De legende van het kruishout in de Nederlanden
Barbara Baert

Omstreeks 400 ontstaat de traditie over de vermeende wedervondst van het kruis van Christus
door Helena, de moeder van Constantijn de Grote1.
“Elke dag krijgen mensen een stukje van het kruis
in hun bezit, zonder dat dit hout verkleint; het kruis
blijft integra voor hen die het vereren en divisa voor
hen die er een stuk van willen”, schrijft Paulinus van
Nola (402) aan zijn vriend Sulpicius Severus2. Paulinus’ getuigenis dringt door tot de kern van de
kruisreliekverering3. Het hout verwijst immers in
zijn eenheid naar het kruis, constitueert het pars pro
toto. Bovendien blijft het kruishout integra omdat
het geen gewoon hout is: het is het lignum vitae van
de levensboom. Venantius Fortunatus (6de eeuw)
verdicht het kruis in zijn hymnen tot de ‘boom
der bomen’4 en op de kruisreliekhouders leest men
dikwijls lignum vitae als opschrift5. Hoe moeten we
de verbeelding omtrent het levenshout begrijpen,
en tot welke literaire en iconograische tradities in
de Nederlanden heeft zij geleid?
I. Het lignum vitae
Reeds in de vroegchristelijke tijd ontstaan talrijke
geschriften die de levensboom en het kruis met
elkaar in verbinding brengen6. De levensboom was
al in de Semitische literatuur uitgegroeid tot een
archetypisch beeld van de goddelijke manifestatie7.
Ezechiël beschreef de levensboom als een met talloze
vruchten beladen kosmische boom in de navel
(omphalos/nucleus) van de wereld (31,3-10). Als
wereldas, axis mundi, schraagt de boom tijd en
ruimte, en wordt hij door de eerste kerkvaders op
Christus, de Messias overgedragen. Clemens van
Alexandrië (ca 150-ca 215) zegt dat de levensboom
de logos is: het vleesgeworden woord8. Uit de
patristische teksten blijkt dat de verbinding zich

ook verscherpt tot het kruis zelf: het kruis wordt
gemodelleerd op de levensboom en de kosmische
axis mundi9. Andreas van Kreta (660-740) zegt dat
het kruis de wereldas is, omdat het net als de kosmische boom aan de vier elementen, de aarde, het
water, de lucht en de zon, met elkaar verbindt. Zo
verwijst het kruis ook naar het hier en het na. De
‘kruisboom’ fungeert veelal in een eschatologisch
perspectief, als beeld van de inale redding en de
levensboom van de apocalyps10. Daarom is de arbor
crucis tevens een lignum redemptionis11.
Is de arbor crucis primordiaal gebaseerd op een
symmetrische symboliek met betrekking tot de
paradijselijke levensboom, een asymmetrische relatie met de boom van goed en kwaad zou zich tevens
ontwikkelen. Tertullianus (ca. 160 - ca. 240) formuleert de oppositie tussen beide ‘bomen’ in zijn
Adversus iudaeos als een fundamentele heilsgedachte.
Wat we door het hout van Adam verloren hebben,
hebben we hersteld in het hout van het kruis van
Christus, meent hij12. Het lignum van het kruis moet
het lignum van genesis ‘overschrijven’13.
De boomsymboliek plant zich in allerlei vormen
en gedaanten voort. Ze kan immers op natuurlijke
wijze voortkomen uit een ‘gemeenschap van stof’:
het hout dat zowel de Bijbelse teksten als de leefwereld van de mens dooradert. Met de wedervondst
van het kruis en haar verspreiding in talloze kruisrelieken wordt die symboliek ook ‘tastbaar’. De
mens bezit het kruis nu ook in zijn zintuiglijkheid14.
Het kruis is niet langer de levensboom in een
symbolische gedaante, als kruisreliek roept zij die
boom in werkelijkheid op. Want waar een houtsplinter is, was eertijds een boom.
De paradijsboom zal het onderwerp worden van
een denken dat de vroegchristelijke symboliek
ontplooit in tijd en ruimte, een denken dat de
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paradijsboom laat groeien tot het kruis in een
‘heilshistorische realiteit’. De symbolische ‘regressie’ van het kruis naar de levensboom zal zich
volgens een traag literatuurhistorisch proces ombuigen naar een narratieve ‘progressie’ van levensboom
tot kruis. Deze laatste traditie wordt de Kruishoutlegende genoemd. Haar complexe ontstaansgeschiedenis komt tot wasdom tijdens de hoge middeleeuwen van de 12de en de 13de eeuw; haar rijk
gevulde overleveringsgeschiedenis reikt tot
omstreeks 150015.
II. De Kruishoutlegende
Jacobus de Voragine vertelt bij het Kruisvindingsfeest van drie mei in de Legenda Aurea (ca. 1260)
het volgende verhaal16.
Wanneer Adam stervende is, stuurt hij zijn derde zoon
Seth naar het aards paradijs voor soelaas. Seth ontvangt
van de engel Michaël drie twijgjes van de paradijsboom. Thuisgekomen plant hij de twijgjes op het graf
van zijn ondertussen overleden vader. De twijgjes
groeien uit tot een prachtige boom die de tand des tijds
doorstaat tot aan Salomon. Salomon velt de boom voor
de tempel. Het hout komt echter over de rivier de
Kedron terecht. Uitgerekend daar ontmoet de koningin van Saba Salomon, die hem voorspelt dat het hout
eens de Messias zal dragen die door de joden zal worden
gedood. Met wantrouwen gevuld, werpt Salomon het
hout in een plas, de Piscina Probatica. Ten tijde van de
passie van Christus komt het hout echter bovendrijven,
en de joden vervaardigen er een kruis uit. Later zal
Helena, de moeder van Constantijn, het kruis van
Christus met behulp van de jood Judas Cyriacus terug
opgraven en het verdelen tussen Rome, Constantinopel
en Jeruzalem. Eeuwen later zal de Byzantijnse keizer
Heraclius (610-641) de kruisreliek van Jeruzalem die
gestolen was door de Perzische vorst Chosroës II,
redden. Wanneer hij de reliek in triomf aan de H. Grafkerk wil herstellen, vermaant een engel hem. Slechts
blootsvoets en ontdaan van imperiale kledij opent de
‘gouden poort’ van Jeruzalem zich, en kan hij de reliek
in zijn oorspronkelijke bewaarplaats restitueren.

Zoals bekend wordt de Legenda Aurea een standaardcompilatie. In haar schoot begint de verspreiding van de Kruislegende, die vanaf nu haar drieledig karakter bewaart: de Kruishoutlegende, de
Kruisvindingslegende en de Kruisverhefingslegende17. Op deze plaats zullen we stilstaan bij de
eerste tak, zonder te miskennen dat de drie takken

in de literaire en iconograische bronnen vaak samen
worden overgeleverd.
In de Kruishoutlegende worden kernmomenten
en -gebieden uit de Bijbelse geschiedenis diachroon
ingevuld met ‘kruishout’-motieven18. Die motieven
waren niet nieuw. Aanvankelijk zwierven zij zonder
narratieve verankering rond over de heilshistorische
en liturgische genres. Meestal doken zij op in de
context van de typologieleer, die vanaf de 12de eeuw
steeds systematischer werd uitgebouwd. De kerkgeleerden beschreven de heilsgeschiedenis vanuit
de relatie tussen het Oude Verbond en het Nieuwe
Verbond. En in die relatie speelden de levensboom
en het kruis ab initio een cruciale rol. Maar ook andere
preiguraties waren bekend en konden ‘solliciteren’
op een plaats op de tijdlijn tussen boom en kruis.
De Piscina Probatica bijvoorbeeld wordt door
Honorius Augustodunensis in zijn Speculum ecclesiae
(1095-1102) vermeld als voorafbeelding van het
doopsel19. In de oude tempelceremonieput van de
joden (Joh. 5,1-8)20 zou volgens de auteur de staf van
Mozes – beschouwd als een lignum vitae – terecht
gekomen zijn. Dat het kruis precies uit dit hout
werd vervaardigd vertelt Honorius niet. Zijn verhaal
laveert nog tussen de metaforieke en de materiële
kwaliteiten van het heilige hout. Johannes Belethus
(Rationale divinorum oficiorum, 1170) betrekt de
Piscina en het kruishout in zijn De exaltatione sanctae
crucis, het Kruisverhefingsfeest21. Hij vertelt als eerste de bekende verhaalvorm die met Seth aanvangt.
Hij wordt als autoriteit genoemd door Jacobus de
Voragine.
Niet alleen de preiguraties en speculaties van de
kerkgeschiedenissen droegen bij tot het vormingsproces van de Kruishoutlegende, ook oudere apocriefe teksten. Seth en de koningin van Saba kenden
een afzonderlijke literaire bakermat en werden in
functie van het kruishout geïntegreerd. Seth (Gen.
4,25-26) keert reeds in het 4de-eeuwse pseudo-evangelie van Nicodemus terug naar het paradijs ten
behoeve van het lijden van zijn vader22. De interpolatie in de nederdaling ter helle steunt op de judeochristelijke apocrief Vita Adae et Eva (ca. 70)23. In
beide apocriefen smeekt Seth tevergeefs bij de engel
Michaël om de olie van de levensboom. In de kerkgeschiedenis van Johannes Belethus (1170) wordt
die bede concreet ingewilligd met de twijg van
de levensboom24. De Vitae Adae et Evae bleef in
West-Europa bekend door een 13de-eeuwse Duitse
vertaling van de Boheem Lutwin, die in een 15deeeuws afschrift geïllustreerd werd met de interpolatie van het ondertussen vigerende twijgmotief25. De
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koningin van Saba (I Kon. 10,1-13) versmelt bij
Georgios Monachos (842-887) met de Tiburtijnse
sibille die de dood van een God aan het lignum voorspelde, en precies die profetische boodschap formuleert de koningin ook in de Kruishoutlegende26.
Andere motieven kwamen niet doorheen de
selectie van de Legenda Aurea, maar bleven in zusterversies of in de vorm van interpolaties verspreid. In
Palestina leeft tot op vandaag een Kruishoutlegende
waarin het kruis is geschapen uit een boom die door
Lot werd geplant. De holte van de boomstam is nog
te bezoeken in het H. Kruisklooster net buiten de
stadswallen van Jeruzalem. Salomons aandeel bij het
sacrale hout duikt in een andere vorm op in de Queste
du saint Graal (13de eeuw).27 En zo kunnen haast
evenveel versies genoemd worden, als er heden
literatuurhistorische studies aan worden gewijd.
Vanaf de 14de eeuw duiken de gebeurtenissen uit
de Kruishoutlegende ook steeds vaker op in de reisliteratuur en pelgrimsbeschrijvingen. Niccolò da
Poggibonsi (1350) beschrijft een brug over de
Kedronrivier, waarvan hij zegt dat het hout door de
koningin van Saba als het kruishout herkend was28.
Een bezoek aan de plek levert volgens hem zeven
jaren alaat op. In de Merveilles du monde wordt een
‘droge boom’ gesitueerd nabij Hebron, de begraafplaats van Adam29. Odoric de Pordenone (1286-1331)
zegt dat die dorre boom gestorven is toen Christus
werd gekruisigd30. Mandeville (1322) noemt dezelfde
droge boom nabij Hebron, de boom van Seth31.
De weg die het kruis beschrijft, is de weg tussen
Hebron en Golgotha, tussen het paradijs en Jeruzalem. Door de Bijbelse boeken in functie van het
hout aan elkaar te rijgen, wordt zichtbaar hoe de
Hebreeuwse era verweven is met Gods plan van het
kruisoffer. De heilsgedachte, de recirculatio van
Christus als Adam novus, wordt afgelegd als een
parcours. Die boodschap is geen andere dan de
oude lignum vitae-metaforiek, maar hij is nu microhistorisch geformuleerd. Het resultaat is een verhaal
met het levende hout als protagonist en Seth, Salomo
en de koningin van Saba als zijn bevoorrechte
iguranten. Nu was dus ook de biograie van de
kruisboom bekend32. Die biograie werd populair
in de beeldende kunst, aanvankelijk in Italië.
Aan het einde van de 14de eeuw geeft de familie
Alberti in Firenze de opdracht aan Agnolo Gaddi
om het koor van de Santa Croce een Kruislegende te
schilderen (1388-1393)33. Gaddi opteert voor vier
registers aan weerskanten van de koorwanden. De
cyclus begint bovenaan rechts met de dood van
Adam en Seth en vervolgt met de verering van het
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hout door de koningin van Saba, met de Piscina
Probatica en de vervaardiging van het kruis, met de
Kruisvinding en -proef, en aan de linkerwand met
de overhandiging van de kruisreliek aan de patriarch. Op dezelfde wand vervolgt Gaddi met de
zogenaamde Kruisverhefingslegende. De cyclus had
eigenlijk ook een votieffunctie, want de familie
Alberti bewaarde het alleenrecht om in het koor
begraven te worden (1374).
De iconograie in de Santa Croce van Firenze –
metropool van de franciscaanse gemeenschap – werd
exemplarisch voor de cyclus van Cenni di Francesco
di Ser Cenni in de Santa Croce-kapel van Volterra
(1410)34 en voor de sinopie in de Helena-kapel van
Masolino da Panicale in Empoli (1424)35. Uit een
archiefdocument van Montepulciano weten we dat
de Compagnia della santa Croce in 1415 een reis naar
Firenze vergoedde aan Nanni (Giovanni) di Caccia
om in de Santa Croce de fresco’s van Agnolo Gaddi
over te tekenen36.
Het bekendste Kruislegende-programma is
onmiskenbaar de cyclus die Piero della Francesca
in opdracht van de intellectuele Bacci-familie uitvoerde in het koor van de San Francesco in Arezzo
(vóór 1466)37. Piero della Francesca en zijn opdrachtgevers herinterpreteerden het thema in zijn typologische betekenis. De herlezing van de inhoud vroeg
om een programmering die de interne relaties moest
duidelijk maken. Zo werd bijvoorbeeld de aankomst
van de koningin van Saba tegenover de Kruisvinding
door Helena geplaatst, omdat beide vrouwen met
goddelijk inzicht het kruis (h)erkennen.
In Italië was de iconograie van de Kruislegende
onder de hoede genomen van de franciscaanse
context. Volgens hun geschriften had Franciscus de
stigmata ontvangen op 14 september, het Kruisverhefingsfeest38. Omstreeks 1340 waren ze bovendien de custodes van het H. Graf in Jeruzalem geworden39. In hun middens werd ook de theologische
metaforiek omtrent het lignum vitae van het kruis
ontwikkeld. Taddeo Gaddi schilderde een Christus
gekruisigd aan de levensboom in het refectorium
van de Santa Croce in Firenze (ca. 1340)40 naar het
lignum vitae van Bonaventura (1257-1274). In het
tractaat werd het heilsleven van Christus symbolisch
herverteld volgens de vruchten van de levensboom41.
De franciscanen beseften dat de vigerende Kruislegende inhoudelijk bij hun gedachtegoed aansloot,
adopteerden haar en onderhielden tijdens de late
middeleeuwen een gepersonaliseerde relatie met
de thematiek. De verbondenheid die de Toscaanse
franciscanenhuizen met elkaar voelden, blijkt ook
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uit de wijze waarop de cycli op elkaar verder bouwden of uit elkaar citeerden.
III. De iconograie van de Kruishoutlegende
in de Nederlanden
In de Nederlanden zijn geen monumentale cycli zoals
in Italië teruggevonden. De Kruishoutlegende was
echter wel bekend in miniaturen en houtsneden.
Tussen 1442 en 1445 laat Katharina van Kleef in
een Utrechts atelier een rijkelijk geïllustreerd getijdenboek vervaardigen. Bij de vrijdagmis wordt geopteerd voor een Kruishoutlegende-cyclus met acht
miniaturen42.
Seth krijgt de opdracht van zijn vader (f. 199)
(ill. 1)
Seth aan de paradijspoort (f. 204)
Seth plant de twijg op het graf van zijn vader
(f. 207)
De boom groeit op Adams graf (f. 210) (ill. 2)
Salomon hakt de boom om (f. 212) (ill. 3)
Salomon bewerkt het hout voor zijn tempel
(f. 214)
De ontmoeting tussen Salomon en de koningin
van Saba (f. 216) (ill. 4)
De Piscina Probatica (f. 218v)
De relatie tussen tekst en beeld is uitzonderlijk.
Bij de vrijdagmis voor het heilige kruis hoort gebruikelijk een kort oficie van de passie met dito iconograie, maar hier werd uitzonderlijk geopteerd voor
het lange oficie van het Erbarmen Gods (één nocturne, drie lezingen en het lof)43. De passie-staties
waren overigens al aan het begin van het handschrift
voorgesteld. Gorissen denkt dat de miniaturist zich
heeft laten beïnvloeden door de titel van het oficie en
zo tot het concept van het lignum misericordiae is
gekomen. Het ‘hout van erbarmen’, een gebruikelijk
beeld voor het kruis, zou dan aanleiding gegeven
hebben tot de iconograie van de Kruishoutlegende.
“Der Zwang, einen anderen Bildercyclus zu erinden,
hat uns ein ikonographisches Rarissimum beschert”44.
De twijg die Seth ontvangt is bovendien drielobbig;
het is een vegetale verwijzing naar de Triniteit45.
In de reeks wordt ook gebruik gemaakt van
typologieën in de marges onderaan. Het offer van
Kaïn en Abel bij de voorstelling van de paradijspoort en dat van Abraham en Isaak bij de voorstelling van de levensboom zijn beide typen van
de eucharistie. Abel is een type van Christus (offer,
lam) en Kaïn een type van de ongelovige jood. In

Gen. 4,25-26 zegt Eva dat God haar een ander zaad
in de plaats van Abel heeft geschonken. In de Kruishoutlegende wordt de derde zoon de stamvader van
de Messias. De twijg van de levensboom verwijst
dus via Abel naar zijn bestemming (kruis van de
passie) en via Seth naar zijn reddende functie (kruis
van de Messias). De voetwassing van Petrus bij de
Piscina Probatica verwijst naar de zuiveringsrituelen
van de joden in de Piscina Probatica, maar ook naar
de nakende passie. In de Piscina ligt het hout immers
als laatste stase op zijn bestemming te wachten.
Zoals vermeld vormt het getijdenboek de eerste
iconograische getuigenis van een Kruishoutlegende
in de Nederlanden46. De literaire bronnen wijzen al
vroeger op een vertrouwdheid met het thema, zij
het in de vorm van interpolaties. Dirc van Delf
wijdt een passage aan de legende in het Somerstuc
van zijn Tafel van den Kersten Ghelove (ca. 1400)47.
Een Kruishoutlegende is tevens opgenomen in het
mysteriespel van de Eerste Bliscap van Maria (1444)
(vs. 638-738)48. Uitzonderlijk is het gedicht Van
den drie Gaerden uit de omgeving van Jacob van
Maerlant (1290-1330). Maar het blijft onduidelijk
hoe de iconograie tot in Utrecht is doorgedrongen49. “Das Stundenbuch der Katharina von Kleve
ist mit den Ofizien und Messen für die sieben Tage
der Woche, eine Sonderanfertigung, ausgeführt von
einem Kleriker, der nicht in regionalen Gewohnheiten befangen war, sondern ausser den französischen auch italienische Stundenbücher kannte”50.
Op het ogenblik dat het getijdenboek voor
Katharina van Kleef werd geïllustreerd, bestond in
de Nederlanden geen belangrijke iconograische traditie met betrekking tot de Kruishoutlegende51.
Het feit dat het atelier zich elders in het handschrift
al op Italiaanse getijdenboeken had georiënteerd,
kan het contact met de speciieke thematiek wel
bevorderd hebben. Maar de iconograische organisatie in het getijdenboek is niet op de Italiaanse voorbeelden geënt. Enerzijds worden scènes toegevoegd
(de boom op de zerk en de handelingen van Salomo)
en anderzijds gaf het artistieke genre de mogelijkheid tot typologische scènes in de marges. Bovendien waadt de koningin van Saba in het getijdenboek stoutmoedig door het water; in Toscane doet ze
dat niet en eert ze de brug. Dit is het enige motief
dat niet in de Legenda Aurea wordt verteld, want
daar eert de koningin het hout aan de oever. Het
doorwaden van de rivier wordt verteld in Van den
drie Gaerden. Dit kan erop wijzen dat de literaire
achtergrond van de cyclus door voornoemde type
gecontamineerd werd52.
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Ill. 1.
Seth krijgt de
opdracht van zijn
vader. Getijdenboek
voor Katharina van
Kleef, Utrecht,
1442-1445
(© New York,
Pierpont Morgan
Library, M. 917,
f. 199).
Ill. 2.
De boom groeit op
Adams graf.
Getijdenboek voor
Katharina van
Kleef, Utrecht,
1442-1445
(© New York,
Pierpont Morgan
Library, M. 917,
f. 210 PML).

Ill. 3.
Salomon hakt de boom
om. Getijdenboek
voor Katharina van
Kleef, Utrecht,
1442-1445
(© New York,
Pierpont Morgan
Library, M. 917,
f. 212 ).
Ill. 4.
De ontmoeting tussen
Salomon en de
koningin van Saba.
Getijdenboek voor
Katharina van
Kleef, Utrecht,
1442-1445
(© New York,
Pierpont Morgan
Library, M. 917,
f. 216).
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We weten dat de Gelderse hertogen een bijzondere verering voor het kruishout kenden. In Gelderland leefde een legende rond het heilige kruis53. In
Kranenburg kreeg een herder op Pasen van het jaar
1308 het sacrament. Maar de man kon de hostie niet
doorslikken en liet ze achter tussen twee takken in
een boom. De herder biechtte alles op bij een priester, die de hostie uit de boom wilde verwijderen. Op
dat moment verdween de hostie in een holte. Achtentwintig jaar later gaf de hertog van Gelre de boom
aan de priester als brandhout. Toen de boom werd
gekliefd, verscheen plots een houten cruciix. De
hostie was in die tijd uitgegroeid tot een beylt ende
iguer myt geneychden hoeft ende myt uytgereckten armen
ende sijn voeten overeen54. In deze legende worden de
boom, de hostie en het cruciix verenigd; het sacrament en het H. Hout werden in de late middeleeuwen vaak op elkaar betrokken. De hostie bevindt
zich eerst tussen twee takken, als het lichaam van
Christus aan een gaffelkruis. De verdwijning in de
holte vormt een beeld voor de gralegging, maar uit
het ‘levenshout’ verrijst tenslotte het beeld van
Christus zelf. De achteloosheid waarmee met het
hout wordt omgesprongen, herinnert aan de Salomopassage uit de Kruishoutlegende, waar de boom
ook verkapt wordt voor de tempel van Jeruzalem.
Ill. 5.
Seth krijgt de
opdracht van zijn
vader. Boec van den
Houte, Culemborg:
Johan Veldener,
1483; houtsnede 1
(© Koninklijke
Bibliotheek van
België, INC A
1582).

Salomon is hier een spiegel voor de hertog van
Gelre55 en kreeg ook opvallend veel aandacht in de
cyclus.
Gelderland blijkt ook de regio te zijn, waar het
tweede iconograische getuigenis van de Kruishoutlegende in de Nederlanden is te situeren: het Boec
van den Houte. De incunabel werd op 6 maart in 1483
door Johan Veldener te Culemborg gedrukt56. Het
Boec vormt de meest uitgebreide Kruislegendecyclus die we tot dusver kennen, en dat maakt van
de incunabel een zeldzaamheid. Wellicht herbruikte
de drukker de vierenzestig houtsneden van een thans
verloren blokboek uit het midden van de 15de
eeuw57 en plaatste ze in kwarto-formaat met onderaan telkens typograisch gezette kwatrijnen58. De
reeks, die aanvangt met de woorden van Adam, Seth
lieve sone wilt my wel verstaen / totten paradise soe sult ghi
gaen / ende daer sult ghi den enghel vraghen / wanneer dat
eynden sellen mijn claghen (ill. 5), grijpt terug op een
literaire traditie die de legende ruimer neemt dan de
versie in de Legenda Aurea. Hier worden ook Mozes
en David bij de overdracht van het hout betrokken
(ill. 6-7). Deze ruimere Kruislegendetraditie was
in de meeste Europese volkstalen verspreid59. Het
Boec is wel de enige nog bekende visuele vertaling
van die traditie60. We hebben in eerdere studies
kunnen vaststellen dat de kwatrijnen en de iconograie voortbouwen op het enige Nederlandstalige
gedicht uit de groep, Van den drie Gaerden uit de
omgeving van Jacob van Maerlant (1290-1330)61.
De reeks wordt afgesloten met twee houtsneden
die inspelen op de devotionele actualiteit. Op houtsnede drieënzestig aanbidden kooplui het kruis
tijdens een storm. Het kwatrijn zegt dat zij door
hun geloof in het heilige hout zijn gered. Vervolgens brengen ze offers aan een kruisreliek die op het
altaar wordt getoond (ill. 8). Het kwatrijn spreekt
van openbaer en er is een bogenrij gesuggereerd,
misschien is de ruimte een kleine zijkapel. Verwijst
de kapel naar een lekenbroederschap? Het Boec
integreert dus de derde stand in haar iconograie,
wat ook wijst op de verschuivende receptie van de
13de-eeuwse Maerlantse tradities in de samenleving
van de 15de eeuw.
De blokken zelf waren niet noodzakelijk speciiek voor Culemborg vervaardigd, maar Veldener
bracht ze daar wel op de markt. Op basis van zijn
colofons was hij daar immers in maart voor het Boec
en op (tot?) 27 september 1483 voor een editie in
het Nederlands van het Speculum humanae salvationis62. In een archiefdocument uit 1477 wordt voor
het eerst de aanwezigheid van een kruisreliek in de
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Ill. 6.
Mozes krijgt de
opdracht van de engel.
Boec van den Houte,
Culemborg: Johan
Veldener, 1483;
houtsnede 7 (©
Koninklijke Bibliotheek van België,
INC A 1582).
Ill. 7.
David heeft een
visioen van het levenshout. Boec van den
Houte, Culemborg:
Johan Veldener,
1483; houtsnede 10
(© Koninklijke
Bibliotheek van
België, INC A
1582).

H. Barbarakerk te Culemborg vermeld63. Iedere
vrijdag werd het hout op het kruisaltaar vereerd en
elke eerste vrijdag van de maand mocht de reliek op
het hoogaltaar prijken64. Na de mis brachten de
gelovigen offers bij de celebrant65. Op Goede Vrijdag stond het op het syellaltaer en bij heiligenfeestdagen konden de gelovigen aangeraakt worden
mytten kleynen cruys 66. De laatste houtsneden (postuum aan de reeks toegevoegd?67) spelen op dit
gebruik bij de burgerij in. Ter gelegenheid van de
Kruisvinding (3 mei) en de Kruisverhefing (14
september) werden processies georganiseerd, waarbij de kanunniken den heligen holte der heylige cruys
doorheen de stad droegen68. De “Kruisfeesten zouden steeds hoogtepunten voor Culemborg” geweest
zijn69. Ook de preken, de alaten en de wonderen die
plaatsvonden stonden geregeld in functie van de
kruisverering70. Had Veldener misschien brood in
de Gelderlandse stad gezien? Bij zulke stadsfeesten
was ‘begeleidende’ literatuur en kijkplezier over de
geschiedenis van het kruishout op zijn plaats. Naar
de bronnen is de drukker minstens tweemaal binnen
de tijdspanne van beide feesten in de stad aanwezig
geweest.

Ill. 8.
Kooplui brengen
offerande aan de
Kruisreliek. Boec
van den Houte,
Culemborg: Johan
Veldener, 1483;
houtsnede 64
(© Koninklijke
Bibliotheek van
België, INC A
1582).
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Waar de drukkers hun blokken kochten, is altijd
een moeilijk te beantwoorden vraag geweest. De
vragen naar het afzetgebied van de blokken zijn
wellicht relevanter. We bekijken niettemin of de
loopbaan van Veldener ons in de buurt kan brengen
van een iconograisch ‘achterland’ voor het Boec van
den Houte. Zijn basis te Leuven (1474-1501) onderbreekt Veldener enkel voor Utrecht (1477-1480)71
en Culemborg (1483)72. In Utrecht was de Kruishoutlegende al bekend in de hertogelijke kringen.
Circuleerden daar ook houtsneden met het onderwerp? Calkins wijst erop dat het atelier rond Katharina van Kleef een zeer gevarieerde productie onderhield, van luxehandschriften tot ingekleurde prenten73. De auteur vermoedt dan ook een zeer verscheiden arsenaal aan iconograisch materiaal (van miniaturen tot blokboeken) dat aan de kunstenaars ter
beschikking stond.
Recentelijk bracht Nigel Palmer het Boec overtuigend in verband met een xylograische druk bewaard
in het Germanisches Nationalmuseum te Nürnberg
(ill. 9) enerzijds en in het Stadsarchief van Brugge
anderzijds (ill. 10)74. De stijl verwijst in beide gevallen naar de zuidelijke Nederlanden. De bladspiegel
bestaat uit een bovenste en een onderste register.
Bijna alle scènes zijn terug te vinden in Veldeners
druk. Het prototype is echter verschillend. Hoewel
Ill. 9.
Historia sanctae
crucis. Einblattholzschnitte,
circa 1460
(©Nürnberg,
Germanisches
Nationalmuseum,
H 6411 en
H 6412).

de composities en de personages gelijkend zijn, wijzen details op verschillende sets van houtblokken.
Bovendien zijn de twee drukfragmenten in tegenstelling tot het Boec van den Houte voorzien van
Latijnse onderschriften.
De Einblattholzschnitt van het Germanisches
Nationalmuseum bevat de signatuur “G” en heeft
als watermerk een anker75. Het wordt genoteerd
omstreeks 1460.
Bovenaan76:
1. Hic regina arguit Salomonem quod dimisit illud
lignum jacere super solum et prophetauit quod xpistus
moreretur in eo (Boec houtsnede 26, ill. 11)
2. Hic fecerunt Salomon et regina illud sanctum lignum
eleuari et circumuestiri auro et argento (Boec houtsnede
27, ill. 12)
3. Hic fecit salomon illud lignum ordinare in ianua templi ut sic virtutem quisque honoraret (Boec houtsnede 29,
ill. 13).
Onderaan:
4. Hic venerunt joseph et nycodemus deponentes corpus xpi
a cruce et crux mansit ibi stans (Boec houtsnede 36a77)
5. Hic apostoli medicaver… populum cum cruce et multi
iudei crediderunt (Boec houtsnede 36b)
6. Multus populus liberatur a demone et ab aliis inirmitatibus ante crucem benedictam (Boec houtsnede 37,
ill. 14).
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Ill. 10.
Historia sanctae
crucis. Einblattholzschnitte,
circa 1480
(©Brugge,
Stadsarchief;
foto Luc Knapen).
Ill. 11.
De koningin van Saba
berispt Salomo.
Boec van den Houte,
Culemborg: Johan
Veldener, 1483;
houtsnede 26
(© Koninklijke
Bibliotheek van
België, INC A
1582).

Ill. 12.
De koningin van Saba
laat het hout van de
Kedron verwijderen.
Boec van den Houte,
Culemborg:
Johan Veldener,
1483; houtsnede 27
(© Koninklijke
Bibliotheek van
België, INC A
1582).
Ill. 13.
Het hout wordt aan
de tempelpoort
bevestigd. Boec van
den Houte,
Culemborg:
Johan Veldener,
1483; houtsnede 29
(© Koninklijke
Bibliotheek van
België, INC A
1582).
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Ill. 14.
Het hout geneest
zieken. Boec van den
Houte, Culemborg:
Johan Veldener,
1483; houtsnede 37
(© Koninklijke
Bibliotheek van
België, INC A
1582).

In het Stadsarchief van Brugge werd in 1992 een
tweede Latijns fragment geïdentiiceerd van het verloren blokboek Historia sanctae crucis, hier met de
signatuur “F”. Het heeft als watermerk het wapenschild van Frankrijk: een schild, drie lelies en een
kroon78. Het wordt gedateerd omstreeks 1480.
Bovenaan79:
1. Hic sibilla lagellabatur propter veritatem et sacerdotes
fecerunt eam incarcerari et ibi moriebatur (Boec houtsnede 23, ill. 15)
2. Hic judei fecerunt illud sancti/… transitu per fossam
et viliss/… (Boec houtsnede 24, ill. 16)
Onderaan:
3. Hic ponebatur crux super humeros domini et ipse portauit cum magna miseria vsque ad mortem suam (Boec
houtsnede 35, ill. 17)
4. Hic fexerunt dominum nostrum/… ad benedictam
cruce/… (Boec houtsnede 35a).
De signaturen F (Brugge) en G (Nürnberg) kunnen erop wijzen dat de bladen respectievelijk de
zesde en de zevende in een sequens waren. In dit
geval behoorden ze echter niet tot dezelfde editie,
want gelet op het watermerk is de druk van Nürnberg ouder dan die van Brugge. Desondanks geeft de
combinatie van de exemplaren een aanduiding over

het arrangement en de functie van zulke bladen. De
leesrichting loopt van F bovenaan voort over G
bovenaan met het verhaal van de sibylle en de koningin van Saba. Vergelijken we met de opeenvolging
in het Boec dan ontbreekt één scène tussen de Brugse
Hic judei (de joden leggen het hout op de rivier de
Kedron) en de Nürnbergse Hic regina arguit Salomonem (de koningin van Saba vertelt Salomo over de
waarde van het hout), namelijk de scène waarbij de
koningin van Saba de Kedron doorwaadt zonder het
hout te betreden (ill. 18). Net zoals blad G bestond
blad F dus uit twee registers met drie beelden. In
beide fragmenten wordt onderaan de passie verteld,
met enkele scènes die in het Boec van den Houte
ontbreken. Wellicht gingen analoge sets van zes
beelden verloren en behoorden de bladen van Brugge
en Nürnberg tot een uitgebreide reeks, die misschien in aantal de scènes van het Boec oversteeg, en
waarvan de leesrichting telkens volgens een bovenste en dan een onderste register verliep.
Waartoe dienden zulke reeksen? Een verhaallijn
van bijvoorbeeld vier bladen met telkens drie onderste en bovenste scènes geeft al gauw een strook van
160 cm. Nigel Palmer denkt dat de beeldstroken
werden vastgehecht en geëtaleerd als een soort van
poster aan de wand: “dealing with a form of public
textual culture”. Het Latijn kan op een klerikale
context wijzen. Misschien werden zulke posters
getoond bij bijzondere feesten of de ostensio van een
kruisreliek. Zo maakten geletterden de belangstellenden en gelovigen wegwijs in de wonderlijke
biograie van het levenshout.

Noten
* Dit artikel is een geactualiseerde versie van mijn bijdrage
in B. Baert & V. Fraeters (ed.), Aan de vruchten kent men de
boom. De boom in de kunst en literatuur van de middeleeuwse Nederlanden (Symbolae. Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series B),
Leuven, Universitaire Pers, 2001 (met voorwoord van Herman
Pleij). Ik verwijs ook naar de volgende publicaties: B. Baert,
A Heritage of Holy Wood. The Legend of the True Cross in Text and
Image (Cultures, Beliefs and Traditions. Medieval and Early
Modern Peoples, 22), Leiden, Brill, 2004; ead., The legend of the
True Cross between North and South. Suggestions and Nuances for the
Current Research, in Annali dell’Università di Ferrara 1 (2004)
123-150. Ik ben dra. Liesbet Kusters (K.U.Leuven) erkentelijk
voor de eindredactie van de voetnoten.
1. J.W. Drijvers, Helena Augusta. The Mother of Constantine
the Great and the Legend of Her Finding of the True Cross, Leiden
– Keulen, 1992; S. Borgehammar, How the Holy Cross Was
Found. From Event to Medieval Legend. With an Appendix of Texts,
Stockholm, 1991.
2. C. Curti, “L’inventio crucis” nell’epistola 31 di Paulino di
Nola, in Orpheus 17 (1996) 337-347, p. 337-347.
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Ill. 15.
Een sibylle wordt
gegeseld. Boec van den
Houte, Culemborg:
Johan Veldener,
1483; houtsnede 23
(© Koninklijke
Bibliotheek van
België, INC A
1582).
Ill. 16.
Het hout wordt over
de Kedron gelegd.
Boec van den Houte,
Culemborg:
Johan Veldener,
1483; houtsnede 24
(© Koninklijke
Bibliotheek van
België, INC A
1582).

Ill. 17.
Kruisdraging.
Boec van den Houte,
Culemborg: Johan
Veldener, 1483;
houtsnede 35
(© Koninklijke
Bibliotheek van
België, INC A
1582).
Ill. 18.
De koningin van Saba
waadt door de
Kedron. Boec van den
Houte, Culemborg:
Johan Veldener,
1483; houtsnede 25
(© Koninklijke
Bibliotheek van
België, INC A
1582).
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3. Nog steeds als standaardwerk: A. Frolow, La relique
de la vraie croix. Recherches sur le développement d’un culte, Parijs,
1961.
4. In zijn Pangue lingua gloriosi naar aanleiding van de reliekentranslatie van Justinianus II aan Radegonde van Poitiers
(569) vergelijkt Fortunatus het kruis eerst met de paradijsboom:
De parentis protoplasti / fraude factor condolens / quando pomi
noxialis / morte morso corruit, / ipse lignum tunc notavit, /
damna ligni ut solveret (strofe 2). Het derde deel beschrijft het
kruis als de boom der bomen: Crux idelis, inter omnes / arbor
una nobilis, / nulla talem silva (strofe 8); J. Szöverffy, Hymns
of the Holy Cross, Brooklyn – Leiden, 1976, p. 10-15.
5. De inscriptie op een in goud omhulde kruisreliek uit
cederhout (14,2-8 cm) (herkomst Eine, nu Oudenaarde, SintEligius, 1216-1220) luidt als volgt: “Deze tak van Eden, de
boom des Levens, biedt de edele, in purper geboren Maria,
U aan, o alom verheerlijkte Maagd”; J. Lafontaine-Dosogne,
Kruisreliek van Maria Komnene, in Luister van Byzantium. Europalia Griekenland, (tent. cat.), Brussel, 1982, p. 152; E. Voordeckers & L. Milis, La croix byzantine d’Eine, in Byzantion 39
(1969-1970) 456-488.
6. Zie: H. Bergema, De boom des levens in schrift en historie,
Hilversum, 1938; E.A.S. Buttersworth, The Tree at the Navel
of the Earth, Berlijn, 1970; G.T. Armstrong, The Cross in the
Old Testament. According to Athanasius, Cyril of Jerusalem and the
Cappodocian Fathers, in G. Klein (ed.), Theologia Crucis? Signum
Crucis. Festschrift für Erich Dinklers zum 70. Geburtstag, Tübingen, 1978, 17-38; G. Dufour-Kowalska, L’arbre de vie et la
Croix. Essai sur l’imagination visionnaire, Genève, 1985 (met
voorwoord van J. Hersch).
7. Z. Ameisonowa, The Tree of Life in Jewish Iconography, in
The Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 2 (1938-1939)
326-345.
8. Stromata V, II, 72, 2; S.J. Reno, The Sacred Tree as
an Early Christian Literary Symbol. A Phenomenological Study
(Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte, 4),
Saarbrücken, 1978, p. 106.
9. G. Höhler, Die Bäume des Lebens. Baumsymbole in den
Kulturen der Menschheit, Stuttgart, 1985, p. 115. Omtrent
analoge kosmische verbindingssymbolen: M. & P. Kuntz,
The Symbol of the Tree Interpreted in the Context of Other Symbols
of Hierarchical Order, the Great Chain of Being and Jacob’s Ladder,
in id. (ed.), Jacob’s Ladder and the Tree of Life. Concepts of Hierarchy and the Great Chain of Being, New York – Parijs, 1987,
319-334.
10. E. Delebecque, Où situer l’arbre de vie dans la Jérusalem
céleste. Note sur Ap. XXII, 2, in Revue Thomiste 88 (1988) 124130.
11. S.J. Reno, The Sacred Tree as an Early Christian Literary
Symbol (n. 8), p. 164.
12. 13, 10-12, Corpus Christianorum, 1, 1954, p. 13681378; S.J. Reno, The Sacred Tree as an Early Christian Literary
Symbol (n. 8), p. 165.
13. Maar ook andere houten voorwerpen vermeld in het
Oude Testament, worden potentiële voorbodes van het kruis:
de staf van Mozes bijvoorbeeld, of zelfs de ark van Noah; G.T.
Armstrong, The Cross in the Old Testament (n. 6), p. 17 e.v.
14. We vertrekken hier niet van het historische vraagstuk
van de Kruisvinding (zie daartoe de studie van J.W. Drijvers,
Helena Augusta [n. 1]), dan wel van de aanwezigheid van houtsplinters die vanaf de 5de eeuw in West-Europa gedocumenteerd zijn.
15. Zie: W. Meyer, Die Geschichte des Kreuzholzes vor Christus (Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der

königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften, 16, 2),
München, 1882; A.R. Miller, German and Dutch Versions of the
Legend of the Wood of the Cross. A Descriptive and Analytical Catalogue (doct.), 2 dln., Oxford, 1992; A.M.L. Prangsma-Hajenius, La légende du Bois de la Croix dans la littérature française
médiévale, Assen, 1995.
16. Jacobi a Voragine legenda aurea. Vulgo historia lombardica
dicta, ed. Th. Graesse, Osnabruck, 1969, p. 303-311; Jacobus
de Voragine. The Golden Legend. Reading on the Saints, ed. en vert.
W.G. Ryan, 2 dln., New York, 1995, p. 277-284; Iacopo da
Varazze, Legenda aurea, ed. critica G.P. Maggioni, Bottai, 1998.
17. De zogenoemde Kruisverhefingslegende wordt verteld
bij het exaltatio crucis-feest van 14 september; Jacobi a Voragine
legenda aurea, ed. Th. Graesse (n. 16), p. 611; Jacobus de Voragine. The Golden Legend, ed. W.G. Ryan (n. 16), p. 168-173.
Hoewel de gebeurtenissen dus met een ander Kruisfeest in verband stonden, werden ze ook door Jacobus de Voragine
beschouwd als een “vervolggeschiedenis” op de Kruishoutlegende en de Kruisvinding bij 3 mei. In de Byzantijnse kerk
deelden ze vanaf de 7de eeuw dezelfde feestdatum van veertien
september. In het Westen viert men de Kruisvinding vanaf de
Karolingische tijd op 3 mei; ead., L’Invention de la Croix dans le
sacramentaire de Gellone (750-780). Entre l’histoire et le symbole,
in Arte cristiana 86 (1998) 449-460; ead., Exaltatio crucis. De
Byzantijnse keizer Heraclius (610-641) en het middeleeuwse Westen,
in Bijdragen. Internationaal tijdschrift voor theologie en ilosoie 60
(1999) 147-172.
18. We kunnen niet ingaan op alle aspecten van het groeiproces van de Kruishoutlegende vóór de 12de eeuw. Het betreft
een ingewikkelde transfer van motieven tussen Palestina, de
Balkan en het Westen, met een hypothetische, Bogomielse
bemiddeling. De 8ste-eeuwse sekte die door haar dualistische
leer een gnosisvariant kan worden genoemd, ontwikkelde een
legende, waarin Satanaël (een van de vele namen voor de duivel)
drie bomen in het paradijs plant: één voor Adam (in de Tigris
gevonden door Lot), één voor Eva (door Mozes gevonden in de
bittere wateren) en één voor God (door Michaël gevonden voor
Seth). De boom van God zal echter overleven tot het kruis van
Christus eruit wordt vervaardigd. De Bogomielse traditie laat
wellicht ten vroegste een boom groeien in tijd en ruimte, de
voorwaarde om van een Kruishoutlegende te spreken; M. Gaster, Ilchester Lectures on Greeko-Slavonic Literature, Londen, 1887,
p. 23, 25, 29, 35-37; E. Kozak, Bibliographische Übersicht der
biblisch-apokryphen Literatur bei den Slaven, in Jahrbuch für protestantische Theologie 38 (1892) 127-158, p. 142: “Historia de
ligno crucis”. Literatuurhistorisch en codicologisch onderzoek
heeft bovendien aangetoond, dat sommige 12de- en 13deeeuwse opschriftstellingen gebaseerd zijn op veel oudere tradities, waarvan één tot de Karolingische tijd zou teruggaan. Zoals
bekend neemt de schriftcultuur in voornoemde eeuwen in
belangrijke mate toe en kunnen oudere, mondelinge (en dus
‘onzichtbare’) versies aan de grondslag gelegen hebben;
A. Wilmart, La légende du bois de la croix, in Revue biblique 2
(1927) 226-236. We kunnen niet ingaan op de minder ‘exegetische’ herkomstgeschiedenissen van het kruis. We vermelden
één uitzonderlijk traditie. In het 9de-eeuwse Northumbrische
gedicht The Dream of the Roo vertelt het kruis zelf hoe het eertijds als boom uit een woud was weggehaald, en hoe het veel
bloed moest vergieten voor zijn Heer. Het gedicht, waaruit in
runnenschrift geciteerd werd op het Ruthwell-kruis (ca. 800),
getuigt van de vroegmiddeleeuwse acculturaties tussen de
boomcultus en de heilsleer van het kruis. Niet de paradijsboom
uit de vroegchristelijke exegese is de herkomst, dan wel een
anonieme boom uit het woud. De overgang van magie naar
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cultus uit zich ook in de antropomorisering van het hout;
M.J. Swanton, The Dream of the Rood, Manchester, 1970.
19. PL 172, kol. 945-946
20. Over de Piscina Probatica, zie: N. van der Vliet,
“Sainte Marie où elle est née” et la piscine probatique, Jeruzalem –
Parijs, 1938; B. Baert, The Pool of Bethsaïda. The Cultural History of a Holy Place in Jerusalem, in Viator. Medieval and Renaissance
Studies 36 (2005) 1-22.
21. PL 202, kol. 152-153; A.R. Miller, German and Dutch
Versions of the Legend of the Wood of the Cross (n. 15), p. 100-101.
22. The Gospel of Nicodemus. Gesta salvatoris, ed. en vert.
H.C. Kim, Toronto, 1973, p. 2; E.C. Quinn, The Quest of Seth
for the Oil of Life, Chicago – Londen, 1962, passim.
23. Zie: G.A. Anderson & M.E. Stone, A Synopsis of the
Books of Adam and Eve (Society of Biblical Literature. Early
Judaism and Its Literature, 5), Atlanta, GA, 1994.
24. Rationale oficiorum divinorum, PL 202, kol. 152-153.
25. Lutwin’s Eva und Adam. Study. Text. Translation, ed. en
vert. M.-B. Halford, Göppingen, 1984 (Wenen, Nationalbibliothek, Codex Vindob. 2980); M.-B. Halford, Illustration and Text
in Lutwin’s Eva und Adam. Codex Vindob. 2980, Stuttgart, 1980.
26. R. Beyer, Die Königin von Saba. Engel und Dämon. Der
Mythos einer Frau, Keulen, 1987.
27. A.M.L. Prangsma-Hajenius, La légende du Bois de la
Croix dans la littérature française médiévale (n. 15), p. 50.
28. B. Bagatti, Libro d’oltramare (1346-1350) (Pubblicazioni dello Studium Biblicum Franciscanum 2, 1), Jeruzalem,
1945, p. 50.
29. Jan zonder Vrees gaf de anthologie van reisverhalen in
1413 aan Duc de Berry; M. Meiss, French Painting in the Time of
Jean de Berry. The Boucicaut-Master, Londen, 1968: Parijs Bibliothèque Nationale, ms. fr. 2810, f. 157v.; Zie ook: R.J. Peebles,
The Dry Tree. Symbol of Death, in Vassar Mediaeval Studies, New
Haven, NJ – Londen, 1923, 59-79.
30. H. Cordier, Les voyages en Asie au XIVième siècle du bienheureux frère Odoric de Pardenone, Parijs, 1891, p. 19.
31. M.C. Seymour (ed.), Mandeville’s Travels, Oxford,
1967, 7, I, 14. In de Epistola Presbyteri Johannis (ca. 1300) (de
brieven aan priester Jan, een legendarisch iguur die in het hart
van Afrika over een verborgen christelijk rijk zou heersen),
vraagt een christen aan een priester wat de arbor sicca (de droge
boom) is, en de priester antwoordt dat dit de arbor Seth is. E.C.
Quinn, The Quest of Seth for the Oil of Life (n. 22), p. 113, wijst
op de klankverwantschap tussen sicca, sec en Seth, en leidt hieruit
af dat de droge boom – sinds patristische tijden als boom van
goed en kwaad een notoire preiguur voor het kruis – ook via
nominale weg op Seth kan toegepast zijn.
32. De bekende genealogie van de Messias, de boom van
Jesse, alterneert nu met een andere genealogie: die van het kruis
zelf. In de Sankt Georgkerk van Wismar bevinden zich in de
zijbeuk muurschilderingen (1479) waarbij een boom van Jesse
gelankeerd wordt door een “boom van Adam”. Seth (opschrift)
bevindt zich links van zijn vader waaruit een boom ontspringt
die eindigt in de Kruisiging. Deze combinatie blijft echter zeldzaam; E. Guldan, Eva und Maria. Eine Antithese als Bildmotiv,
Graz – Keulen, 1966, p. 141.
33. B. Cole, Agnolo Gaddi, Oxford, 1977, p. 79 e.v.;
D. Blume, Wandmalerei als Ordenspropaganda. Bildprogramma im
Chorbereich franziskaner Konvente Italiens bis zur Mitte des 14.
Jahrhunderts, Worms, 1983, p. 90-91; R. Salvini, Agnolo Gaddi,
in C. Nardini (ed.), Santa Croce, Firenze, 1989, 185-215;
S. Pfleger, Eine Legende und ihre Erzählformen. Studien zur Rezeption der Kreuzlegenden in der italienischen Monumentalmalerei des
Tre- und Quattrocento (Europäische Hochschulschriften. 18.
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Kunstgeschichte, 214), Frankfurt – Wenen, 1994, p. 53-72
over de cyclus en p. 123-129 over de opdrachtgevers. Een testament van Alberto di Lapo degli Alberti uit 1348 (tijdens de
pestepidemie) toont ten vroegste met zekerheid de contacten
tussen de familie en het franciscanenklooster (Firenze, Archivio
di Stato, Diplomatico S. Croce). Zie ook: M.G. Rosito, Santa
Croce nel solco della Storia, Firenze, 1996.
34. S. Pfleger, Eine Legende und ihre Erzählformen (n. 33),
p. 138, n. 2. Zie ook: M.A. Lavin, Piero della Francesca and His
Legacy (Studies in the History of Art, 48), Hannover – Londen,
1995, p. 117-118.
35. B. Baert, Twilight Between Tradition and Innovation.
The Iconography of the Cross-Legend in the Sinopie of Masolino da
Panicale at Empoli, in Storia dell’arte 99 (2000) 5-16.
36. A. Ladis, Un’ordinazione per disegni dal ciclo della vera
croce di Agnoli Gaddi a Firenze, in Rivista d’arte 41 (1989) 153158, p. 155: “È piu spendemo, dati a Giovanni di Chaccia che
ando a Fiorenza a ritrare le storie delle croce, lire V contanti ebe
da Lando di Giovanni di Lando”.
37. L. Schneider, The Iconography of Piero della Francesca’s
Frescoes Illustrating the Legend of the True Cross in the Church of
San Francesco in Arezzo, in The Art Quaterly 32 (1969) 23-48;
M.A. Lavin, Piero della Francesca and His Legacy (n. 34); id., Piero
della Francesca: San Francesco, Arezzo – Parijs, 1995.
38. Bonaventura, Legenda Major (1260-1263): Opera
omnia, Quaracchi, 1882, XIII, 3; Fioretti, 13de eeuw: G.D.
Bonino (ed.), I Fioretti di San Francesco, Turijn, 1974, p. 176,
180.
39. G. Odoardi, La custodia di Terra Santa nel VI centenario
della sua costituzione, in Miscellanea francescana 43 (1943) 217256.
40. A.C. Esmeijer, L’albero della vita di Taddeo Gaddi,
Firenze, 1985.
41. Bonaventure. The Soul’s Journey into God. The Tree of Life.
The Life of St. Francis, ed. en vert. E. Cousins, New York –
Toronto, 1978, p. 119-175; H.M. Thomas, Franziskaner
Geschichtsvision und europäische Bildentfaltung, Wiesbaden, 1989.
42. New York, Pierpont Morgan Library, M. 917: f. 218v;
F. Gorissen, Das Stundenbuch der Katharina von Kleve. Analyse
und Kommentar, Berlijn, 1973, p. 105, 494-525, 959-961, 9991001; J. Plummer, Die Miniaturen aus dem Stundenbuch der
Katharina von Kleve, Berlijn, 1966, nrs. 79-87. Gorissen
(p. 505) vermoedt een verloren geïllustreerde titelpagina met de
levensboom op f. 198v en een verloren titelpagina voor de mis
van het kruis op f. 221v (p. 523).
43. F. Gorissen, Das Stundenbuch der Katharina von Kleve
(n. 42), p. 105.
44. Ibid., p. 495.
45. In de 15de-eeuwse tekeningen bij Lutwin’s Eva und
Adam (Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Codex
vindob. 2980, f. 73v en 77) bevinden zich aan elk van de drie
takjes ook drie blaadjes. De speling met het drievoud keert ook
terug in het geïllustreerde handschrift van de reizen van John
Mandeville (1322) (Londen, British Library, Ms. 24189, f.1313v, 1410-1420). Het handschrift is een Tsjechische vertaling
door Vavrinec van Brezová, vermoedelijk voor koning Wenceslas IV; J. Krasa & P. Kussi, The Travels of Sir John Mandeville.
A Manuscript on the British Library, Londen – New York, 1983,
pln. 9-10, p. 12. Mandeville weidt uit over de dood van Adam
en de twijg van Seth naar aanleiding van de verschillende houtsoorten van het kruis (cfr. Dirc van Delf, infra, n. 47). In hetzelfde handschrift met het reisverslag van John Mandeville
wordt de vervaardiging van het kruis geïllustreerd met vier
mannen, die elk een houtsoort in elkaar passen (f. 11v). De

76

barbara baert

lengte van het kruis bestaat uit de palm die op Adams graf
groeide in Hebron; de dwarsbalk is gemaakt van cipressenhout
uit Jeruzalem; het voetstuk is van cederhout uit Libanon en de
titulus van olijfhout. De man die het cederhout bewerkt draagt
een tulband, wat wijst op de vermelde Arabische afkomst. De
vier houtsoorten corresponderen met de encyclopedische deugden van de bomen. In het Liber loridus van Lambertus van SintOmaars (1120) wordt de cederboom van Libanon in verband
gebracht met de nederigheid, de cipres van Zion met de vroomheid, de olijfboom met de barmhartigheid en de palmboom met
de kennis en de wijsheid; A. Derolez, Lambertus qui librum fecit.
Een codicologische studie van de Liber Floridus-autograaf (Gent,
Universiteitsbibliotheek, handschrift 92), Brussel, 1978, p. 230.
46. Dat is niet het geval voor de iconograie van de Kruisvinding en de Kruisverhefing, die verspreid was op retabels, in
getijdenboeken en in de afschriften van de Legenda Aurea. Voorbeelden in: B. Baert, A Heritage of Holy Wood. The Legend of the
True Cross in Text and Image (Cultures, Beliefs and Traditions.
Medieval and Early Modern Peoples, 22), Leiden, 2004.
47. Dirc van Delf. Tafel van den Kersten Ghelove, IIIA.
Somerstuc, ed. L.M.F. Daniels, Nijmegen-Utrecht, 1938, p. 57.
Dirc van Delf heeft het over hoe het hout van Christus getimmerd was. Naar aanleiding van zijn beschrijving van de houtsoorten, last hij de Seth-passage in.
48. W.H. Beuken, Die eerste Bliscap van Maria en die sevenste Bliscap van onser vrouwe, 2de druk, Noorduyn-Culemborg,
1978, p. 81-85.
49. F. Gorissen, Das Stundenbuch der Katharina von Kleve
(n. 42), p. 496, vermoedt een verloren prototype uit de omgeving van de Boucicaut-meester (1410-1415).
50. F. Gorissen, Das Stundenbuch der Katharina von Kleve
(n. 42), p. 84. Recent werd nog een Utrechtse miniatuur met de
iguur van Seth ontsloten door: K.H. Broekhuijsen, “Ende ziet
alomme int paradijs”. Seth’s Vision of Paradise as Part of an Unusual
Decoration Program in a Fifteenth-Century Book of Hours from
Utrecht, in J.F. Hamburger & A.S. Korteweg (ed.), Tributes
in Honor of James H. Marrow. Studies in Painting and Manuscript
Illumination of the Late Middle Ages and Northern Renaissance,
Londen, 2006, 103-116.
51. We vermeldden in voetnoot 37 reeds de Legenda Aurea
(1400). In het Turijns-Milanees getijdenboek (ca. 1430) wordt
de mis van de engelen geïllustreerd met de Piscina Probatica
(f. 109v); Milanees deel, Turijn, Museo Civico d’Arte Antica,
inv. nr. 47. De miniatuur is van de zogenaamde hand K.
De iconograie is echter gebaseerd op de Bijbelse tekst van
Joh. 5,1-8 en niet op de Kruishoutlegende.
52. In het Duitse Sibillenboek (1321-1346) hangt het
motief samen met de mythische ganzenvoet van de koningin
van Saba; I. Neske, Die Spätmittelalterliche Deutsche Sibyllenweissagung. Untersuchung und Edition, Göppingen, 1985, p. 41;
B. Baert, Und mal yr auch eyn Gensfuss. The Queen of Sheba’s Goose
Foot in Medieval Literature and Art, in M. Gosman, A. Vanderjagt, J.K Veenstra (ed.), The Growth of Authority in the Medieval West. Selected Proceedings of the International Conference Groningen 6-9 November 1997 (Mediaevalia Groningana, 25), Groningen, 1999, 175-192.
53. A.M. Koldeweij, Heilig en profaan. 1000 laatmiddeleeuwse insignes (Rotterdam Papers, 8), Rotterdam, 1993, p. 144.
54. In Dordrecht werden twee pelgrimsinsignes gevonden
uit de tweede helft van de 15de eeuw, waar de gebeurtenissen in
drie scènes zijn verteld. De laatste scène toont de Christusiguur
tussen de takken van de boom, en sluit dus eerder aan bij de
iconograische traditie van de gekruisigde Christus op de boom,
zoals die in Italië vanaf het begin van de 14de eeuw erg in trek

was en gestimuleerd werd door de franciscanen; A.M. Koldeweij, Heilig en profaan (n. 53), afbn. 126-127.
55. Een ander 15de-eeuws gedicht vertelt hoe de Deense
vorst Godenaert, die in de omgeving van Breda op oorlogspad
was, een boom velde om in de bouw van zijn kapel te verwerken.
Het hout krijgt echter steeds andere afmetingen en blijkt
onbruikbaar. Daarom wordt uit de stam een kruis gebeeldhouwd en ter verering in de kapel opgesteld: Wat ic mete ende wat
ic micke / Ic en cant vertimmeren niet ant huys (vs. 525-526).
De motieven herinneren aan de Salomopassage in de Kruishoutlegende; L. Wirth (ed.), Het Heilig Kruis en de Denensage te
Breda (Bibliotheek voor Middelnederlandse Letterkunde, 49),
1893, p. 36.
56. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, INC A
1582; Colofon: Dit is ghemaect in die goede stede van culen / borch Int
iaer ons heren MCCCC en[de] Lxxxiij. / opten sesten dach van maerte
by my ian veldener / G.L. G.L. zouden de initialen van G. Liera
zijn, de “compositor of corrector”; R.G. Calkins, Parallels
between Incunabula and Manuscripts from the Circle of the Master of
Catherine of Cleves, in Oud Holland 92 (1978) 137-160; B. Baert,
Het “Boec van den Houte” (Verhandelingen van de Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
van België. Klasse der Schone Kunsten 57, 62), Brussel, 1995.
Andere exemplaren: 1. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek;
E. van Thienen, Incunabula in Dutch Libraries. A Census of
Fifteenth-century Printed Books in Dutch Public Collections, dl. 1,
Nieuwkoop, 1983, p. 137, nr. 903; 2. Londen, British Library;
Catalogue of Books Printed in the XVth century, now in the British
Museum, dl. 9, Londen, 1962, p. 94; 3. Leeuwarden; M.H.H.
Engels, Catalogus van incunabelen te Leeuwarden, Leeuwarden,
1977, nr. PB 4; ontbreken a1, a5, b1, c1, c7, c8; 4. München,
Bayerische Staatsbibliothek; Bayerische Staatsbibliothek. Inkunabelkatalog, 1, Wiesbaden, 1988, nr. B-591, katern c ontbreekt;
5. Manchester, John Rylands Library, nr. 10708. Facsimile:
J.Ph. Berjeau, Geschiedenis van het Heylighe Cruys, Londen,
1863; J. Ashton & S. Baring Gould, The Legendary History of
the Cross, Londen, 1887.
57. Op kostuumhistorische basis werd een concaaf schild
met bovenaan een inkeping om de lans te laten rusten, bepaald
als jongste element en dus als terminus postquem. De vernieuwing
in de 15de-eeuwse harnasuitrusting vond zijn intrede na de
jaren vijftig; P. Martin, Armes et armures de Charlemagne à Louis
XVI, Parijs, 1967, p. 91, ign. 105-108.
58. Conway wijst erop dat de houtsneden in het Boec achtereenvolgens zijn terug te brengen tot tweeëndertig paren met
dezelfde afmetingen. Dat de afbeeldingen oorspronkelijk per
twee op één blok waren gesneden, wordt bovendien bevestigd
door beschadigingen in het hout, die bij het drukken hun
sporen hebben achtergelaten. Hoewel elk onderschrift verbaal
verwijst naar de afbeelding erboven (op acht na: Hier…), kan
echter niet met zekerheid uitgemaakt worden of de kwatrijnen
in de incunabel de typograische zettingen vormen van de
oorspronkelijke teksten in het blokboek; W.M. Conway, The
Woodcutters of the Netherlands in the Fifteenth Century, Cambridge,
1884, p. 13-14. Ze verraden een Vlaamse ondertoon, mits
een noordelijke invloed. Met dank aan Prof. Dr. R. Lievens
(K.U.Leuven) en Dr. J. Deschamps (Brussel, Koninklijke
Bibliotheek van België) .
59. A.R. Miller, German and Dutch Versions of the Legend of
the Wood of the Cross (n. 15), passim.
60. Er is echter een iconograische reminiscentie aan de
traditie bekend. Op een volbladminiatuur afkomstig uit een
Frans getijdenboek (mogelijk Lyon, 1480-1490), dat bij Sotheby’s te Londen geveild werd (10 december 1996), is in de

de legende van het kruishout in de nederlanden

rechter- en onderste marge een cyclus van in totaal zes scènes uit
de Kruishoutlegende opgenomen. Ze omgeven een voorstelling
van de evangelist Marcus; Sotheby’s 1996, nr. 29, 33, nr. 29. De
iconograie combineert de episode waarbij het hout wordt verwerkt in de tempel maar, onbruikbaar geacht, getoond wordt
aan de tempelingang. Dit wordt verteld door Gotfried van
Viterbo (Pantheon, XIV, ca. 1180) en in een Middelengelse tekst,
de Story of the Holy Rood uit de 14de eeuw; R. Morris, Legends
of the Holy Rood. Symbols of the Passion and Cross-Poems. In Old
English of the Eleventh, Fourteenth and Fifteenth Centuries, Londen,
1871, p. 62-86.
61. Dat Boec van den Houte. Eine mittelniederländische Dichtung von der Herkunft des Kreuzes Christi, ed. L. Hermodsson,
Uppsala – Wiesbaden, 1959. In die traditie heeft Seth een
visioen. Hij ziet hoe de boom van goed en kwaad eerst dor is,
maar vervolgens uitgroeit tot een kosmische boom met in de
kruin het kind Jezus. Het visioen is in het Boec niet voorgesteld,
en blijft uiterst zeldzaam in de iconograie. Voor dat speciieke
motief, zie B. Baert, The Figure of Seth in the Vault-Paintings in
the Parish Church of Östofte. In Search for the Iconographical Tradition, in Konsthistorisk tidskrift 66, 2 (1997) 97-111.
62. Vóór einde 1484 moet de drukker zich terug in Leuven
gevestigd hebben, wat afgeleid kan worden uit een gedateerde
uitgave van het Herbarius, dat daar op grondslag van het
lettertype moet gelokaliseerd worden; L.W. Hellinga, De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden (tent.
cat.), Brussel, 1973, p. 145.
63. A.P. van Schilfgaarde (ed.), Het archief van de Heeren
en Graven van Culemborg, s.l., 1949, reg. 2169.
64. O.J. de Jong, De reformatie in Culemborg, Assen, 1957,
p. 25. De Laudes Crucis waren inderdaad opgenomen in de Messe
vom Kreuz für den Freitag; F. Gorissen, Das Stundenbuch der
Katharina von Kleve (n. 42), p. 109.
65. O.J. de Jong, De reformatie in Culemborg (n. 64), p. 25.
66. O.J. de Jong, (ibid., p. 25) neemt volgende citaat op:
een cleyn silveren cruysken (…) ende daarmee bestrycken zij die
luyden.
67. Precies in deze kwatrijnen is het noordelijke dialect
prominent, bijvoorbeeld coepluden (Prof. dr. L. Lievens,
K.U.Leuven, 30 augustus 1993).
68. O.J. de Jong, De reformatie in Culemborg (n. 64), p. 25.
69. Ibid., p. 131.
70. Het is bekend dat de kanunniken concurrentie vreesden van het Jeruzalemklooster. Ze wilden niet dat de stichting
plaatsvond op het gebied van de H. Barbarakerk. De Sepulchrijnen of Broeders van het H. Graf moesten zich in 1430 tevreden
stellen met een plek buiten de stad. Het ‘Jhereusalem ten
heylige Grave’ was een bescheiden stichting met een tiental
kloosterlingen. De exacte kopie van het H. Graf werd in 1494
gewijd onder mecenaat van Heer Jasper van Culemborg. In
1566 werd ze door de beeldenstormers vernield, niet zonder
gevoel voor symboliek op 14 september: het Kruisverhefingsfeest naar aanleiding van de herstelde kruisreliek in het H. Graf
van Jeruzalem. Het spreekt vanzelf dat de kloosterorde de
Kruisverering in de stad mede gestimuleerd zal hebben. Er zijn
echter geen concrete aanwijzingen bekend die het Boec rond de
jaren tachtig met de Sepulchrijnen in verband brengen; R.F.P.
de Beaufort & H.M. van den Berg, De Betuwe (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. 3. De provincie
Gelderland), ‘s-Gravenhage, 1968, p. 201-202.
71. Epistelen ende Evangeliën (19 april 1979); Fascisculum
Temporum (14 februari 1480); Passionael (12 september 1480);
L.W. Hellinga, De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst
in de Nederlanden (n. 62), p. 145.

77

72. L.W. Hellinga, De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden (n. 62), p. 143-146.
73. R.G. Calkins, Parallels between Incunabula and Manuscripts from the Circle of the Master of Catherine of Cleves (n. 56),
p. 137-160.
74. N.F. Palmer, Woodcuts for Reading: the Codicology of
Fifteenth-century Blockbooks and Woodcut Cycles, in P. Parshall
(ed.), The Woodcut in Fifteenth-Century Europe, Washington, The
National Gallery of Art, 2007 (ter perse).
75. 275 × 397 mm; A.V. Essenwein, Die Holzschnitte des
14. und 15. Jahrhunderts im Germanischen Museum zu Nürnberg,
Nürnberg, 1875, Tafel. LIX, p. 5; W.L. Schreiber, Manuel de
l’amateur de la gravure sur bois et sur métal au XVième siècle, 6,
Berlijn, 1900, p. IX, Pl. LXXXXVI. De stijl verwijst naar de
zuidelijke Nederlanden.
76. Overgenomen uit A.R. Miller, German and Dutch
Versions of the Legend of the Wood of the Cross (n. 15), loc. cit. De
onderschriften zijn ook gepubliceerd door: J.D. Passavant,
Le peintre-graveur, 1, New York, 1860, p. 50.
77. a en b duiden naar houtsneden die niet in de Boec-editie
werden teruggevonden.
78. 286 × 213 mm; Correspondentie van 11 oktober 1999
met Professor Nigel Palmer, Oxford; Archieleven. Nieuwsbrief
van het Stadsarchief van Brugge, 1, 2, 1994, p. 4 en afb. p. 5
79. De onderschriften werden voor het eerst gepubliceerd
door Nigel Palmer (n. 78).

Résumé
Pour l’homme médiéval, le bois était un élément naturel
tout particulier. Dans le contexte de la croix et de l’arbre
de vie – le lignum vitae – le matériau ‘bois’ suscitait une
fascination matérielle et symbolique hors de l’ordinaire.
La soi-disant légende de la Croix témoigne de la manière
dont la conception médiévale était imprégnée par les
récits qui essayaient de reconstituer l’origine du bois de la
croix en se basant sur la Bible et des mythes. Cette ‘biologie du bois de la croix’ nous met en contact avec un
germe de l’arbre du Paradis qui s’est développé en un
arbre magniique à l’époque de Salomon et de la reine de
Saba et qui fut utilisé plus tard par les Juifs pour fabriquer la croix. Les heurs et malheurs du bois de la croix
sont rapportés dans de nombreux compendia et ont également inluencé la culture de l’image. Moins connue que
leurs pendants magniiques et monumentaux dans les
cycles de fresques toscanes sont les miniatures et les gravures sur bois des Pays-Bas. Nous accordons une attention particulière au cycle du livre d’heures de Catherine
de Clèves (1442-1445), à l’incunable Boec van den Houte
(Culemborg, Johan Veldener, 1483) et à deux fragments
d’impressions tabellaires à Nürnberg et à Bruges réalisées
entre 1460 et 1480. De ce point de vue, nous afinons
l’identité iconographique de la légende du bois de la croix
dans le Nord et nous découvrons une culture urbaine et
publique des premiers imprimés relatifs à ce thème.
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Summary
During the Middle Ages, wood was a particular element
of nature. Referring to the cross and the tree of life – the
lignum vitae – wood exuded an extraordinary material and
a symbolic fascination. The so-called Legend of the
Cross indicates how medieval thoughts were penetrated
with stories that tried to reconstruct the origin of the cross
on biblical and mythical grounds. This ‘biology of the
cross’ introduces us to the germ of the paradise tree which
developed into a powerful tree in the times of Solomon
and the Queen of Sheba, and was later used by the Jews to
manufacture the cross. The adventures of the cross were

spread through innumerable old compendia, but they also
inluenced visual culture. Less known than their marvellous and monumental counterparts in the Tuscan fresco
cycles are the miniatures and woodcuts from the Netherlands. In this contribution, speciic attention is paid to the
cycle of the Book of Hours owned by Catherine of Cleves
(1442-1445), the incunable Boec van den Houte (Culemborg, Johan Veldener, 1483), and two block-book fragments in Nürnberg and Bruges which originated between
1460 and 1480. Based on this focal point, we reine the
iconographical identity of the Legend of the Cross in the
North, and we follow the trail of the urban, public culture
from the earliest prints of this subject matter.

