en

Daaronr lrer.]el, ofd;nks reqe ta;i ie
nen rqslertah len h ero!,er re g eLrc

afbee i nqer te ken§ \,,eer Cc., Ce iert

BeeLdtaal

Eí u ln tlree ioofdvormen vai de .rr. f i
\rert€ t Arr,,am B I ie €ne staat ahr ÍLrs

i:r 5 h€i r.ra.e !o.r lre. kru s re,rltop tnei de

;TTren horzorlsa en nee!:J re.lrt|oo
Lr tklkeiC et5 o,Jer oe nenser neei D . s

een arstard€ lle Lr omfererle Crr íLrs

i e le ah'Íus V.icr ncemt B de rnCere

hafql H I aan het krt ! vaak n.r ee'r

bo. r! r hel chaar. het hoofc h:r!etd
de oEef qes ore,r, ïet e€r ldefde Lr i
drlrkk r! DÉze heet Ch- nu5 P;: er5'
Í!!s€r deze !1rinen b l[en meer r;r at e!

re oenaan dar Abrahafi re'rnoed.e Van



d e n de Rena ssan.e aanbeden \,/erd H€i

chaam rnet een steek\,,,ond rechts nks ol
zonder steek\,rond Cehu d n endeidoek,
Byzant ns kleed ol For.einse v/apenrok

Chr stus e s oude nan onqe rnaf of ze fs

!iiltemergelde lezls tot de bodybu d€r v e , Lr§treerl h l. 'D€ Rome nse burgefs

maar ook de norabe en \raren hLrn posiiie

n et rneer zeker Net and v e u t e kaar, er
r\rar€n so dateropstanden, \ro ksopstandea,

een totale anaÍ.h e. n zo n tiC , hel

beqr pel k dat een qe oof dat afslrnd

Een !an de rieeÍ gekoeÍerde bee den van
Abraham s een lLrqendst kL.r sbee d ont
eefd aan de B)"anÍlnse kung! !an een

irior.fererd€ Chriltus re.htop k ikend oler
de men5en h€er ogen !,/ld open onren
gedaan Abraham vond her opmerke jk
qenoeg voor oud v! op een rornane rnarkt
De verzame aar bez t innr dde s een yrl
.or.p eet oveÍzichl !,an de verschi erde
stl en en vaÍialies Tu,aalíde eeLrlvse kr! s

bee den Lrr L rnonges zoal5 op de Tefaf
aangeborjer voor t end u z,andea euro s,

aat h I aan de nrusea. L ever koopt hrl de

reproducl es van oude bee def.
'Vaak zt. ze Ne lan g t€ typ€rer en 1e

dateren,'zeqi hll oÍdat de sll en !anaf
rnet narne de zev€rI ende eeurrr naast en

door Worden gebrLr kt. Dan moer le Fer

hebben vai deta s, zoa t de vorm van het
krLr s, de belreÍk ng vaf her ma.er aa of
de wjze virn ,fbee den Een albee d rq
van ChÍ slus rnet de loetef over e kaar

komt blvoorbee d pas voorvanafde de'.
liende ee,.r!,,. I!1el oudere bee den 5 rype
r ng extra rnoe lk, omdat d e noq, eens
geÍeÍaLrreerd ziln en b I de ieÍa!rat e

Sonrs veBch end€ bee de erne.ten \r'rerden

qecomb neerd.'

e gen lk op

zoek naai u t
bre dinq ,/af

zln k€n n s ove'
de a.htergron.

'Stud es cf
beschrlv rgen

rn hun e gen

lld rrngeven

uildrukt'zeql

als k nd B aik

een Ch nese rys

feaÍ e kaar

ahr silrs teqen de

het Egyptsche

haan ! an!t of
\fapefs opge

tLrigd. De moge

ilkheden b lken
- bjra or! tp!tte-

Llk

lreeft verk aart AbÍahanr, s het chr Íe lk
qe oof acceptabe ie rírken door aan te
s u ten op daiqene u,ai de vo keren d e
qekerstend moesten,.vorder, aansprak.

Vanal de Rena ssan.€ kreeg de mer!
greep op zln e qen even KurslenarTs

voe den z ch vrl om le pullen u t een

schet van voorbee den ea de e gen nsp

ret e zlgrepen daarbil ookterugopde
oL.rde Cr ekse kuirst Toeir rs bolendier de

oude bee draa lerloren geraaki doordat
de kerk n el rieer de en qe opdrachtgever
lrva§ en ioezag op de kunÍ
'Vanaf de Rera ssance heefi ChrÈtus ook

?en boodschap raar de menser loe. Dirt
i/ordt ueergeqever \,oor een dee door de

dyrarí ek van de beueq rg lvaarmee H l
zeqt ik rid voorjLrl e, of in de f,,,,ee vin
gers die h I toort, nu het teken vrn de
getLriqen s, rnaar in de Rornernse tld een

qebaar om iran te geven dal le het l\,oord

!'ride voer€n

Naastenliefde
n de boods.hap, d€ !iidrukkirg van

Christus schu t de behoeíte van de nrens

D e ríens kan trooÍ zoeken en erbaÍrÍren,

aÍraar ook rchtaq, ol de bescherm ng vaf
een sier[ en macht q e der D i s \rar de
qepass cneerde amaieur h §tor.Lrs en the
o ooq RobertÀbraham het meest boet
lezus ahristu! a s de verpersoon ik nq van

een qe oofdalvoorbigaat aar de !,r'ere d

lke ma.ht en mer name de soc a e bete
[en s van denken ei hande er ]raaÍ yoren

haa t
'Zoa s gebeurde ioen het Romeinse rlk \rer

de achtergronden van het ortshan van de

gÍote godsdieisren A 5 de agress e in de

sJrnen eving n et rn€er te behe€Tsen s van

mllrïr

rlke hiërarch e

een Lr llveg
bedl Dttom
le ir de

qesch edef s

tegen

Schrlfs!eÍ
Ka ren

Arnstronq
qeeft h ervan

De Crote

!ende
bes.hrtv ng

nltaande op

u r ondeÍl nge afspraken en soc ale reqels,

ontstaa! de behoefte je daarui! os te
rnaken en lerug ie gÍrlpen naar een morele

orde l^'aarb] naeslen efde op de voor
qrond staat'
Abraham, d e niel aan een kerk gebord€n

È maar we rel qtieLs, voe t z.h om die
redef her r.eeÍ aanqesproken door de

crucií xen van een aferandellke Cod, zo !\r

hil ra ei g aandr nlten rre toegeven 'Een

rn n rna Í saf of abstract godsbee d bena

de't hei pLrre qe ool denk k het nreestr hei
s ets bovenrnense jks en igt e qenilk ook

bo,ren het mense lke voorstel ngsv€rmo-

sen
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voor m i a s lret \,/are de proef op de son
rjn 7e bestaar, maar k heb ze noq r et
kLrnner v nden, ie! s zoeker rnet een an"

Trps over 9i!0 es mel beÍekk ng iol :.ru s

bee den, inet name de beteken s vaf kr! s

bee den yoor mersen n h!n tjd, \,ro/den
zeer o! pr ls qeÍe d

[4a naar rabrahan]l@che oi


