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Voordat we hiermee beginnen een korte
terugblik op de twee casussen in het vorige
artikel:
•	
De kennisuitwisseling die plaatsvond
naar aanleiding van de wekelijkse vraag
van Kerkfotografie wie de kerk op de
geposte foto herkent. Het betrof de
kerk van Simon en Judas te Lattrop.
Deze staat op naam van de architecten
Joseph Th.J. en zijn zoon Pierre J.J.M.
Cuypers, maar is met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid door de
laatste ontworpen. Dit vermoeden kon
onderbouwd worden aan de hand van
een kleine uitweiding over de relatie
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Bron: Reliwiki [zie noot 1].

Samenvatting vorige artikel
In het tweedelige artikel over de Facebookgroep Nederlands religieus erfgoed hebben
we de vorige keer aan de hand van een virtueel gesprek met Rob Kreukniet verhaald
hoe de groep is ontstaan. Als webmaster en
databeheerder van Reliwiki was hij op zoek
naar een platform waarop hij vragen kon
stellen over foto’s van onbekende kerken.
De casus die we hierna behandelen bevestigt zijn ervaring dat dit op Facebook in
een razendsnel tempo gebeurt. Maar zoals
uit het staartje van het verhaal zal blijken,
is dat niet altijd zo. Dat leverde in dit geval
wel een primeur op over het terugvinden
van een zeer bijzondere, verdwenen kruisweg. Hiermee komen we uit bij het centrale
thema van dit verhaal: de diaspora van
de religieuze kunst door de sluiting van
kerken. Er komt een tsunami aan en hoewel de verantwoordelijke instellingen dat
opperbest weten, sluit men zijn ogen voor
de consequenties.

1 -	De foto waar het allemaal mee begon, bleek de Dominicuskerk te
Alkmaar te zijn, ontworpen door Pierre J.H. Cuypers (1861-1866).
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Bron: Collectie Jan Bolder.
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2 -	De Dominicuskerk van Pierre J.H. Cuypers vormde een dominant punt in het stadspanorama van Alkmaar met zijn
hoog oprijzende vieringstoren. Volgens Herman Wesselink is deze foto waarschijnlijk vanaf de toren van de Waag
genomen.
tussen Pierre Cuypers junior en Dom
Paul Bellot. De invloed van de expressionistische bouwstijl van de laatste is
manifest in de kerk van Lattrop.
•	
De tweede casus betrof dé cause célèbre
van erfgoedzorg van de afgelopen decennia: het veel geroemde en verguisde
rode raam in de Oude Kerk van Amsterdam. Het op een rij zetten van de pro’s
en contra’s van deze ingreep onthulde
onverhoeds de vrij algemene afkeer van
artistieke installaties in kerkgebouwen.
Verbazingwekkend voor een kunstvorm
die al ruim een eeuw aanwezig is in onze
West-Europese cultuur.
Net als in het vorige artikel wordt in dit verhaal overgestapt van de wij naar de ik-vorm,
omdat van ons tweeën vooral Hubar actief is
op de Facebookgroep Nederlands religieus
erfgoed.
Historische foto’s | De Dominicuskerk
van Alkmaar
Met de derde casus keren we terug naar
waar het allemaal om begon: het identificeren van onbekende gebouwen op – historische – foto’s. Rob Kreukniet deed zoals
gebruikelijk de aftrap (afb. 1):

‘Iemand goed bekend in Haarlem? Onderstaande ansichtkaart uit 1892 moet de Dominicuskerk voorstellen, die werd in 1885 buiten
gebruik gesteld en de Onze Lieve Vrouw van de
Heilige Rozenkrans en de Heilige Dominicuskerk (Spaarnekerk) in 1885 in gebruik genomen
maar ik twijfel …’ 1
Nog voordat mijn brein het signaal Cuypers’ Dominicuskerk afgaf, had Herman
Wesselink al gereageerd:
‘Dit is de St. Dominicuskerk aan de Laat in
Alkmaar. De straat waar deze foto is gemaakt
is de Breedstraat, die achter de kerk lag. De
kerk, een vroeg werk van Pierre Cuypers, werd
gebouwd in 1863-1866 en gesloopt in 1985’.
Hierop volgde een virtueel gesprek met
Jan Bolder die een collectie van zo’n 1000
ansichtkaarten heeft met bouwwerken
van Pierre (P.J.H.) Cuypers. Is dat al een
ongelooflijk mooie bron, wat Bolder op de
groepspagina plaatst mag ook nog eens vrijelijk gebruikt worden (afb. 2).2
Het bericht over de Dominicuskerk riep
bij mij nogal wat herinneringen op, zoals
ik de groep liet weten.3 Dit hoogtepunt

uit het oeuvre van Pierre J.H. Cuypers was
mijn eerste ervaring met de sloop van een
(voormalig) rijksmonument (afb. 3). Maar
dat was niet het enige! Het was ook mijn
eerste ervaring met de handel in fragmenten, relicten en restanten: spolia kortom!
Op zich vormen spolia, het hergebruik van
onderdelen uit gebouwen, een fenomeen
dat al sinds de oudheid bestaat. Door de
golf van kerksluitingen vanaf de vorige
eeuw kreeg het een nieuwe dimensie, want
niet alleen stukken van en uit het gebouw,
maar hele interieurs kwamen op de markt.
Dat hebben we geweten, toen we in 1985
met het nog jonge Cuypersgenootschap
geprobeerd hebben de Dominicuskerk alsnog te redden. Daarvoor was het echter veel
te laat. De kerk was, om het zo maar eens
te zeggen, uitgeprocedeerd. Ons restte niet
veel meer dan fysiek afscheid nemen van
dit bijzondere oeuvre van de naamgever van
ons genootschap. Wie, zoals wij, het gebouw
in de nadagen heeft bezocht, zal gezien hebben hoe mooi de kerk nog was, ondanks de
verregaande onttakeling die vooral op het
conto van ‘sluipslopers’ stond.4
Toen het feitelijke moment van sloop dichterbij kwam, kwamen ook telefoontjes van
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Bron: Wikimedia Commons/Regionaal Archief Alkmaar.
Fotograaf J. Elsinga, 1985.

ging.6 Het resultaat kun je bewonderen in
de kruisgang (van Joseph Cuypers) van het
Cuypershuis (afb. 5), waar een basement,
zuil en kapiteel permanent als onderdeel
van de constructie opgesteld staan. Dat deze
spolia uit de Dominicuskerk zich zo goed
voegen naar hun nieuwe verblijf zal onder
meer te maken hebben met het gebruik van
dezelfde schaal en maat (gelijkzijdige driehoek) door vader en zoon Cuypers.

Bron: Wies (A.J.C.) van Leeuwen, 1985 [zie noot 5].

3 -	De Dominicuskerk te Alkmaar van Pierre J.H. Cuypers tijdens de sloop.

4 -	Spolia van de Dominicuskerk in Alkmaar: kapitelen voor de verkoop.
diverse figuren en organisaties die geïnteresseerd waren in de spolia: de een vanwege
het cultuurhistorisch belang, de ander
omwille van het gewin. Eind juli 1985 keek
voorzitter Wies van Leeuwen met ‘stille
woede’ machteloos toe hoe de sloperskogel
en pneumatische boren hun verwoestende
werk deden. Bij wijze van requiem maakte
hij een uitgebreide fotoreportage en schreef
een vlammend betoog voor De Sluitsteen.
‘En hoe beschamend is die sloop zelf! Tientallen Alkmaarders kunnen zien hoe het van
buiten grijs verweerde kerkgebouw als het
ware openbreekt als een kleurige bloem die
nog eenmaal in alle rijkdom van kleur haar
bogen, pijlers, kapitelen en het veelkleurige
baksteenmozaïek toont. Naast de ruïne en op
18
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een stukje industrieterrein liggen de bewaarde
onderdelen: gebroken kolommen, hardstenen
goten en geblutste kapitelen [afb. 4]. Want
zachtzinnig gaat het allemaal niet. Tijd is geld.
Beschadigde kapitelen kosten 150 gulden, gave
500 gulden, gewelfschotels 150 gulden. De
glasramen gaan naar Amerika. Wat niet verkocht kan worden, wordt vermorzeld’5
Bij de opkopers bevond zich ook ons lid, de
steenhandelaar Martien Mol uit Schoorl,
die verschillende zuilen, kapitelen en
basementen wist te bemachtigen. Daar
ben ik nog altijd blij om, alle gemengde
gevoelens ten spijt. Op die manier is één
stel behouden gebleven in het Cuypershuis
te Roermond, dankzij wijlen Harrie Tillie,
de toenmalige directeur, die daar achteraan

Na een nauw verwante lijdensweg als de
Dominicuskerk deed zich vijf jaar later
de volgende casus voor: de afbraak van de
kleine Eusebiuskerk te Arnhem ontworpen
door H.J. van den Brink in zogenaamde stukadoorsgotiek (1864-1865).7 Ditmaal geen
grof geweld, maar de dissectie van het
gebouw en zijn uitmonstering, waarvan de
laatste stukken in 2016 wachtten op verscheping naar Japan (afb. 6).8
Dit is een blijvende bron van zorg: dat bij
iedere kerk die sluit er van alles ongeregistreerd verdwijnt. De inrichting en liturgische voorwerpen zijn weliswaar grotendeels
gedocumenteerd via Kerkcollectie Digitaal9
van het Catharijneconvent, maar wat er vervolgens mee gebeurt, verdwijnt letterlijk uit
het zicht. Zoals we hierna zullen zien, boet
de database van deze collectie daardoor in
aan actualiteit. De instellingen die verantwoordelijkheid voor dit deel van het kerkelijk erfgoed zouden moeten nemen, kijken
de andere kant op. Dat geldt primair voor
de bisdommen die nota bene eigenaar worden van het roerende en onroerende goed
van de parochie, zodra deze opgeheven is.
Maar ook de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed laat het erbij zitten, en dat ondanks
de formele status van interieurs van wettelijk beschermde kerkgebouwen, zoals we
hebben uitgelegd in het aprilnummer van
dit jaar.10 Wat dit voor een consequenties
heeft voor hoogwaardig erfgoed wordt duidelijk uit de lotgevallen van de kruisweg
van edelsmid Marinus Zwollo uit de buiten
gebruik gestelde Christus Koningkerk te
Amsterdam.11
De Kruisweg van edelsmid Marinus
Zwollo (1958)
Begin februari 2021 plaatste Rob Kreukniet
de volgende oproep, die afkomstig bleek te
zijn van ir. Tonny Zwollo, dochter van de
edelsmid. Kreukniet startte heel optimistisch met de aanhef:
Er zitten in deze groep zoveel experts dat de door
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Foto: bvhh.nu, 2015.
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ons ontvangen vraag geen probleem mag
zijn:
…
Ik schrijf u deze mail, omdat ik informatie nodig heb over de 14 in koper gedreven
kruiswegstaties van de Christus Koningkerk te Amsterdam [afb. 7-10].
Mijn vader Marinus Zwollo [1903-1983]
heeft deze 14 staties omstreeks 1958 gemaakt
en ik herinner mij dat ik mijn vader hielp
bij het bevestigen van deze kruiswegstaties.
Mijn vader maakte ook de koperen deksel
van de doopvont met een grote duif versierd
en een ijzeren hek rondom deze doopvont.
Waar zijn nu de kerkschatten van deze
parochie gebleven?
Kunt u mij vooral informatie geven waar
deze 14 kruiswegstaties zijn gebleven? Het
zijn vierkante afbeeldingen van ongeveer 30
bij 30 cm in koper gedreven voorstellingen.
Het zou erg jammer zijn als deze staties niet
op hun waarde geschat worden. Mijn vader
was vrijwel de laatste edelsmid in Nederland die het drijven (ciseleren) meester was.
NB Wij hebben geïnformeerd bij de

Bron: Beeldbank RCE, doc.nr. 283246. Foto P. van Galen, 1990

5 -	De pandgang van het Cuypershuis, ontworpen door Joseph Cuypers, met een zuil basement en kapiteel uit
de Dominicuskerk (1863-1866) van Pierre J.H. Cuypers. Hij staat hier opgesteld tussen gipsen voorbeelden
van bouwsculptuur.

6 -	De kleine Eusebiuskerk in Arnhem, gesloopt in 1990. Van tevoren werd
onder meer het glas in lood weggehaald.
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Bron: Stadsarchief Amsterdam, doc.nr 010122002075. Foto Martin Alberts, 1999.
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Martelaren van Gorcumkerk, Linnaeushof
Amsterdam, waar men ons wist te melden dat
de doopvont zich nu in die kerk bevindt maar
over de kruiswegstaties was hun niets bekend.
Daarom richt ik mij tot nu. Zoudt u misschien
weten waar die kruiswegstaties zijn gebleven?12

7 -	De Christus Koningkerk te Amsterdam (1958-1959), ontworpen door
K.P. Tholens en ir. H.J. van Balen, vormde de oorspronkelijke setting van
de kruisweg van Marinus Zwollo (1958). Het was een votiefkerk die tot
stand kwam als gevolg van de belofte van katholiek Amsterdam in 1944
om een kerk, gewijd aan Christus Koning, te bouwen als de stad van
vernietiging en hongersnood gevrijwaard zou blijven. De kerk werd in
1996 buiten gebruik gesteld [zie noot 11].
De afwijkende invulling van de kruisweg
door Marinus Zwollo
Eerste muur, startend bij de overgang van
koor naar schip:
1.	
Jezus wordt door Pontius Pilatus ter
dood veroordeeld (negatiefnummer 15).
2.	
Jezus heeft het kruis op zijn schouders genomen en wordt door een
Romeinse soldaat voortgedreven
(negatiefnummer 14).
3.	
Jezus valt voor de eerste keer (negatiefnummer 13).
4.	
Jezus ontmoet zijn moeder, Maria
(negatiefnummer 12).
5.	
Simon van Cyrene helpt Jezus het
kruis dragen (negatiefnummer 11).
6.	
Veronica houdt de doek vast waarmee
ze Jezus’ gezicht heeft afgedroogd.
Meestal wordt het moment afgebeeld,
waarin ze die handeling verricht
(negatiefnummer 10, afb. 9).
7.	
Jezus valt voor de tweede keer (negatiefnummer 9).
20
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Tweede muur, startend aan de overkant
van statie 7 en eindigend bij het koor:
8.	
Jezus ontmoet de vrouwen, onder wie
zijn moeder (negatiefnummer 16).
9.	
Jezus wordt door een (Joodse) man
naar het kruis geleid, waarin hij kalm
en waardig de situatie aanschouwt.
Deze statie bestaat niet en komt in de
plaats van de derde val (negatiefnummer 17). Jezus is hierin nog niet van
kleren beroofd.
10.	In de volgende scène heeft die vernedering al plaats gevonden: Jezus
draagt hierin alleen nog een lendendoek. Dit tafereel vervangt de eigenlijke tiende statie van het ruw aftrekken van Jezus’ kleren. Een man (een
Joodse notabele?) en een romeinse
soldaat (de honderdman?) houden
een inmiddels van angst bezwijmde Jezus haast zorgzaam vast, om
hem vervolgens toch aan het kruis
te (laten) slaan (negatiefnummer 18,
afb. 10).

En toen … toen bleef het stil. Oorverdovend stil, zoals Kreukniet constateerde!
Behalve de suggestie van een van de leden
om te kijken bij de inventarisatie van het
Catharijneconvent – de hiervoor genoemde Kerkcollectie Digitaal – bleven reacties
uit. We stonden simpelweg met de mond
vol tanden, omdat er geen kennerschap
bestaat met betrekking tot dit type edelsmeedkunst van na de oorlog. De meeste
mensen die bezig zijn met kerkelijk erfgoed komen via de aanvliegroute van de
architectuurgeschiedenis en hebben zich
naar gelang de interesse gaandeweg gespecialiseerd in monumentale schilderkunst,
glas in lood, bouwsculptuur en beelden.
Zelfs met betrekking tot kerkelijke textilia is op dit moment veel meer expertise
voorhanden, dan over edelmetaal.13 Die
geringe kennis wordt nolens volens gedemonstreerd door Kerkcollectie Digitaal,
waar van het enorme oeuvre van Zwollo
slechts 18 objecten aanwezig zijn. Gelet op
het type foto’s is het gros uit de tijd van
voor de digitale fotografie! Vergeleken
met wat zijn zoon, Martin Zwollo, heeft
11.	Jezus hangt aan het kruis en spreekt
zijn moeder en Johannes toe. Het is
mede gelet op de lichaamstaal van
Maria en Johannes niet het schokkende moment van net na de dood
(negatiefnummer 19).
12.	Jezus is van het kruis gehaald en
rust op de schoot van zijn moeder
met een treurende Johannes (negatiefnummer 20).
13.	Jezus wordt in zijn graf gelegd (negatiefnummer 2, tweede rolletje).
14.	De verrijzenis van Jezus. Deze voorstelling hoort formeel niet bij de
kruisweg en wordt vaak als vijftiende
statie toegevoegd (negatiefnummer
1, tweede rolletje).
Nota bene — Uit de officiële samenstelling ontbreken dus nummer 9: De derde
val van het kruis, en nummer 10: Jezus
wordt van zijn kleren beroofd.
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8 -	De kruisweg van Marinus Zwollo uit 1958, oorspronkelijk gemaakt voor de Christus Koningkerk te Amsterdam, thans
in Zweden. Iconografisch wijkt dit werk op verschillende punten af van de geijkte schema’s voor de kruisweg, zowel
qua voorstellingen als de invulling daarvan. De kunstenaar heeft dit in overleg met de pastoor gedaan, maar volgens
de verhalen in de familie zijn eigen visie doorgezet. Dat is apart, omdat ‘De kruisweg bidden’ het enige onderdeel van
de godsdienstuitoefening is, waarin leken de hoofdrol hebben en de kerk daar vaak streng de regie overhield. (Foto’s
Martin Zwollo, circa 1970.)
21
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Foto: Martin Zwollo, circa 1970.
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9 - Zesde

statie van de kruisweg van Marinus Zwollo, met Veronica die Christus’ gezicht heeft afgeveegd. Zwollo, afkomstig
van een bekende familie van edelsmeden, was een meester in het ciseleren of koper drijven, dat hij hier in de figuraties
heeft toegepast. Door de achtergrond een bronzen effect te geven, komt het reliëf des te sterker naar voren. Het raster
dat Zwollo in verschillende varianten heeft aangebracht verbindt de voorstelling aan het aardse en voorkomt dat ze gaan
zweven. Er zijn op dit moment van deze techniek maar twee andere voorbeelden in het genre kruiswegen bekend [zie
noot 15].
verzameld en ontsloten via Wikipedia, zijn
het bepaald niet de toppers uit het oeuvre
van zijn vader, hoewel die indruk zeker
beïnvloed wordt door het deels onscherpe beeldmateriaal.14 Overigens staat de
gezochte kruisweg eveneens vermeld, zij
het zonder foto en … met als verblijfplaats
de voormalige Christus Koningkerk te
Amsterdam! Als iets de noodzaak van de
22

registratie van de kunstobjecten uit buiten
gebruik gestelde kerken onderstreept, dan
dit voorbeeld wel.
Hoe het afliep? Dat ontdekte ik bij toeval
toen ik tijdens de voorbereiding van dit
artikel contact opnam met Martin Zwollo
voor het gebruik van de foto’s in dit artikel. Mijn vraag of de kruisweg van zijn

vader inmiddels gelokaliseerd was, werd
verrassend genoeg positief beantwoord:
‘De secretaris van de Hofkerk (HH Martelaren
van Gorcum) te Amsterdam [waar zich de hier
voorgenoemde doopvont met deksel bevindt]
berichtte ons dat er een lijst boven water is
gekomen waarop vermeld is dat de Kruiswegstaties naar Zweden zijn gegaan: Sankt Josefs
katolska kyrka in Köping, Västeräs’.
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Is het spijtig dat dit gebeurd is? Ik denk
van wel, ook vanwege de bijzondere techniek van ciseleren: vanaf de achterkant
van het materiaal worden de figuren met
verschillende ponsen en een ciseleerhamer
letterlijk naar buiten geduwd of gedreven.
Dat vraagt veel van je voorstellingsvermogen, omdat je je moet inbeelden hoe het
resultaat er aan de voorkant uitziet zonder
oogcontact. Afgaande op Kerkcollectie
Digitaal zijn er maar twee kruiswegen in
dezelfde techniek bekend: die van Jan
Brom in de Antonius Abtkerk van Mook
(1890-1900) en die van Jan van Oostveen
circa 1964 in Oosterwolde.15 Dat alleen al
geeft de zeldzaamheidswaarde van dit werk
aan. En dan hebben we het over de artisticiteit en de kenmerkendheid nog niet
gehad. Iconografisch is het werk een zeldzaamheid, want Zwollo volgt hierin niet de
geijkte 14 staties, maar heeft op een eigenzinnige manier nieuwe variaties bedacht.
En dit is een bijzonderheid gelet op de
manier waarop de kerk ook na de oorlog
nog met persoonlijke interpretaties van de
kruisweg door kunstenaars omging.16 Het
bleek overigens zo’n puzzel dat Martin
Zwollo uiteindelijk de negatieven uit 1970
uit zijn archief heeft gehaald om de precieze volgorde vast te kunnen stellen.

Naschrift
Opnieuw gaat onze dank uit naar alle
mensen van de Facebookgroep Nederlands
religieus Erfgoed die bijgedragen hebben
aan dit artikel. Voor dit deel geldt dat in het
bijzonder Jan Bolder, Wies van Leeuwen en
de kinderen van edelsmid, Marinus Zwollo,
Martin en Tonny. Jan Bolder zorgde voor
de mooie panoramafoto van de Dominicuskerk in Alkmaar. Hij beschikt over een rijke
collectie ansichten van de kerken van Pierre
J.H. Cuypers en stelt die graag ter beschikking voor dit soort doeleinden. Wies van
Leeuwen zorgde voor de foto van de spolia
van de Dominicuskerk. Dankzij Martin
Zwollo was het mogelijk om beeldmateriaal
te plaatsen van de bijzondere kruisweg van
zijn vader. Zowel de familie Zwollo als de
beheerders van de Facebookpagina ‘Nederlands religieus erfgoed’, Rob Kreukniet
en Rob den Boer, zijn zo goed geweest dit
artikel vóór publicatie te toetsen.
Dit verhaal vormt een combinatie van
nieuwe en oudere stukken, waaronder wat

betreft de laatste categorie het stuk over de
spolia dat eerder op ifthenisnow.nl en onze
website werd gepubliceerd. Het artikel kan
geciteerd worden als: Hubar, Bernadette
van Hellenberg en Marij Coenen. “Nederlands Religieus Erfgoed op Facebook |
Tussen foto’s en fragmenten. Deel 2”.
Vitruvius, onafhankelijk vakblad voor erfgoedprofessionals 15 (2021): 14-23.
Met uitzondering van de foto’s van Wies
van Leeuwen en Martin Zwollo, vallen
de foto’s in dit artikel onder de Creative
Commons licentie (CC BY-NC-SA en in het
geval van de RCE: CC BY-SA), dus onder
voorbehoud van naamsvermelding (BY) en/
of geen commercieel gebruik (NC).
Bronnenlijst
•	‘Dom Bellot en Pierre J.J.M. Cuypers,
draadje Bauke Hüsken, Liz Dewitte
en Bernadette van Hellenberg Hubar’,
2016. https://bit.ly/3dStdtv-JCC
•	‘Marinus Zwollo, de Maestro’. Edelmetaal-uurwerken-edelstenen, september

Kenniswinst of kennisverlies?
We mogen van geluk spreken dat Martin
Zwollo rond 1970 het werk van zijn vader
in de Christus Koningkerk heeft gefotografeerd en dit analoge beeldmateriaal later
heeft gedigitaliseerd. Want voor het overige
is dit geen verhaal om blij van te worden.
Het is exemplarisch voor hoe op dit moment
deels uit onmacht, deels uit onverschilligheid en vrijwel zeker van de kant van de
kerk ook uit een kwaad geweten omgegaan
wordt met religieuze kunst uit opgeheven
kerken. In de grote diaspora verdwijnen
kunstwerken naar plaatsen elders in de
wereld, zonder registratie. De trieste kenniswinst is dat we nooit zullen weten of er
zaken van nationaal belang zijn verdwenen,
zoals gebeurde met prachtige middeleeuwse
kunst in de negentiende eeuw. Een zwarte
bladzijde in een boek dat al maar verder uitdijt tot een hermetisch gesloten reeks. Een
mens wordt er somber van.

Foto: Martin Zwollo, circa 1970.

Intussen onderzoekt Tonny Zwollo of de
kruisweg inderdaad in Köping, een kleine
twee uur rijden van Stockholm, terecht
gekomen is.

10 - D
 e voorstelling in de tiende statie is niet thuis te brengen. De scène volgt op
het begeleiden van Christus naar het kruis (dat formeel evenmin bestaat)
en gaat vooraf aan de kruisdood die Zwollo eveneens anders interpreteert.
Mooi is de toepassing van de kunst van het weglaten: mist Christus nu een
been of geldt dat nu net voor de Romeinse soldaat?
23
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