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In aanloop van Pasen zesenzestig jaar 
geleden gebeurde er iets merkwaardigs in 
een tot dan toe vrijwel onbekend dorpje 
in Zuid-Limburg. Op Goede Vrijdag 1949 
haalde kunstenaar Aad de Haas zijn kruis-
wegstaties uit de Sint Cunibertuskerk te 
Wahlwiller, die hij in opdracht van de kerk 
had geschilderd. Na een hevige rel rond-
om deze schilderijen, die zich uitstrekte 
tot Rome, beval bisschop Lemmens van 
Roermond de kunstenaar om een nieuwe 
kruisweg te schilderen. De reden die hij 
aanvoerde was dat deze “uitbeeldingen van 
Christus’ lijden door Aad de Haas geen 
geschikte devotieobjecten voor eenvoudige 
dorpelingen konden zijn”. Ze werden door 
tegenstanders te modern bevonden. Pas 
dertig jaar later werden ze teruggeplaatst 
in de kerk.
Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom 
werden deze kruiswegstaties veroordeeld? 

Het is nu moeilijk voor te stellen dat deze 
schilderijen destijds zoveel ophef veroor-
zaakten. Er is niets afschrikwekkends te  
ontdekken in De Haas’ sobere en onher- 
oïsche uitbeelding van het lijden van  
Christus. Maar juist deze kenmerken 
riepen kritiek op bij hen die gewend waren 
aan de traditionele kerkschilderingen van 
die tijd, in zwierige barokke stijl.

Afwijkend
Aad de Haas was een Rotterdams kun-
stenaar die tijdens de oorlog onderdook 
in Zuid-Limburg en daar de rest van zijn 
leven zou blijven. Na de Tweede Wereld-
oorlog was er veel vraag naar kunstenaars 
die kerken van een nieuw interieur en een 
nieuwe kruisweg konden voorzien. Aad 
de Haas kreeg, pas zesentwintig jaar oud, 
na de oorlog de opdracht een kruisweg 
voor de kerk van Wahlwiller te maken. 

Ter voorbereiding bracht hij enkele weken 
door in de kerk, waar hij mediteerde en in 
de Bijbel las. 
Hij gaf invulling aan de lijdensweg van 
Christus op een geheel eigen wijze, afwij-
kend van de gangbare religieuze kunst van 
die tijd. Om te beginnen schilderde hij 
zestien in plaats van de gebruikelijke veer-
tien kruiswegstaties. Zowel aan het begin 
als aan het eind voegde hij namelijk een 
statie toe, respectievelijk het verraad van 
Judas en de verrijzenis van Christus. Mede 
door de wreedheden die De Haas tijdens 
de oorlog had meegemaakt, was hij zich er 
zeer van bewust welk een onbeschrijflijk 
lijden mensen elkaar kunnen aandoen. 
Misschien heeft hij daarom het verraad 
van Judas aan zijn kruisweg toegevoegd. 
Menselijk lijden was volgens De Haas een 
verschijnsel van alle tijden. Het lijden van 
Christus zag hij als symbool hiervoor. Om 
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dit lijden te kunnen verdragen, diende 
er ook een hoopgevend element in zijn 
kruisweg aanwezig zijn. Daarom eindig-
de hij niet met de graflegging maar met 
de verrijzenis. Hij wilde laten zien dat 
Christus niet voor niets is gestorven aan 
het kruis. Hij benadrukt dit nog extra door 
zijn kruisweg niet vooraan links te begin-
nen, zoals gebruikelijk was, maar rechts. 
Hierdoor schijnt de zon in de kerk tijdens 
het middaguur precies op de laatste statie 
en baadt de verrijzenis van Christus vol in 
het licht. De hier afgedrukte foto laat dat 
goed zien.

Menselijkheid
Het was niet de bedoeling van De Haas 
om uit te beelden wat er daadwerkelijk 
gebeurde in Jeruzalem toen Jezus zijn 
kruisweg ging. De Haas wilde eerder 
laten zien dat het lijden van Christus nu 
nog doorgaat. Met alledaagse elementen 
plaatste hij het lijdensverhaal van Christus 
in de actualiteit. Maria draagt een hoed-
je, er staat een vrouw met een paraplu 
in de hand, en op sommige staties is een 
hondje te zien. Ook de bomen spelen een 
rol in het lijdensverhaal: afhankelijk van 
de gebeurtenis op het schilderij hangen 
zij treurend naar beneden of staan zij fier 
jubelend rechtop. 
Voor De Haas was religie “geen staat van 
heilige verhevenheid, maar een dimensie 
van de eeuwige strijd van lichaam en geest 
tegen de banaliteit van alledag”. Deze visie 
wordt zichtbaar in zijn schilderijen. Hierin 
legt hij de nadruk vooral op de menselijk-
heid van Christus en niet zozeer op diens 
rol als verlosser van de mensheid. Nadruk 
op de heldhaftige strijd van Christus was 
in de kunst toen nog zeer gebruikelijk, 
waarbij de spieren van de verlosser door-
gaans stevig werden aangezet. Bij De Haas 
is Christus niet zozeer koning of krijgsheer 
maar vooral mens onder de mensen. Deze 
onheroïsche uitbeelding week sterk af 
van veel andere kruiswegen die in die tijd 
werden vervaardigd. 

Hetze
De meningen waren verdeeld over de ma-
nier waarop de Haas Christus’ lijden had 
verbeeld. De meeste dorpelingen konden 
de kruisweg wel waarderen, hoewel ze er 
aan moesten wennen. Er kwamen echter 
ook boze stemmen op die het werk bekri-
tiseerden. De katholieke journalist Albert 

Kuyle (ps. van Louis Kuitenbrouwer 
(1904-1958)) ontketende een ware hetze 
tegen de kunstenaar. Voor- en tegenstan-
ders lieten van zich horen in de krant en 
de kerk werd drukbezocht. Kuyles kriti-
sche geschrijf drong door tot het Vaticaan, 
met grote gevolgen voor De Haas. In 1949 
verbood de Congregatie voor het Heilig 
Officie het boekje In Jezus’ Lijden van G. 
Mathot, met illustraties van De Haas. De 

illustraties werden veroordeeld als “onge-
schikt met betrekking tot de waardigheid 
en de ernst van de heilige kunst” en als een 
“uitgesproken voorbeeld van de betreu-
renswaardige neiging van misvormende en 
profanerende kunst.’ De tekeningen waren 
“werkelijk monsterachtige larven”, beledi-
gend “voor de waardigheid van religieuze 
onderwerpen”. Deze veroordeling was 
voor bisschop Lemmens aanleiding om 
ook de kruiswegstaties zelf te verbieden. 
Aad de Haas werd bevolen een nieuwe 
kruisweg te schilderen. Hij weigerde dat, 
en haalde de gewraakte staties eigenhan-
dig uit de kerk. Hoewel de Haas werd 
verweten dat hij religieuze symbolen 
op een ontheiligende manier gebruikte, 
zijn er ook aanwijzingen dat hij juist heel 
dicht bij de religieuze symboliek bleef. 
Wat betreft de “monsterachtige larven” 
bijvoorbeeld: in de Bijbel wordt Christus 
als worm beschreven; vernederd en door 
het aardse slijk gehaald. Dit is duidelijk 
verbeeld in de derde val van Christus. Hier 
heeft De Haas de aardse vernedering ver-
beeld: Christus is geen mens meer, maar 
een worm. Hij is volkomen verlaten; er is 
letterlijk geen hond aan zijn zijde. 
De Haas herinnert ons eraan dat Christus 
het kruis uit liefde voor ons droeg. Dit laat 
hij op verschillende manieren zien. Opval-
lend is de lengte van zijn lichaam en zijn 
armen wanneer Hij aan het kruis hangt, 
alsof Hij echt de hele wereld in liefde wil 
omvatten. De manier waarop Christus na 
zijn dood ter aarde wordt besteld, draagt 
een teken van hoop in zich. Niet in een 

rotsgraf, maar in de aarde wordt Hij be-
graven, indachtig Jezus’ woorden: “Waar-
achtig, Ik verzeker jullie: als een graan-
korrel niet in de akkergrond sterft, blijft 
hij onvruchtbaar. Maar hij moet sterven, 
alleen dan brengt hij rijke vruchten voort.” 
(Joh. 12:24).

Erkenning
Aad de Haas laat met zijn kruisweg zien 
dat er na de dood weer nieuw leven volgt. 
De Kerk heeft zijn grote verdienste juist 
op dit punt inmiddels erkend. Vijfentwin-
tig jaar na De Haas’ dood, in 1996, bood 
bisschop Wiertz van Roermond publieke-
lijk zijn excuses aan voor al het leed dat de 
kunstenaar door de kerk was aangedaan. 
De bisschop betuigde de kunstenaar bo-
vendien de hoogste eer, door de kruisweg-
staties te roemen als “zijn droom van de 
Verrijzenis”. 

Rozemarijn Oosthoek is kunstenaar en 
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Zonder afspraak is alleen het voor-
portaal van de kerk te bezichtigen. 
Het is daarom aan te raden om 
een rondleiding te boeken om de 
kruiswegstaties te bekijken.  
Dit kan in overleg gepland worden, 
behalve op zondag. 

Duur: één uur
Prijs: € 5 per persoon (minimaal  
8 personen)

Aanmelden 
Via het aanvraagformulier op de 
website: http://kerk-wahlwiller.nl/
Telefonisch: 043 451 2060

Adres
Oude Baan 21
6286 BD Wahlwiller

Aad de Haas laat zien  
dat Christus niet  

voor niets is gestorven


