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Ze zijn wit en ze dragen vleugels. Althans, zo stellen wij ons engelen voor. Toch heeft het in de kunst vrij lang geduurd,
voordat de eerste hemelboden kwamen aanzweven. Aanvankelijk waren het 'aardse' jonge mannen. Pas later kregen hun
schouders wieken ingeplant, vermoedelijk ontleend aan Nike, de Griekse godin van de overwinning.
Ze komen dus niet altijd als gevleugelden voor. En wit zijn ze ook niet altijd. Sinds de middeleeuwen verschilt hun kleding
per situatie, omdat ze geacht worden - net als aardse geestelijken - tot verschillende 'orden' te behoren.

Drie maal drie orden
De middeleeuwse indeling ontsproot aan het brein van een geleerde. Hij heette Dionysius. Ten onrechte hield men hem
voor de man van de Areopagus, die door Paulus' prediking tot geloof kwam. Eeuwenlang genoot deze Dionysius groot
gezag, voor een deel dus per abuis.
Hij verdeelde de engelen in drie 'standen', terwijl elke stand onderverdeeld werd in drie orden. In totaal dus negen orden.
Tot de hoogste rang behoren sindsdien de Serafijnen, de Cherubijnen en de Tronen. Het zijn de engelen die het dichtst bij
God staan en meestal zes vleugels hebben. Zij richten hun aandacht direct op de Almachtige en zijn troonzaal.
Een niveau lager treffen we de Heerschappijen aan, samen met de Krachten en de Machten. Zij heersen o.a. over de
hemellichamen en de kosmische gebieden. Ze hebben meestal twee vleugels.
Hierop volgt het derde niveau, met opnieuw drie orden: de Vorsten, de Aartsengelen en de Engelen. De hemelse geesten
van deze laagste hiërarchie treden in contact met de aardse regionen. Uit hun midden komen de bekende boden die - bij
bijzondere gelegenheden - door mensen zijn gezien.
Aan zijn attributen is te zien bij welk wapen een engel dient. De ene draagt een vuurbol in de handen, de andere een vlam,
weer een andere een staf of een kroon.
Maar naast de taak van hun specifieke orde, hebben alle engelen de opdracht ononderbroken te zingen tot Gods eer.
Vandaar dat men ook wel spreekt van de negen engelenkoren.

Goede en kwade engelen
Naast deze verdeling bestaat er nog een andere, namelijk een tweedeling, die bijbels gezien van groter gewicht is. Het is de
verdeling in trouwe en ontrouwe engelen.
Ondanks vertekeningen schijnt in de klassieke kunst vaak licht dat in de moderne traditie gedoofd is. Illustratief is het
paneel 'De val van de opstandige engelen' van Bruegel, waaraan de ridder-engel van afbeelding 3 (op p. 288) is ontleend.
Deze titel is alleen vanuit de Bijbel te verstaan.
Het schilderij toont ons de eerste en de grootste luchtslag aller tijden: samen met de andere trouwe engelen verjaagt
Michaël de satan en zijn trawanten uit de hemel. Sindsdien neemt de satan de gedaante aan van een draak. Vandaar dat
Michaël (net als St. Joris) in de literatuur wel getypeerd wordt als drakendoder.
Alleen, het meervoud 'draken' in dit woord klopt niet. Het betreft immers een dubbel uniek geval. De enige draak
waartegen Michaël het opneemt, is van oorsprong niet eens een draak. En zijn medebooswichten zijn evenmin als duister
gebroed geschápen. Wat ze tegenwoordig zijn, zijn ze geworden. Dat dit besef leeft, komt af en toe duidelijk aan het licht.
Er bestaan voorstellingen waarin we een engel in een duivel zien veranderen.
 Zo vaak we het thema van de engelenval tegenkomen, beseffen we, dat op gezag van de Bijbel tenminste drie dingen
worden aangenomen. Allereerst, dat engelen en duivelen echt bestaan. Vervolgens, dat satan tegenover de eeuwige, goede
God niet de 'eeuwige' tegen-instantie van het kwaad is, maar een schepsel. En tenslotte, dat de demonen oorspronkelijk
hun plaats in de hemel hadden, maar ten val kwamen. Duivels zijn ex-engelen. Ze gedragen zich als afvalligen. Hun werk is
op aarde medeschepselen tot afval aanzetten.

Strijdbare helden en cherubijntjes
Wat de trouwe engelen en hun ordening betreft, zijn de typeringen niet altijd gelijkluidend. Niet ieder gaat naar de bron
terug. Er ontstaan periodiek en regionaal verschuivingen. Ook liggen de mogelijkheden voor de beeldhouwer anders dan
voor de schilder of de glazenier. De uitbeelding blijft niet beperkt tot het type van de mannelijke held, zoals we op afb. 3
(zie p. 288) zagen. Meer dan eens maakt die plaats voor figuren van een onduidelijk geslacht (zie afb. 2, op p. 287), en
zelfs voor behaagzieke meisjes. De verheven Cherubijnen delen later hun naam met mollige peuter-vleugeligen (zie afb. 6,
p. 295). In guitigheid doen die vaak niet onder voor ondeugende putti, de bloterikjes uit de antieke traditie.
Niettemin, naar de ordening van Dionysius zijn engelen bij legioenen de Europese kunst binnengevlogen. Al kennen we niet



alle orden meer, tot op vandaag bezingen we nog drie ervan bij name:
'Zingt, serafs, englen zingt, heft aan gij machten, tronen, onafgebroken rijz' uw lied op hoge tonen' (Gezang 30:1).

Annunciatie
Het aantal engelen in de kunstgeschiedenis is niet te tellen. Maar één ding ligt voor de hand: ze vormen niet een op zichzelf
staand onderwerp. Ze horen thuis in het grote verband van heil en heilsgeschiedenis.
Wie alle negen orden bijeen wil zien, moet naar Frankrijk gaan. In het zuid-portaal van de kathedraal van Chartres zijn ze
samen in steen uitgehakt. Ze vormen een unieke stralenkrans rond de gestalte van Christus-als-Rechter.
Vaker echter richten engelen de aandacht op Maria.
De bekendste engel uit de kunstgeschiedenis is wellicht Gabriël, de engel van de Annunciatie (de aankondiging aan Maria
dat ze zwanger zal worden en de Verlosser baren).
Als voorbeeld van zo'n Annunciatie kies ik een detail van een laat-middeleeuws altaarstuk. Het staat bekend als het
Mérode-altaar (afb. 5, zie p. 294). De aankondiging vindt hier plaats in de beslotenheid van een Vlaams binnenhuis. Links
verschijnt in een eerbiedige houding Gabriël. Rechts zit Maria. Ze is verdiept in religieuze lectuur. Op de tafel liggen nog
enkele geschriften. Haar boeken zijn opengeslagen, haar ogen zijn neergeslagen. Dit behoort tot het vaste repertoire.
Samen met haar bijzondere kleding typeert het haar als geestelijke. En bovenal legt het de nadruk op haar iedereen
overtreffende nederigheid. Maria - aldus de leer - was zo nederig, dat God haar eenvoudig niet voorbij kon gaan.
Nog een boeiend detail biedt dit schilderij. Eindeloos heeft men in de middeleeuwen gespeculeerd over de wijze waarop de
ontvangenis in z'n werk is gegaan. De schilder van dit paneel komt met een destijds bekende oplossing. Boven het hoofd
van de engel, in de uiterste hoek links boven, daalt in een lichtstraal een wit wezentje neer: een minuscule baby met een
miniatuur kruis over het schoudertje. Het pre-natale kindje komt rechtstreeks uit hemels licht de kamer binnenglijden. Zo
wordt het goddelijke vaderschap van het Kind gegarandeerd.
De aandacht cirkelt kennelijk om de vraag hoe de maagdelijke geboorte volgens de natuur kon plaatsvinden.

'De heilige familie met de engelen'
Het is leerzaam om naast het Mérode-altaar eens een Rembrandt te leggen. Dan ontmoeten we een andere gerichtheid. De
reformatie bepaalt ons bij het feit dat deze volstrekt unieke geboorte volgens de Schrift plaatsvond. Ter illustratie kan een
schilderij uit het voormalige Leningrad dienen, getiteld De heilige familie met de engelen (afb. 5, zie p. 282).
Opnieuw bevinden we ons in de beslotenheid van een binnenhuis, maar hier is het Kind inmiddels geboren. Het ligt in de
wieg, op de voorgrond. Maria, een gewone Hollandse huisvrouw, heeft in een boek zitten lezen en buigt zich over naar de
kleine. Kennelijk trekt die haar aandacht. Op de achtergrond staat Jozef een stuk hout te bewerken. Rechts op de
voorgrond brandt een vuurtje. Maar een veel sterker licht dringt van linksboven het vertrek binnen. Daar dalen
cherubijntjes neer. Als een biddende vogel blijft de onderste zwevend staan, net boven de wieg.
Wat heeft dit te betekenen?
Wie de baan van het licht volgt en dan op de beweging van Maria let, krijgt een vermoeden. We hebben te maken met een
herkenningstafereel. Maria leest in de Bijbel. Op haar schriftlezing valt hemels licht. Er dringt iets tot haar door. Is dit kind
werkelijk het Kind? Om zich hiervan te vergewissen, buigt ze zich over naar de wieg. Door de huif op te lichten, onthult ze
ook voor ons wie de boreling feitelijk is.
Het kind-engeltje boven de wieg past wonderwel in deze sfeer. Zijn gespreide armpjes duiden op de kruisdood. Door de
groep cherubijntjes wordt de hemelse afkomst van het Kind zo sterk onderstreept, dat Jozef rustig het schilderij kan
binnenstappen om als kostwinner zijn plaats aan de werkbank in te nemen.
Jozef is druk aan het werk. Uit een stuk hout hakt hij een juk. Heel alledaags. En tegelijk heel symbolisch. Zijn
ambachtelijke bezigheid verwijst naar een groep profetieën, o.a. naar Jesaja's woord over een volk dat in donkerheid
wandelt, maar een groot licht zal zien, 'want het juk dat het drukte, hebt Gij verbroken als op Midiansdag... Want een Kind
is ons geboren...'(9:1-6).

Kerst hervormd
Het Woord werd vlees, bijna zonder herkend te worden. Ook in de kunstgeschiedenis heeft het lang geduurd, voordat men
bij deze Rembrandt ontdekte: we hebben met een kersttafereel te doen. Net als bij het Mérode-altaar concentreert zich
hier een kunstenaar op het mysterie van de vleeswording. Opvallend veel elementen van de middeleeuwse beeldtraditie
keren bij Rembrandt terug. Tegelijk verrast de manier waarop hij die elementen hérschikt, om niet te zeggen hervormt. De
reformatie breekt niet met het christelijke verleden. Ze vernieuwt en verrijkt het.

Zijn de engelen gevlogen?



De beide voorbeelden (het Mérode-altaar en de Rembrandt) dateren uit de late middeleeuwen en de Gouden Eeuw. Hoe
is het de engel sindsdien vergaan in de kunst?
Wel, de vanzelfsprekende aanwezigheid van de hemelse geesten verandert al gauw in een twijfelachtige. Een diepgaande
verandering van wereldbeeld leidt er zelfs toe dat halverwege de 19e eeuw, artistiek gesproken, ook de trouwe engelen ten
val komen.
Er ontstaat een stroming die alleen wil schilderen wat je kunt zien en tasten. Woordvoerder van deze richting is Courbet.
Hij verklaart noch een engel noch een Christus-figuur te willen uitbeelden. Als reden geeft hij op: ik heb ze nooit
meegemaakt. Hier ontmoeten we een nieuwe opvatting over realiteit. Ze steunt op de gedachte: alleen dát is werkelijk, wat
je zintuigen kunnen waarnemen.
Na Courbet bloeit het impressionisme op. Deze stroming heeft ons gevoelig gemaakt voor de schoonheid van het moment,
maar ieder die zich hun werk voor de geest roept, beseft: binnen dit kader is de voorstelling van een engel uitgesloten.
Er komen echter ook andere stromingen. Die sluiten aan bij de Romantiek, de grote wending-naar-binnen. En de engel
keert terug. Want, zo is de gedachtengang, al kunnen we engelen niet waarnemen met ons uitwendige oog, met het
innerlijke oog nemen we ze wel degelijk waar. Zo waar, dat ze niet weg te denken zijn. Wie heeft er nooit van engelen
gedroomd?

Ze leven voort in onze dromen...
In dit verband valt te denken aan de moderne kunstenaar Chagall. In zijn werk treden overal engelen op, ook zonder
heilsfeit. Of liever: bij hem telt elke gelukzalige ervaring als heilsfeit. Een voorbeeld vinden we in zijn doek
'Midzomernachtsdroom' (afb. 4 op p. 290). Links boven de bruid en de bruidegom zweeft een sprookjesachtige engel. De
bruidegom met z'n ezelskop lijkt weggelopen te zijn uit een fabel. Of uit de Egyptische godenwereld.
Binnen dit belevingskader doet de vraag er niet toe of deze engel echt bestaat, evenmin als de vraag of bruidegommen ezels
zijn. Hier is niets op de gewone wijze werkelijk. Maar letterlijk alles is mogelijk. Alles, behalve iets op gezag aannemen.
Zijn vrijheidsdrift is getypeerd als 'airborn', omdat Chagall graag van zichzelf vertelt dat hij in de lucht (of op het dak)
geboren is, d.w.z. vrij van aardse wetten, vrij van overgeleverde waarheden.
Alleen wat uit de verbeelding opkomt, is voor hem reëel. Elk mens dient zijn eigen realiteit te scheppen, van binnenuit. Hij
kan slechts als waar aannemen wat uit hemzelf voortkomt, uit zijn echte zelf. Daarom keert hij zich af van z'n bewustzijn.
Daar huist wat hem is aangeleerd en aangepraat. Hij daalt af in z'n onderbewuste, in de diepte van de ziel. 'De ziel',
verklaart Chagall, 'is heilig.'
En het meest eigene van de ziel is de droom. Dat is het gebied waarin niets hoeft, maar alles kan. Huizen, mensen, dieren,
alles kan er zweven. Zelfs engelen kunnen het.


