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Het expressionistische
wegkruis van Leen
Douwes in Breda
Vooral niet als je bedenkt dat objecten als
deze, die de meest barre weersomstandigheden moesten trotseren, vaak bestonden
uit exemplaren die industrieel waren vervaardigd en dus in principe vervangbaar
waren (afb. 4). Met name Frankrijk kende
een ware massaproductie in devotionalia,
bekend geworden onder de naam van ‘style
saintsulpicien’, vernoemd naar de winkels
en magazijnen met heiligenbeelden rond
de kerk van Saint Sulpice in Parijs.*

vooral bij de jonge katholieke voorhoede
van het tijdschrift De Gemeenschap veel
weerstand op, omdat het om ‘zielloze’
namaak ging. In 1929 klaagde een van de
kopstukken, de kunstcriticus Jan Engelman, dat je vroeger onder de volkskunstenaars een gewone timmerman had: ‘die een
goeden Christus voor den wegkant schiep.
SaintSulpice, de NeoGothiek, Beuron en
het Gesellschaft für Christliche Kunst: het
is verder bijna alles cliché en verstarring’.*

Tussen afgietsels en unica
De massaproductie riep in Nederland

Natuurlijk was dit gechargeerd, maar het
lijkt wel direct te anticiperen op een actie

Foto Marjanne Statema 2014.

Foto Marjanne Statema 2014.

Van mei 2016 tot mei 2017 ben ik bezig
geweest met het verrassende project
#KunstinBreda: in opdracht van de
gemeente heb ik waardestellingen gemaakt
van een groot aantal religieuze kunstwerken in kerken, publieke gebouwen en de
openbare ruimte, op basis van een inventarisatie van Marjanne Statema.* Een van
de meest bijzondere kunstwerken die ik
ben tegengekomen, is het wegkruis van
Pieter Leendert Douwes (1879-1965),
beter bekend als Leen Douwes (afb. 1-2).
De combinatie van de woorden wegkruis,
kunstwerk en bijzonder zal bij veel lezers
ongerijmd overkomen. Dit type devote
objecten wordt vaak als volkskunst afgedaan: cultuurhistorisch van belang, maar
artistiek ... ho maar! Dat heb ik ook heel
lang gedacht, totdat ik dit werk van Douwes moest waarderen. Met zijn opvallende
dramatische corpus en persoonlijke signatuur is het zeker geen alledaags wegkruis.
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1 - Het wegkruis van Leen Douwes (1930) behoort tot de weinige
expressionistische voorbeelden
in dit genre van voor de oorlog.
8

2 - Leen Douwes (1879-1965) liet zich bij dit wegkruis inspireren door de
Belgische expressionist Albert Servaes (1883-1966), wiens dramatische
kruisweg in 1920 door het Vaticaan verboden werd voor de katholieke
godsdienstuitoefening.
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Foto RCE Beeldbank-Sjaan van der Jagt/Pixelpolder.

VITRUVIUS

3 - Portret van Leen Douwes
door Fiet van Dael-van der Stam
(1960-1968). Herkomst Stedelijk
Museum Breda.

Foto Marjanne Statema 2014.

5 - Albert Servaes, Christus aan het kruis (ca 1920), uit Clemens Meuleman, Hedendaagsche religieuse kunst (1936). Dat Clemens Meuleman dit
werk van Servaes - dat haast een-op-een herinnert aan de twaalfde statie
van zijn veroordeelde kruisweg - in zijn naslagwerk opnam, tekent de blijvende invloed van deze kunstenaar.

4 - Wegkruis met een gegoten
corpus aan het Jagerspad, Leursebaan Breda (1931). Deze vorm
van massaproductie maakte de
dienst uit.
in Brabant een jaar later om een alternatief
te bieden in de vorm van nieuw ontworpen
wegkruisen. Dit haalde de pers, waarin
fel werd geageerd tegen fabrieksmatige
corpussen en elkaar reproducerende afgietsels. De initiatiefnemers meenden: ‘Het
beeld moet wèl voor zichzelf spreken. En
dit zal het ook doen, wanneer het door een
kunstenaar wordt vervaardigd, — door
iemand die rekening houdt met de omgeving, met den aard der bevolking, met den
achtergrond’.*

Het artikel daarover in ‘De Tilburgsche
Courant’ blijkt geflankeerd te worden door
een bericht dat P.L Douwes opdracht heeft
gekregen om een wegkruis ‘geheel uit hout’
te maken. Het wordt ‘een oorspronkelijk
kunstwerk [...] van een Nederlandschen
beeldhouwer’.*
Expressionisme
Met de kwalificatie oorspronkelijk is niets
miszegd, ook al is op dit moment nog niet
helemaal duidelijk hoe oorspronkelijk.
Wel bracht het onderzoek een recensie aan
het licht die een karakteristiek beeld geeft
van de kunstenaar. Collega-kunstenaar
Gerrit de Morée vergelijkt hierin het werk
van de autodidact Douwes met dat van
de Belgische expressionist Albert Servaes
(afb. 5). In 1920-1922 speelde de roemruchte affaire rond de kruisweg van Servaes die
volgens Rome te menselijk en te smartelijk
was, waardoor ze afbreuk deed aan de waar-

digheid van Christus als God, als Overwinnaar van de Dood en Verlosser. Hoewel
dat eindigde met een veroordeling van dit
kunstwerk – nog altijd de enige kruisweg
die niet voor devotie gebruikt mag worden
– heeft Douwes zich daar met zijn corpus
niets van aangetrokken: Christus wordt
met verwrongen gelaat en lichaam weergegeven, ontdaan van zijn waardigheid.
Ook al waren er historische precedenten,
zoals het beroemde Isenheimer altaar van
Matthias Grünewald (1511-1517), Rome
kon zich daar anno 1920 niet (meer) mee
verenigen (afb. 6).*
Gelet op de cause celêbre die de affaire
Servaes vormde – tot ver in de jaren dertig heeft dit de katholieke kunstkritiek
beïnvloed – heeft Douwes hiermee een
veelzeggende boodschap afgegeven. Het
moet de situatie in kerkelijke kringen te
Breda tekenen, dat een openbaar religieus
kunstwerk op deze manier vorm mocht
9
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Foto Marjanne Statema 2014.
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7 - Leen Douwes, Kruisbeeld
in de Sacramentskerk te Breda
(1930).
6 - Het Isenheimer altaar van Matthias Grünewald (1480–1528), Musée
d’Unterlinden, Colmar. Herkomst Wikimedia Commons. Hoe groot de
voorbeeldwerking van het Isenheimer altaar van Matthias Grünewald was,
blijkt onder meer uit het naoorlogse expressionistische wegkruis (19551956) in Wanssum.

8 - Driemaal Ernst Barlach, de Duitse kunstenaar die hout als volwaardig
artistiek materiaal rehabiliteerde. Let op het gebruik van de natuurlijke
houtkleur, nerf en beitelslag als factuur. De lezende monniken rechts
stonden op de namens Rome bekritiseerde tentoonstelling in Essen in
1932. Collage bvhh.nu met foto’s zoals bij de bronnen gespecificeerd.*
krijgen. Volgens de overlevering vond de
goegemeente het nogal progressief.* In
dit verband is het opvallend dat een ander
kruisbeeld van Leen Douwes, in de Sacramentskerk, uit hetzelfde jaar, heel anders
10

van opzet is (afb. 7). Qua schema doet het
denken aan het werk van een tijdgenoot uit
de Roomse Haagse School, Herman van
Remmen (1932).* Hier gaat het om een
Christusfiguur die op een gesublimeerde

manier lijdt, waardoor zijn rol als Overwinnaar en Verlosser niet in het gedrang
komt. In die zin lijkt Douwes de regels van
het kerkelijk decorum gevolgd te hebben,
dat hij op de vooraanstaande liturgische
plaats in een kerk veel terughoudender is,
dan in de publieke ruimte.
Het beeld van Douwes is gemaakt op een
scharnierpunt in de kerkelijke kunst. Dat
blijkt als we het vergelijken met een ander
wegkruis in de collectie van Breda (Liesboslaan). Dit eveneens volledig houten
exemplaar van een onbekende kunstenaar
lijkt een robuust vertaalde, gedrongen
variant van de gewraakte fabrieksproducten.* Van dat jaar dateert overigens ook
het apert meer individuele werk van Albert
Verschuuren in Udenhout, eveneens een
kunstenaarskruis.* We schrijven dan 1933,
één jaar nadat de R.K. Kerk alle expressionistische kunstvormen veroordeeld had als
‘arte blasfema’. Zelfs het behoorlijk ingetogen werk van de Duitse beeldhouwer Ernst
Barlach ging in de ban (afb. 8). De actie van
Rome leidde in Nederland tot het alternatief van het barokke expressionisme dat tot
ver na de oorlog levenskrachtig bleef, zoals
het werk van Charles Eyck, Joep Nicolas
en Leen Douwes in Breda laat zien.*
Wat Douwes vooral met zijn vakbroeders
gemeen heeft, is de nadruk op het persoonlijke handschrift van de kunstenaar:
de factuur, die hij net als Barlach in de
beitelslag tot uitdrukking brengt. Ook
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diens inspiratie had Douwes bereikt, wat
niet vreemd is omdat er al vanaf 1910
artikelen in de pers verschijnen over het
werk van deze Duitse beeldhouwer. Beide
kunstenaars waren autodidact, maar wat
Douwes vooral zal hebben aangesproken
is dat Barlach hout als volwaardig artistiek
medium in ere hersteld heette te hebben.
Een prachtig voorbeeld van de beïnvloeding is Douwes’ Theresia van Lisieux in
het stedelijk museum van Breda (na 1925),
waarin niet de beitelslag, maar – eveneens
vergelijkbaar met Barlach – de prachtige
houtnerven de factuur bepalen (afb. 9).*
Tot in het latere werk van Douwes, in de
Sacramentskerk uit 1951, is het belang
van de factuur groot. Daar ijlt overigens
de nieuwe barok na in met name het heilig
Hartaltaar, waarin opnieuw de smartelijke
Christus centraal staat en wel in een opzet
die herinnert aan een van de beroemde
passievoorstellingen van Rubens. Tegelijkertijd houdt Douwes vast aan de lijdende
Christusuitbeelding, die de kerk voor de
oorlog uitgebannen had.

9 - Leen Douwes, Theresia van Lisieux (na 1925). De beeldhouwer heeft op
een bijzondere manier gebruik gemaakt van het verloop van de houtnerven. Let op overeenkomsten met het beeld van Ernst Barlach in de collage
links. Herkomst Stedelijk Museum Breda.

Positioneren: sociale media en big data
De zeldzaamheidswaarde van het wegkruis
van Douwes is vrij hoog. Een landelijke
oproep via de erfgoednetwerken op de sociale media leverde maar een paar expressionistische voorbeelden van vóór de oorlog
op: het wegkruis van Jos Rovers – ook uit
1930 – in Berlicum en dat van Charles
Grips in Den Bosch (1939) (afb. 10).*
Wel zijn er heel wat expressionistische
exemplaren van na de oorlog, zelfs tot na
2000 toe. Wat betreft vergelijkbare beelden
voor ín kerken en kapellen, kan gewezen
worden op het expressionistische corpus
van Mari Andriessen voor de kapel van
het Canisiuscollege te Nijmegen (1936).*
Interessant is bovendien het kruisbeeld
van een onbekende kunstenaar dat in de
kapel van de opdrachtgevers van Leen
Douwes hing, de paters van de heilig Harten op Klein IJpelaar te Bavel. Daarvan is
echter niet duidelijk of het van voor of na
de oorlog is. Wel bestaat er een kopie van
als wegkruis in Wanssum (1955-1956) dat
geïnspireerd heet te zijn op het beroemde
Isenheimer altaar van Matthias Grünewald
(1511-1517). Het exemplaar van Klein
IJpelaar is via een omweg herbestemd
als Calvariekruis op de begraafplaats van
Noordhoek.* Overigens bevindt zich in
de kapel van het Missiehuis eveneens een
crucifix die aan Leen Douwes toegeschreven kan worden. Hier hangt Christus met
11
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kunstenaars, net als Douwes, de draad van
voor de oorlog oppakten. Aparter is een
tweetal wegkruisen van na 2000!* De lange
adem van het expressionisme maakt het
nog interessanter om via dit artikel meer
vooroorlogse voorbeelden te vinden, waardoor het wegkruis van Leen Douwes beter
gepositioneerd kan worden.

Foto Joost van Hest.

Postscriptum
Met dank aan Marij Coenen voor het
redigeren van deze tekst en aan Marjanne
Statema voor de collegiale toets van het
betreffende item in het rapport (zie hierna onder Hubar, #KunstinBreda). Voorts
dank ik Marjanne Statema en Regina van
Beuningen van Stedelijk Museum Breda
voor de foto’s die ze ter beschikking hebben gesteld. Een eerdere versie van dit artikel verscheen op internet als: Hubar, Bernadette van Hellenberg, ‘Wegkruis Leen
Douwes (1930)’, VanHellenbergHubar.org
(blog), 2016. http://bit.ly/2dS497B. Het is
ook geplaatst in de rubriek #kerkverhalen
op www.ifthenisnow.eu.

10 - Charles Grips, Expressionistisch wegkruis in Vught (1939).
opgetrokken knieën en de armen tamelijk
hoog vastgezet aan het kruis (afb. 11). De
beitelslag verraadt de identiteit van de
kunstenaar; de techniek is als het ware
zijn signatuur. Net zoals bij het wegkruis
wijkt de vormgeving af van de statische
opvatting van het corpus en gaat ze richting expressionistische houtsnijkunst. De
factuur of makelij draagt daar in hoge mate
aan bij.
Er is geen centrale database om wegkruisen systematisch te vergelijken. Jammer
genoeg ontbreekt het begrip wegkruis in
de indrukwekkende verzameling van René
en Peter van der Krogt. Of dat geholpen
zou hebben is de vraag, want kijken we
naar de big data in deze sector op Wikimedia, dan blijkt opnieuw hoe moeilijk het
zoeken (en vergelijken) is bij een teveel aan
informatie en een tekort aan trefwoorden.
De zoekterm ‘expressionistisch wegkruis’
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bracht op Google als enige treffer het eerder genoemde wegkruis in Berlicum van
docent van de Amsterdamse Rijksacademie, Jos Rovers (1893-1976).*
Het resultaat met de zoektermen ‘wegkruis’ en ‘1930’ hield niet over, doordat een
groot deel van het beeldmateriaal een te
lage resolutie had. Naar het zich laat aanzien, bestaat het gros van de treffers uit de
hiervoor genoemde serieproducten. Overigens verdienen ook deze nader onderzoek,
want op dit moment is niet duidelijk, of dit
soort corpussen inderdaad uit Frankrijk
kwam. Er waren ook in Nederland, België
en Duitsland heel wat kleine industrieën
die zich hiermee bezighielden.*
Wat in Limburg opvalt zijn enkele naoorlogse expressionistische wegkruisen, waaronder een van Cor van Geleuken. Op zich
is dit fenomeen verklaarbaar, omdat veel

Bronnen
De * in de bovenstaande tekst slaat op de
volgende bronnen en notities:
-	
Algemeen wordt het begrip expressionisme hier gebruikt op de manier,
zoals toegelicht in mijn boek: Hubar,
Bernadette van Hellenberg, Angelique
Friedrichs en Gerard van Wezel, De
genade van de steiger, monumentale
kerkelijke schilderkunst in het interbellum, Amersfoort-Zutphen 2013, in
het bijzonder bij de waardenstellende termen en begrippen. Zie voorts
aldaar de affaire rond de kruisweg van
Albert Servaes; de regels van kerkelijke
decorum; de katholieke kunstkritiek;
Jan Engelman; Herman van Remmen:
Saint Sulpice; de veroordeling van het
expressionisme door Rome in 1932;
de opkomst van het ‘barokke expressionisme’. Voor meer informatie volg:
http://bit.ly/GevdS.
-	
Hubar, van Hellenberg, Bernadette,
#KunstinBreda | Religieuze kunst,
Waardestellingen van uitmonsteringen
en clusters, Ohé en Laak, 2017.
-	
Hubar, van Hellenberg, Bernadette,
‘Kunst in Breda’, VanHellenbergHubar.org,
2016.
http://bit.ly/
KunstinBreda-VHHorg.
-	
Wikipedia, ‘Style sulpicien’, op: wikiwand.com, http://bit.ly/2etaDs3, 2017.
Hubar, De genade van de steiger, p.
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Foto bvhh.nu 2017.
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11 - Leen Douwes (toeschrijving), Kruisbeeld met een expressionistisch
corpus in de kapel van het Missiehuis te Breda (na 1925). De toeschrijving
vindt plaats op basis van de karakteristieke beitelslag.
133.
-	
Voor Engelman zie Hubar, De genade
van de steiger, p. 155.
-	
Delpher, zoekterm: eenheidskruis (Tilburgsche courant, 17-07-1930).
-	
Delpher, zoektermen: Douwes kruisbeeld Breda (Tilburgsche courant,
17-07-1930).
-	
Delpher, zoektermen: Douwes kruisbeeld Breda (De Tijd, godsdienstig
staatkundig
dagblad,
12-07-1930,
auteur Gerrit de Morée).
-	
Voor Albert Servaes zie Hubar, De
genade van de steiger, pp. 133-135.
-	
Folkerts, Reina, ‘Albert Servaes’, op:
kruiswegstaties.nl, http://bit.ly/2dcACWU, (l.b. 2016).
-	
Folkerts, Reina, ‘Kruisweg van Luithagen (1919)’, op: kruiswegstaties.nl,
http://bit.ly/2d9Q9nF, (l.b. 2016).
-	
Dat het wegkruis als ‘nogal progressief ’
ervaren werd, schreef Guido ‘t Sas (per
mail van 3 maart 2017). Zijn vader,
Henri ‘t Sas, was een goede vriend van
Leen Douwes.
-	
Over Herman van Remmen zie Hubar,
De genade van de steiger, p. 324.
-	
Voor het wegkruis aan de Liesboslaan
uit 1933 zie Hubar, #KunstinBreda,

p. 145.
-	
Voor Albert verschuuren zie Wiki Tilburg, ‘Kruis Biezenmortelsestraat’, op:
wiki.regionaalarchieftilburg.nl, http://
bit.ly/2e5dnxu, (l.b. 2015).
-	
Over ‘arte blasfema’ zie Hubar, De
genade van de steiger, pp. 324, 357,
379-380. Voor Charles Eyck, Joep Nicolas en Leen Douwes zie Hubar, #KunstinBreda, pp. 42, 62, 155, 162-163.
-	
Wikipedia, ‘Ernst Barlach’, op: wikiwand.com, http://bit.ly/2cLU34E, l.b.
2015.
-	
Wikimedia, ‘Category: Sculptures by
Ernst Barlach’, wikimedia.org, http://
bit.ly/2e6zGDg (l.b. 2015).
-	
Delpher, zoektermen: Ernst Barlach
(Algemeen Handelsblad, 08-02-1910).
-	
Eloesser, Arthur, ‘Ernst Barlach’,
in: Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 43, 1933, pp. 72-86. | http://bit.
ly/2ew1E8Z
-	
Stedelijk Museum Breda, ‘Portret van
de Heilige Theresia, Pieter Leendert
	
Douwes’, op: thuisinbrabant.nl, http://
bit.ly/2e60Gmj, z.j.
-	
Brouwers, Jan, Bea Hoeks-de Laat,
Geert de Jong, Jan van der Kley, Marcel
Rensen, Aula Dei, 75 jaar Sacraments-

kerk Breda, Breda 1996.
-	
Met dank aan Joost van Hest en Wies
van Leeuwen die me op respectievelijk het wegkruis van Charles Grips
en het corpus van Mari Andriessen
attendeerden.
-	
Pinterest, ‘Wegkruisen en andere
crucifixen in #KunstinBreda’, http://
pin.it/rFeUAmD. Hierop staan ook de
foto’s met een verwijzing naar de krantenartikelen over het beeld van Charles
Grips in Den Bosch, dat van de kapel
van Klein IJpelaar en dat in Wanssum.
-	
Wols, Rien, ‘Christusbeeld aan de
Groenstraat als dank’, op: bihc.nl,
http://bit.ly/2e25etY, z.j.
-	
Krogt, René van der, en Peter van der
Krogt. ‘Mens & Dier in Steen & Brons’.
Vanderkrogt.net, 2010-2017. http://bit.
ly/2iXMqNc.
-	
Dat de invloed van het Isenheimer
altaar van Matthias Grünewald voort
bleef duren, blijkt ook uit het naoorlogse expressionistische wegkruis
(1955-1956) in Wanssum: ‘Koester uw
Monument’, in: Digitaal krantenarchief Peel en Maas, weekblad voor
Venray en omgeving, d.d. 9 april 2009,
p. 19. | http://bit.ly/2ewfg3Y
 e collage met de vergelijking van het
D
werk van Leen Douwes en Ernst Barlach is samengesteld uit het volgende
beeldmateriaal:
-	
Ernst Barlach, De dansende vrouw uit
‘der Fries der Lauschenden, 1930-35,
Eichenholz, Ernst Barlach Haus, Hamburg’. Foto Rufus46 (2006) op Wikimedia Commons: http://bit.ly/2efK8rS
-	
Ernst Barlach, Het bevriezende meisje, 1917, ‘Eichenholz, Ernst Barlach
Haus, Hamburg’. Foto Rufus46 (2006)
op Wikimedia Commons: http://bit.
ly/2efOM9c
-	
Ernst Barlach, Lezende monniken
III (Stuckskulptur 1932), ‘Güstrow
(Mecklenburg-Vorpommern).
Gertrudenkapelle - Barlachsammlung’.
Oorspronkelijk was het beeld uit hout
gesneden. Daarnaast heeft Barlach
een ’Stuckskulptur’ gemaakt en een
bronzen exemplaar. Van dit beeld zijn
verschillende variaties en voorstudies
bekend. Foto: Wolfgang Sauber (2014)
Wikimedia
Commons:
http://bit.
ly/2efJzOM n
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