Albrecht Dürer en Het Laatste Avondmaal

Inleiding
Albrecht Dürer was getuige van twee belangrijke bewegingen in het vroegmoderne Europa:
de protestantse Reformatie en het humanisme. Het werk van deze belangrijke Duitse
kunstenaar (1471-1528) weerspiegelt deze religieuze en culturele omwentelingen. Dürer
paste, beïnvloed door hervormer Maarten Luther, de middeleeuwse stijl van zijn
devotionele kunst aan de ontwikkelingen in de Noord-Europese christelijke kerk aan. Hierbij
liet hij zich leiden door een humanistische benadering van het geloof.
Een belangrijk werk in dit opzicht is zijn houtsnede van het laatste avondmaal uit 1523. Deze
prent wijkt in verschillende opzichten af van zijn eerdere versies van het onderwerp, die
dateren van vóór de Lutherse Reformatie (met als startpunt 1517).
In dit onderzoek staat de vraag centraal op welke manier zijn Laatste Avondmaal uit 1523 als
representatief beschouwd wordt voor het reformatorisch gedachtegoed en wat de rol van
het humanisme hierin is. Welke plaats nam het uitbeelden van de eucharistie in die tijd in de
Noord-Europese traditie precies in? En is het werk een eenduidig ‘bewijs’ voor zijn
sympathie voor de visie van Luther of spelen meer factoren mee?
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de relatie tussen tekst en beeld. Dürer maakte niet
alleen houtsneden, gravures, tekeningen en schilderijen maar combineerde deze
afbeeldingen ook met religieuze teksten, gedichten en bijbelpassages. De wisselwerking
tussen woorden en afbeeldingen speelde zeker in zijn werk van na 1520 een rol.
Laatste Avondmaal uit 1523 bevat geen tekst, maar verwijst wel naar een specifieke
bijbeltekst. Hieruit zou Dürer’s visie over de eucharistie blijken. De relatie tussen beeld en
tekst kan bovendien niet los gezien worden van het dispuut over afbeeldingen in de nieuwe
doctrine van de reformisten. De humanist Dürer deed voor de religieuze kunst wat zijn
humanistische medegeleerden deden voor de bijbelse filologie: door een nieuw mensbeeld
een nieuwe visie op de bijbel introduceren. Deze ‘reformatie van de afbeelding’ binnen de
kerk en de humanistische benadering van het Christendom zijn de kaders waarbinnen dit
essay over Dürers Laatste Avondmaal geschreven is.

[1]

1.1

Hoofdstuk 1
Het Laatste Avondmaal (1523) van Dürer

Het centrale werk in dit onderzoek is Laatste Avondmaal van Albrecht Dürer uit 1523 (afb. 1).
Hij heeft drie keer dit thema uitgebeeld. De houtsnede uit 1523 is de bekendste en is, in
tegenstelling tot de andere twee, een op zichzelf staand werk.

1 – Albrecht Dürer, Laatste Avondmaal, 1523, houtsnede, 213x300 mm, Cleveland Museum of Art

Dit werk is geïnterpreteerd als een steunbetuiging aan de reformatorische beweging. De
gekozen scene verschilt van zijn eerdere representaties van het Avondmaal; die gingen over
het moment dat het verraad door Judas ter sprake kwam. Hier zien we Jezus Christus met
slechts 11 apostelen, Judas is reeds vertrokken.
Het laatste avondmaal uit de serie prenten het ‘Kleine Passieverhaal’ (afb. 2) maakte hij in
1509 in combinatie met een reeks filosofische gedichten van de Neurenbergse humanist
Benedictus Chelidonius volgens klassiek dichtschema. De inhoud van de 37 prenten
behandelt het Passieverhaal en gaat vooral over penitentie en hel. De vormgeving is sterk
beïnvloed door de reis naar Italië die Dürer ervoor maakte. De afmeting is karton
(127x97mm), wat klein is in vergelijking met de serie uit 1511, die in groot folio (395x285mm)
uitgevoerd is en dan ook het ‘Grote Passieverhaal’ genoemd wordt. Deze laatste is wat
vorm en inhoud betreft vergelijkbaar met het Kleine Passieverhaal, maar heeft een epische
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vertelstijl. Ook hier gaat het laatste avondmaal over de scene waarin Judas ontmaskerd
wordt (afb.3).

2 – Dürer, Laatste Avondmaal (uit Kleine Passieverhaal),
1509, houtsnede, 127x97 mm

3 – Dürer, Laatste Avondmaal(uit Grote
Passieverhaal), 1511, houtsnede, 395x285 mm

Het laatste avondmaal is het moment dat Christus aan de vooravond van zijn lijden en dood
samen met zijn twaalf apostelen aan tafel zit en het brood breekt en deelt. Het is
beschreven in elk van de vier evangelies (Johannes 13; 1-30, Lucas 22; 7-23, Marcus 14; 12-25
en Matthëus 26; 17-19). We kennen deze scene nu als symbool voor zijn woorden: ‘Dit is
mijn lichaam, neem en eet, doe dit om mij te gedenken.’ De apostel Paulus was de eerste
die deze woorden noteerde (Korintiërs 11). Het sacrament herdenkt hiermee de opoffering
van Gods zoon voor de zonden van de wereld. Het offer, Christus als het lam Gods, roept
herinneringen op aan de lammeren die de Joden op Pesach ter herdenking van hun vlucht
uit Egypte nuttigden. Volgens traditie was in de tijd van Dürer het laatste avondmaal vooral
te vinden in refters van kloosters, zoals de beroemde fresco van Leonardo da Vinci uit 1498.
De scene die aan het einde van de 15de eeuw populair was bij schilders was het verraad door
één van zijn leerlingen dat door Christus ter sprake wordt gebracht, wat grote consternatie
tot gevolg heeft.
Het opmerkelijke is dat Dürer breekt met deze traditie. We zien Christus in het centrum
zitten tussen 11 apostelen, het gaat dus om een later moment in het verhaal. De traditionele
bedrogscène heeft plaatsgemaakt voor een ander thema: de verbondenheid door het
sacrament van de eucharistie. Christus verkondigt op dat moment de boodschap: ‘Doe dit
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om mij te gedenken’. In 1523 waren de eucharistie en het gebruik van afbeeldingen binnen
de kerk de twee belangrijkste discussieonderwerpen voor reformisten. Panofsky toonde als
eerste aan dat dit werk van Dürer bewust een protestantse betekenis meekreeg.1
Dürer tekende een schetscompositie in 1523 voor de houtsnede (afb.4). Het is onderdeel
van een serie tekeningen tussen 1520 en 1523, die er volgens Panofsky op zou duiden dat
Dürer een serie houtsneden over het lijdensverhaal in liggend formaat overwoog.
Uiteindelijk is Laatste Avondmaal uit 1523 als op zichzelf staande prent uitgegeven.

4 – Dürer, Laatste Avondmaal, 1523, tekening, 227 x 329 mm, Grafische Samlung Albertina,
Wenen

De tekening uit 1523 heeft nog hetzelfde thema als de houtsneden uit 1509 en 1511: het
bedrog door Judas. Het verschil met de houtsnede van 1523 is groot. Alleen de stijl, het
formaat, sommige apostelen en de retorisch opgestoken hand van Christus komen overeen
met de definitieve versie (afb. 1) Hier zit Christus in het centrum in plaats van opzij en zijn
gezicht is het verdwijnpunt van het perspectiefschema. Het brood is niet meer op tafel,
maar ligt in een mand terzijde. Alleen de wijnkelk staat op tafel. De sobere stijl en het
ontbreken van niet-relevante attributen dragen bij aan de aandacht voor de scene die zich
afspeelt tussen Christus en zijn volgelingen.
De scene verwijst naar de nieuwe eucharistische boodschap. De nadruk op delen en
herdenken in plaats van zonde en opoffering is ook een kenmerk van de verschuiving van
het Oude Testament (wet) naar het Nieuwe Testament (genade) die Luther voorstond. De
aanwezigheid van de wijnkelk zou duiden op het utraquisme: de communie onder twee
gedaanten (brood en wijn) voor alle aanwezigen. De relatie tussen dit laatste avondmaal
van Dürer en de ideologieën van Luther over onder andere het utraquisme wordt verder
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uitgewerkt in Hoofdstuk 3. Voor het bepalen van de plaats van dit werk in het oeuvre van
Dürer is het van belang eerst in te zoomen op deze kunstenaar.

1.2 De latere werken van Dürer
Er zijn vele boeken en essays geschreven over Albrecht Dürer en zijn kunst. De veelzijdige
kunstenaar, die tijdens zijn leven al beroemd was, werkte tijdens een belangrijk kruispunt
van ideologieën in de Europese geschiedenis. Bovendien droeg de uitvinding van de
boekdrukkunst rond 1500 al op grote schaal bij aan de verspreiding van deze ideologieën.
Over zijn artistieke gaven is iedereen het eens, over de interpretatie van zijn oeuvre niet.
Was hij een Lutheraan of een katholiek, een politiek revolutionair of een Duitse humanist,
een hervormer of een vroom man? Voor het begrip van het laatste avondmaal uit 1523 is het
van belang zijn kunstenaarschap in de juiste context te zien.
De humanisten wilden door een vernieuwde studie van de klassieken de beschaving via haar
bron verheffen. Hiertoe vertaalden ze onder andere de bijbel vanuit het Grieks, die rond 400
door de heilige Hiëronymus was vertaald uit het Hebreeuws. Dürer bewoog zich in deze
humanistische kringen, maar hij heeft ook lang gewerkt als een vrome kunstenaar die veel
devotiewerken maakte, los van eigentijdse politieke en sociale kwesties. Voorbeelden zijn
de twee series over het Passieverhaal en de serie houtsneden over het leven van Maria.
Daarnaast maakte hij ook seculier werk zoals zijn kunsttheorieën over perspectief of de
proporties van het lichaam. Verschillende onderzoekers zien in zijn religieuze prenten een
sociaal bewogen revolutionair.2 Zijn latere werk lijkt bij te dragen aan de Reformatie, maar
er zijn ook onderzoekers die hem – in vergelijking met Lucas Cranach de Oudere – een echte
katholiek noemen.
Wie is de echte Dürer? Vast staat dat hij een van de meest invloedrijke kunstenaars van
Duitsland in zijn tijd was, met Frederik de Wijze van Saksen en keizer Maximiliaan I als
beschermheren. Hij woonde en werkte in Neurenberg. Deze stad was rond 1500 een
belangrijk cultureel centrum. Dürer en zijn collega’s kregen veel opdrachten van rijke
burgers voor devotiewerken voor privégebruik. Dürer introduceerde Renaissancistische
ideeën in de stad en van daaruit in andere Noord-Europese steden. Hierbij vertaalde hij
Noord-Italiaanse kunst in een picturale taal die bij de noordelijke meesters paste.
In maart 1525 was er in Neurenberg een opstand tegen de katholieke kerk en werd het
Lutherse geloof geadopteerd. Dit bracht nieuwe regels voor religieuze kunst met zich mee,
zo werden onder andere traditionele altaarstukken van Maria en heiligen tot afgoderij
verklaard.3
Dürer werkt zowel voor het gewone publiek als voor kosmopolitische humanisten. Populaire
prenten over martelaren wisselde hij af met ‘elitaire’ prenten zoals de Melencholia uit 1514.
Met zijn humanistische inbreng in de religieuze kunst introduceerde hij in 1511 volgens
2
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onderzoeker David Price zelfs een nieuw genre: het geïllustreerde humanistische
geloofsboek.4 Zijn gevarieerde oeuvre - van populaire devotieprenten tot doorwrochte
studies- is een afspiegeling van de tijd waarin hij leefde. De 95 stellingen van Maarten
Luther in 1517 in Wittenberg kwamen niet uit de lucht vallen. Er was veel kritiek op de kerk
in de veranderende maatschappij, maar in diezelfde maatschappij was alles ook doordrenkt
met het geloof.
Dürer veranderde vanaf 1520 van stijl en dit kwam niet alleen door reformatorische ideeën,
volgens Price, kunsthistoricus en specialist in kerkgeschiedenis.5 Misschien had zijn reis
naar de Nederlanden er mee te maken, maar duidelijk is dat zijn decoratieve stijl en
ornamenten plaats maakten voor een sobere stijl en eenvoudige composities. Ook de
thema’s veranderden: Dürer koos veel minder voor Andachtsbilder (zoals
heiligenafbeeldingen) en koos onder andere voor een nieuw genre, portretten. De enige
religieuze prenten van na 1520 zijn driemaal een apostel, één kruisiging en het laatste
avondmaal uit 1523. Dit werk is dus bij uitstek een voorbeeld van Dürers veranderende
ideeën.

1.3 Dürers relatie met Maarten Luther
Dürer heeft Luther nooit ontmoet, hoewel hij wel graag een portret van de hervormer wilde
maken.6 De vraag of Dürer sympathie had voor Luthers ideeën lijkt eenvoudig te
beantwoorden gezien de vele bronnen met uitspraken van Dürer over Luther die bewaard
zijn gebleven. Toch verschillen de meningen omdat Dürer niet eenduidig zijn steun liet
blijken. Zo was hij een van de weinige kunstenaars uit zijn regio die géén polemische kunst
tegen de Rooms-katholieke kerk maakte, zelfs niet in de periode dat hij zich in zijn dagboek
verbitterd uitliet over het machtsmisbruik door de paus. Dürer had boeken van Luther in zijn
bezit en stuurde hem in 1518 een gravure als geschenk. Hij had contact met reformisten als
Ulrich Zwingli, Andreas von Karlstadt, Philip Melanchton en Desideris Erasmus en
publiceerde vanaf 1519 over Luthers ideeën. Dit moet allemaal tegen de achtergrond van
Neurenberg in 1520 gezien worden, een tijd waarin ageren tegen de misstanden in de kerk
meer aan de orde was dan de vestiging van een nieuwe leer en waarin de evangelische
beweging uit een heel heterogeen gezelschap bestond. Dürer was fel tegen iconoclasme en
was het om die reden oneens met Zwingli. Hij schreef hierover in gelijke termen als Luther:
‘Zoals een mes niet meteen iemand aanzet tot moord, zo zet een schilderij of beeld niet
meteen een christen aan tot bijgeloof’.7 In Neurenberg vond nauwelijks iconoclastisch
geweld plaats. Dürer volgde de religieuze veranderingen in de stad op de voet, volgens
auteur Chipps Smith.8 Hij maakte deel uit van een groep intellectuelen die bekend stond als
de Sodalitas Staupitziana. Ze bezochten predikers en debatteerden hierover. Dürer was
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ontzet toen hij het (valse) bericht over Luthers dood in 1521 ontving. Hij noemde Luther een
‘moderne profeet’ en een ‘ware ridder van Christus’ in zijn dagboek.9 Onderzoeker Price
noemt Dürer vanwege bovenstaande argumenten een Lutheraan. Maar met de
kanttekening dat het moeilijk te bepalen is wat het Lutheraan zijn betekende rond 1520.
Men sloot zich aan om heel verschillende redenen. Dürer was niet zozeer een polemische
protestant maar als humanist gericht op een nieuwe geloofsbeleving.
Als kunstenaar was hij geboeid door de zeggingskracht van beeld ten opzichte van tekst. In
1526 resulteerde dit in een klassieke formule om het dualisme tussen woord en beeld te
verzoenen: het gegraveerde portret van Erasmus (afb. 5)
Het is in feite een dubbelportret van Erasmus, omdat
ook een tekst van hem ingelijst is. Het verdwijnpunt van
het perspectief ligt zelfs in deze tekst, waardoor het een
centrale rol krijgt. De Griekse tekst onder de namen en
datum betekent: ‘Het geschreven woord laat het beeld
beter zien’.10 Het is een uitspraak die betrekking heeft
op de humanist Erasmus, maar natuurlijk ook op de
discussie over het belang van het woord in het geloof
van de reformisten.

5 – Dürer, Erasmus, 1526, gravure, 249x193 mm

Het is misschien geen toeval dat Dürer wel humanisten als Erasmus portretteerde, maar
nooit Luther. Om de verbinding van het christelijk humanisme met de reformatorische
ideeën beter te begrijpen zoom ik eerst verder in op de ideeën van Luther ten aanzien van
de geloofsbeleving in het algemeen en van de beeldcultuur hierbij in het bijzonder.

Hoofdstuk 2
2.1 Luther en de Reformatie
De relatie tussen beeldcultuur en de protestante Reformatie is zeer complex. In het eerste
kwart van de 16e eeuw waren kunst en visuele cultuur het onderwerp in talrijke theologische
discussies. Om Laatste Avondmaal van Dürer te plaatsen in zijn tijd is het nodig om deze
discussies in hun context te doorgronden. De Reformatie, die manifest werd in 1517 toen
9
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Maarten Luther zijn 95 artikelen aan de kerkdeur in Wittenberg spijkerde, was het resultaat
van verschillende processen die in de tweede helft van de 15de eeuw ontstonden in de
maatschappij en die de moderne tijd aankondigden als gevolg van economische
vooruitgang, meer educatie en een open blik naar de wereld. Een verschuiving van het
collectieve naar het individuele en een afkeer van de tradities waren de belangrijkste
kenmerken. Dat gold ook voor het humanisme, dat uitgaat van de ontwikkeling van het
individu en dat geïnspireerd was door de Renaissance.
De belangrijkste bezwaren tegen de katholieke kerk waren het machtsmisbruik en de
decadentie van de clerus en de nadruk op de materiële in het geloof, op objecten en rituelen
in plaats van op de inhoud van het geloof. Voor de reformisten kwam het individu vóór het
collectief, het gebedsboek vóór de Mis. Beleving van het geloof verschoof van de uiterlijke
devotie - het zichtbare - naar innerlijke vroomheid - het onzichtbare -.
Het concept van het Zelf – het bewustzijn van jezelf als individu – was ook voor Dürer een
belangrijk thema. Hij schilderde en signeerde in 1500 als een van de eerste kunstenaars zijn
zelfportret. Dit zelfbewustzijn dat bij de moderne tijd hoorde maakte een einde aan de
Middeleeuwse tradities van de katholieke kerk. In deze tradities stonden de hiërarchie in de
kerk en de doctrines die de paus bepaalde centraal. Het belang van de bijbel was in de
Middeleeuwen minder groot en de menselijke Rede stond in laag aanzien binnen het
instituut van de katholieke kerk. Het Schrift (de teksten in het Nieuwe Testament) werd
door de Reformatie het belangrijkste en nu speelde de Rede wel een rol. Onder invloed van
Luther en andere hervormers werd met de tradities van de kerk gebroken. Het geloof kwam
centraal te staan, geloof in dat wat je niet kunt zien. De Middeleeuwers zagen iconen
letterlijk als een belichaming van het Onzichtbare en aanbaden ze daarom. Maar dit soort
goede werken (latria), door de clerus enorm misbruikt in hun aflatensysteem, leidden in de
Reformatie niet langer tot zaligwording. Alleen persoonlijk geloof – sola fides – telde nu. En
hierbij was het Schrift leidend (sola scripta). Ook hier was dus een verschuiving van extern
naar intern. Luther vertaalde in 1522 de bijbel vanuit het Latijn in het Duits. Deze vertaling
werd snel populair. Hij vond dat elke gelovige dezelfde rechten had en door geloof dezelfde
toegang tot God. Het zijn theologische keuzes die ten eerste te maken hadden met de
opstand tegen de scheve machtsverhoudingen in de kerk en die ten tweede werden
ingegeven door een zelfbewust individualisme als gevolg van sociaaleconomische
ontwikkelingen in de maatschappij.

2.2 Luther en de beeldcultuur
Hoe is de beeldtaal van Dürer in relatie tot de Reformatie beïnvloed door het debat over
afbeeldingen? Bij het ‘teruggaan naar de bron’ speelde het tweede Christelijk Gebod een
grote rol: 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. De paradigmaverschuiving van het
zichtbare en het beeld naar het onzichtbare en het woord ging daardoor gepaard met
iconoclasme. Met het tweede gebod als wapen werden afbeeldingen en objecten, vaak met
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geweld, verwijderd of beschadigd. Het waren iconen, ontworpen voor idolatrie, geworden.
De aandacht voor deze materiële en tijdelijke objecten moest verplaatst worden naar het
onzichtbare en eeuwigdurende, vonden de hervormers. Behalve afkeer van idolatrie en van
misbruik door de kerk (zoals bij relieken) werd het iconoclasme ook gerechtvaardigd door
een ander argument: het afwijzen van een intermediair.

6 – Anoniem, Protestants iconoclasme, ca 1530

Ook Luther stelde dat een priester of icoon voor een gelovige niet nodig zijn in zijn contact
met God. Hij wilde met zijn motto Sola scripta het woord de macht geven, maar hij was niet
tegen religieuze afbeeldingen. Hij veroordeelde zelfs het iconoclasme omdat hij vond dat
christenen vrij waren om religieuze afbeeldingen te gebruiken zolang ze niet in plaats van
God aanbeden werden. Bovendien vond hij ze functioneel voor educatieve doeleinden.
Rond 1518 maakte Luther onderscheid tussen externe en interne idolatrie: de cultus van
idolatrie werd pas gevaarlijk als men ze in zijn hart sloot. In zijn traktaat Over de vrijheid van
de christen in 1520 hanteert hij deze visie nog, maar naarmate het iconoclastisch geweld
onder invloed van radicale hervormers toenam werd hij milder over beeldende kunst in
religie. Hij volgt vanaf 1522 de woorden van de tolerante apostel Paulus ten aanzien van
idolatrie. Deze schreef namelijk: ‘Christus is ook de afbeelding (eikon) van God’. In zijn
geschriften over kunst gebruikt Luther zowel voorbeelden uit het Oude Testament als het
Nieuwe Testament om te demonstreren dat noch de Joden noch de eerste christenen
kunstwerken tolereerden in hun geloof. Hij was zich zeer bewust van de mogelijke
verschillende interpretaties van het tweede Gebod.11 Maar hij zei ook: ‘Iedereen begrijpt dat
Jezus op een kruis alleen maar een teken is, een symbool.’ Zijn ideeën over beeldcultuur
passen in zijn doctrine van rechtvaardiging door geloof. Hij verbond hiermee het Oude met
het Nieuwe Testament, de wet met de genade. Het Middeleeuwse dualisme tussen geest en

11

Michalsky, 1993, p. 9

[9]

materie verving hij door het dualisme tussen geloof en goede werken (aanbidding). Ook
iconoclasme rekende hij onder deze ongewenste ‘goede werken’.12
Dürer werd beïnvloed door Luthers ideeën over iconoclasme. Hij pleitte als kunstenaar
ervoor om afbeeldingen meer te beschouwen als kunstwerken. ‘De kunst van de antieken is
opnieuw aan het licht gebracht door de Italianen’, schreef hij in zijn Handleiding voor
Schilders, en ‘Kunst is, mits goed gemaakt, gemaakt voor plezier, niet voor ergernis’.13 Het is
de vraag of hij deze visie ook hanteerde toen hij Laatste Avondmaal in 1523 maakte. Dit
werk speelde een belangrijke rol in de discussie over de eucharistie, met name over Luthers
doctrine en zijn voorkeur voor het evangelie van Johannes over dit sacrament.

2.3 De nieuwe inhoud van de eucharistie
Het dispuut over afbeeldingen is verbonden met het theologisch dispuut over de
eucharistie. In hoeverre is de discussie over de eucharistie bepalend geweest voor de
opmerkelijke keuze die Dürer maakte voor zijn laatste avondmaal van 1523? De kerkelijke
hervorming had grote gevolgen voor de Mis en het centrale sacrament van het brood en de
wijn op het altaar. De katholieke kerk hing het transsubstantiële principe aan: het woord
was vleesgeworden. Dat betekent dat het breken van het brood en het drinken van de wijn
door de priester een actieve herhaling is van het laatste avondmaal door Christus. Hierdoor
is Christus letterlijk aanwezig in de hostie en de wijn.
Luther bleef dicht bij deze katholieke uitleg. Hij stelde dat het woord van de priester genoeg
macht had om de transformatie van het brood in het lichaam van Christus mogelijk te
maken. Dit mysterie betekende dat het brood en de wijn een teken (signum) van Christus’
aanwezigheid waren. Strengere hervormers zoals Zwingli en Calvijn zagen de eucharistie
alleen als een symbool. Ze zagen idolatrie in de aanbidding van de hostie (Zwingli) of
noemden de hostie slechts een representatie zoals elke afbeelding (Calvijn). Luther schreef
veel over de functie van afbeeldingen maar legde nooit verband met het eucharistieteken
zoals Calvijn of de humanist Melanchthon deden.
Luther zei in zijn geschrift De regels van de Mis in 1526 dat de voorganger achter het altaar
moest staan en de mensen moest aankijken zoals Christus ongetwijfeld had gedaan tijdens
het Avondmaal.14 Voor de Reformatie werd alleen met Kerstmis, Pasen en Pinksteren de
hostie uitgedeeld aan de leken. Op andere dagen mocht alleen de priester het brood en de
wijn consumeren, met de rug naar de mensen toe. Dit legden de reformisten uit als arrogant
en afstandelijk. Luther pleitte voor communie onder twee gedaanten en wilde dat iedereen
hieraan zou deelnemen. Al in 1520 schreef hij over dit heikele punt. Met Pasen in 1523 werd
het voor het eerst in de kerk van Neurenberg uitgevoerd voor iedere aanwezige. Bij de
hervorming van de Mis hoorden volgens Luther ook andere afbeeldingen achter het altaar.
In de Middeleeuwen was het laatste avondmaal als altaarstuk ongebruikelijk. Het was
12
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traditie dat hier vooral het lijdensverhaal van Christus gerepresenteerd werd. Altaarstukken
legden met name de nadruk op de climax hiervan: de kruisiging. Vóór de Reformatie
associeerden de meeste kerkgangers daarom het laatste avondmaal met alleen maar een
scene die voorafging aan het lijden van Christus en niet met het sacrament van de
eucharistie. De nadruk op het lijden en opoffering van Gods zoon is een gevolg van de
doctrine van de ‘Mis van de H. Gregorius’. Deze doctrine, ontstaan door een legende over
paus Gregorius de Grote (van 590 tot 604), was heel populair in de 15de eeuw.15 De legende
werd als bewijs aangevoerd voor de transsubstantiatie van Christus tijdens de eucharistie.
Dürer beeldde het thema nog in 1511 in een houtsnede af, met veel symboliek over de
voorgeschreven Mis volgens Rome (afb.7).

7 – Dürer, Gregoriusmesse, 1511, houtsnede, 300x205 mm

Later veranderde Dürer, onder invloed van de
Reformatie, waarschijnlijk van mening over de
eucharistie. Er is een anekdote beschreven die er
op wijst dat Dürer niet meer de traditionele
doctrine aanhing. In een discussie zei zijn vriend,
de katholieke Willebald Pirckheimer, dat de
veronderstelling dat je Christus’ aanwezigheid in
het sacrament kunt schilderen absurd was. Dürer
antwoordde dat juist Pirckheimer’s visie te
absurd was om je te kunnen voorstellen.16 Dit
kan er op wijzen dat Dürer het eens was met
Luther dat Christus wel aanwezig was bij de
eucharistie.
Als gevolg van het eucharistiedispuut stond Luther als altaarstuk het laatste avondmaal toe
als thema. Hij zag Psalm 111 over Koning Davids dankmaal op Pesach als spiritueel
voorbeeld voor Christus die bij het laatste avondmaal de boodschap uitsprak: ‘Doe dit om
mij te gedenken.’ Deze representatie werd vanaf 1530 in Noord-Europa de norm voor
kerken van Luther’s volgelingen, maar meestal werd het gecombineerd met bijbelteksten.
Een beroemde uitzondering op deze regel is het altaarstuk in Wittenberg (afb. 8). Deze
werd een jaar na Luthers dood gemaakt door de invloedrijke Lucas Cranach de Oudere,
vriend van Luther.

15
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8 – Lucas Cranach de Oudere, Wittenberg
Altaarstuk, 1547, olieverf op panelen,
Stadtkirche, Wittenberg

Het was in Noord-Europa het eerste grote drieluik altaarstuk zonder tekst en met het
Laatste Avondmaal in het centrum.17 In de predella staat de crucifix tussen de luisterende
gemeente en de prediker Luther, als symbool voor het evangelie. Het linkerpaneel toont het
sacrament doopsel, het rechterpaneel het sacrament biechten. In het centrale paneel
schilderde Cranach het laatste avondmaal op het moment van Judas’ verraad. Het thema is
hier dus zonde, het avondmaal als climax tussen doop en biecht. Het altaarstuk drukt uit
wat Luthers ideeën waren over de communie, toegankelijk voor iedereen en inclusief wijn,
het was een sacrament dat Christus zelf instelde. Preken is de basis (zie de predella als
basis) maar de sacramenten van doop, communie en biecht zijn de zichtbare tekenen van
God’s aanwezigheid in de kerk.18 Cranach, die nauw samenwerkte met Luther, volgde met
dit avondmaal in 1547 nog wel de traditie om het sacrament van de eucharistie te verbinden
aan het lijdensverhaal, de opoffering van Christus voor de zonden van de wereld. Dürer was
met zijn Laatste Avondmaal van 1523 uniek voor die tijd in dit opzicht, hij verbond met de
scene na het vertrek van Judas het laatste avondmaal met de boodschap van delen en van
naastenliefde. De link tussen Christus’ laatste maaltijd en het sacrament van de eucharistie
werd echter in die tijd nog niet gelegd door de gelovigen.

Hoofdstuk 3
3.1 De boodschap van Dürer’s Laatste Avondmaal
We keren terug naar Laatste Avondmaal van 1523. Dit wordt breed gezien als een
sleutelwerk voor Dürers ideeën over de kerkhervormingen in die jaren. Waarom is zijn keuze
voor een andere scene nu typerend voor de Reformatie en hoe past het binnen het
17
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eucharistiedispuut? Panofsky toonde al in 1955 aan dat de afwezigheid van het offerlam en
de aanwezigheid van zowel brood als wijn wijzen op een protestantse betekenis. Hij verwijst
naar de uitspraak van Luther in 1520 dat de eucharistie een testament en een sacrament is,
geen opoffering. Price beschreef in 1996 zijn theorie over de belangrijke invloed van het
evangelie van Johannes.19 Luther verklaarde immers dat het evangelie van Johannes en de
brieven van Paulus de kern van de bijbel vormen. Volgens Price is het evangelie van
Johannes ook de bron voor Dürers opmerkelijke innovatie van het Laatste Avondmaal. De
scene verwijst naar bijbelpassage Johannes 13, de enige evangelietekst waarin het vertrek
van Judas is genoemd en waarin Christus zijn nieuwe gebod predikt (Joh 13,34) over
naastenliefde: ‘Heb elkander lief zoals ik u heb liefgehad’. Johannes verschilt van de andere
evangelisten omdat hij het eucharistisch moment van brood en wijn delen niet beschrijft.
Deze lacune in zijn evangelie heeft voor veel hoofdbrekens gezorgd bij bijbelgeleerden.
Deze opmerkelijke keuze van Dürer betekent dat hij dus geen traditionele uitspraak over de
eucharistie wilde doen. Panofsky merkte al op dat de keuze voor deze representatie zowel
voor als na de Reformatie nooit is gemaakt door andere kunstenaars.20 Maar hij kon het niet
verklaren. Dat is ook logisch, stelt Price, want Panofsky kende Luthers
Septembertestament nog niet. Dit is Luthers vertaling van het Nieuwe Testament in het
Duits. De eerste druk in september 1522 moet Dürer gezien hebben want het was een
bijzonder document van Luther en bovendien waren de illustratie in het boek Openbaring
door Cranach gebaseerd op Dürers Apocalyps. In het voorwoord verklaart Luther zijn ideeën
over het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament (wet en belofte) en zijn
overtuiging dat Gods liefde genade betekent. In de laatste paragraaf noemt hij als
argument hiervoor de tekst Johannes 13,34. Deze belangrijke boodschap van liefde
ondersteunt zijn doctrine van ‘genade door geloof alleen’. Deze tekst heeft de vorm van een
wijnkelk (afb. 9).

9 – Maarten Luther, tekstfragment voorwoord Das Neue Testament
Deutsch, gepubliceerd in 1522 in Wittenberg
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Naastenliefde was voor Luther een belangrijk goed werk, en hij verwees hierbij naar
Paulus.21 Laatste Avondmaal van 1523 is volgens Price een illustratie van Luthers definitie
van het evangelie zoals hij dat in zijn bijbelvertaling van 1522 schreef. Hieruit blijkt de steun
van Dürer voor Luther. De verschuiving van opoffering (zonde) naar delen (liefde)
weerspiegelt de tegenstelling tussen het Oude en Nieuwe Testament volgens Luther.
Luther vond Johannes de ideale vertolker van de verbinding tussen het Oude en Nieuwe
Testament.
In Laatste Avondmaal van 1523 zorgt de lege schaal op de voorgrond voor discussie. Het
wordt – onder andere door Panofsky – beschouwd als een nadrukkelijk afwezig offerlam,
een boodschap dat de eucharistie niet over opoffering gaat. Price vindt deze uitleg niet
overtuigen. Hij stelt dat het ook de schaal voor de voetenwassing kan zijn, het lijkt op een
object met deze functie in Dürers laatste avondmaal in de kleine Passieserie.22 Ook de
verwijzing van Dürer naar het utraquisme vindt hij speculatief. Als het een pleidooi hiervoor
was, had Dürer dit wel duidelijker kunnen doen, zeker in die tijd waarin de polemische
kunstwerken bol stonden van de symbolen, stelt Price. Hier zien we alleen een wijnkelk op
tafel staan, en een broodmand en wijnkan op de vloer. Price postuleert de stelling dat de
wijnkelk ook kan verwijzen naar die scene in het evangelie van Johannes (13,26) waarin
Christus het brood doopt en aan Judas geeft.
Laatste Avondmaal van 1523 verwijst in ieder geval duidelijk naar Luthers visie over
naastenliefde en eucharistie. Deze visie werd al snel de norm in het Protestantisme in
Duitsland. Tussen 1522 en 1546 werd Luther’s Bijbelvertaling 430 keer herdrukt.

3.2 De Vier Apostelen
Drie jaar na Laatste Avondmaal en twee jaar voor zijn dood schilderde Dürer zijn laatste
meesterwerk. Het is een dubbelpaneel, Vier Apostelen getiteld (en voorheen bekend als Vier
Heilige mannen) dat hij aan het gemeentebestuur van Neurenberg schenkt (afb. 10).
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10 – Dürer, Vier Apostelen, 1526, olieverf op paneel, 215 x 76 cm (x2), Alte
Pinakothek, München

Dit werk wordt net als Laatste Avondmaal gezien als een sterke uiting van zijn sympathie
voor het Protestantse gedachtegoed. Ook hier kiest hij een eigen narratieve vertaling van
een bekend thema, om zijn visie over de autoriteit van het Schrift en de hiërarchie hierin te
uiten. In dit werk is de relatie met het geschreven woord duidelijker dan bij het Avondmaal,
want Dürer gebruikt Bijbelteksten op de basis van de panelen. We zien van links naar rechts
de apostelen Johannes, Petrus, Marcus en Paulus. Johannes leest in de bijbel, in het boek is
de begintekst van het evangelie van Johannes in de vertaling van Luther te zien. Petrus, met
sleutel, kijkt enigszins verward toe. Marcus kijkt op naar Paulus, met in zijn hand een
tekstrol met zijn evangelie. Paulus draagt een bijbel en een zwaard, een verwijzing naar
Paulus’ brief aan de Epheziërs: “Neem het zwaard van de H. Geest, dat het woord van God
is.” 23 De prominente plaatsen van Johannes en Paulus met hun bijbels zijn bedoeld als
commentaar op de hiërarchie van de originele bijbelschrijvers. Johannes en Paulus hebben
het meeste autoriteit in Luthers doctrine. Hij noemde Johannes’ evangelie het ‘enige, ware,
goede evangelie’ en ook de epistelen van Paulus en Petrus waren te prefereren boven de
evangelies van Matthëus, Marcus en Lucas.24 Paulus was een voorbeeld voor reformisten als
Dürer. Petrus, hét symbool van de katholieke kerk en de paus, staat op dit schilderij op de
achtergrond. Het woord (van Johannes) is belangrijker dan het instituut van de kerk, is de
boodschap.
Bij dit werk is Dürer veel zichtbaarder dan bij Laatste Avondmaal, gericht op de
wisselwerking tussen woord en beeld. De vier bijbelpassages uit de septembervertaling van
Luther onderaan de panelen spelen een belangrijke rol. De kerkvaders staan letterlijk op
deze basis. Het zijn passages die waarschuwen tegen valse profeten, de geest van de
antichrist en tegen zelfingenomenheid. Samen met de andere verwijzingen naar teksten (de
23
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bijbel van Johannes en van Paulus, de tekstrol van Marcus, het zwaard van Paulus)
ondersteunt het de boodschap van het schilderij. Zonder de teksten zou deze boodschap,
net als bij Dürers portret van Erasmus, niet duidelijk zijn. De interpretatie van Price gaat hier
ver in. Zelfs nadat de nieuwe, katholieke eigenaar Maximiliaan van Beieren de onderkant
met de teksten af liet zagen, was de protestantse boodschap door de bijbeltekst in
Johannes’ hand nog duidelijk, stelt hij. Je kunt je echter afvragen of het contemporaine
publiek deze tekst in de afbeelding ook zo uitlegde. De visuele boodschap van de hiërarchie
van de apostelen zal sterker geweest zijn dan deze korte passage. Het toont wel het hoge
niveau aan waarop bijbelse humanisten als Dürer hun polemiek uitoefenden. De Vier
Apostelen is een innoverende en polemische maar subtiele boodschap over de relatie tussen
het ‘ware geloof’ en de kerkelijke autoriteiten. Het feit dat Dürer dit werk in 1526 aan de
gemeenteraad aanbood met een brief, op het moment dat Lutherse predikers aversie
opriepen in de stad, wijst op een politiek statement. Dit schilderij is in feite zijn eerste echt
duidelijke polemische werk. In 1523, ten tijde van Laatste Avondmaal, ging hij nog steeds
alleen uit van de bijbel. Het is de theorie van Craig Harbison dat Dürer in de jaren 1523-1525
erg bezig was met het nut en misbruik van religieuze kunst.25 Hij maakte het portret van de
H. Philip al in 1523 maar publiceerde het pas in 1526 omdat hij twijfelde om een gravure van
een heilige te maken, stelt Harbison. Uit de sobere stijl blijkt ook zijn meer protestantse
houding. Dürer maakte na 1523 nog maar weinig kunstwerken, zijn aandacht ging meer uit
naar het schrijven of herinterpreteren van teksten.
Door zijn interesses als humanistisch intellectueel is een proces van kunst naar tekst te zien,
analoog aan de paradigmaverschuiving van beeld naar woord in de christelijke kerk. Laatste
Avondmaal uit 1523 laat als eerste werk een thematisch samengaan van tekst en afbeelding
zien. De synthese van het geschreven en het visuele woord in de Vier Apostelen gaat verder.

Conclusie
De leer van Luther is gefocust op het zelfbewustzijn van mensen, alleen individueel geloof in
God telt. Dit individualisme is een humanistisch uitgangspunt. De raakvlakken tussen
Luthers Reformatie en Dürers bijbels humanisme komen duidelijk tot uiting in Laatste
Avondmaal uit 1523. Kan een protestantse interpretatie van de eucharistie wel uitgebeeld
worden? Het gaat om een visie die is ingegeven door de prioriteit van het geloof boven
goede werken, het woord boven de materie, het onzichtbare boven het zichtbare. Daarom
gaat het in de reformatorische kunstwerken vaak om wat je niet ziet. We zien niet de
discussie rond Judas’ verraad en we zien niet het breken en delen van het brood. In plaats
van deze bekende thema’s koos Dürer voor een visuele weergave van de preek van Christus
over naastenliefde. Luther zei in zijn voorwoord van zijn bijbelvertaling: “Het evangelie is
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niet anders dan een preek van Christus.” Het draait hier dus om het gebod ‘Heb elkander lief
zoals ik u heb liefgehad’.
De stelling van David Price dat in dit werk Johannes 13, 34 gerepresenteerd wordt is heel
aannemelijk. Het evangelie van Johannes stond centraal in Luthers doctrine vanwege zijn
nadruk op individueel geloof en naastenliefde. Daarom kiest Dürer voor de scene na Judas’
vertrek. In het werk ligt voor Christus Johannes te slapen, een bekend kenmerk van de
iconografie van laatste avondmalen. Heeft deze centrale plek van Johannes in het werk ook
betekenis? Dat is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat Laatste Avondmaal een representatie
van Luthers ideeën over de eucharistie is. Price’s uitleg van de lege schaal lijkt vergezocht
evenals zijn ontkenning van het thema utraquisme. Dürers aanwijzingen zijn altijd subtiel en
het is belangrijk wat je níet ziet. Daarom is een wijnkelk op tafel waar het brood niet meer
ligt waarschijnlijk wel een pleidooi voor utraquisme. En zo is het ontbreken van het offerlam
op de schaal waarschijnlijk ook een subtiel teken dat het niet om opoffering gaat.
De vraag komt op waarom Cranach geen laatste avondmaal in het teken van Johannes’
evangelie in opdracht van Luther heeft gemaakt. Komt het omdat Dürer een ander,
geleerder publiek voor ogen had dan het grote publiek waar Cranach zijn opdrachten voor
moest maken? Het is duidelijk een eigen interpretatie van de autonome kunstenaar Dürer
die niet paste in de (aangepaste) traditie van altaarstukken en schilderijen voor in de kerk.
Op latere leeftijd werd Luther steeds meer ‘Verlicht’ en minder radicaal in zijn
hervormingen, wat onder meer blijkt uit zijn zeer gematigde visie over het gebruik van
kunst in religie. Dürer was een christelijke humanist die net als Luther de bijbel vertaalde
maar aanvankelijk alleen visueel, in kunst. Net als Augustinus vond hij dat hiermee veel
meer mensen bereikt konden worden. Later combineerde hij tekst met beeld in zijn
geïllustreerde geloofsboeken. En in Laatste Avondmaal(1523) en Vier Apostelen speelt tekst
de leidende rol. De vraag of Dürer Lutheraan was is moeilijk binnen de juiste context te
beantwoorden. Vast staat inmiddels wel dat Panofsky’s oordeel dat Dürers religieuze
ideeën op gespannen voet stonden met zijn humanistische wereldbeeld onjuist is. Omdat
Luthers leer humanistische uitgangspunten had, kon hij zich er juist mee identificeren. Hij
heeft door werken als Laatste Avondmaal het gedachtegoed van Luther verspreid. Door zijn
manier van tekst en beeld combineren zorgde hij voor een nieuw visueel humanisme, dat
anders was dan in Italië, want hij integreerde het humanisme met het Protestantisme.
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