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Wat heeft je huwelijk met Pasen te maken?
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We zien een man en een vrouw in een betrekkelijk kleine kamer. Hun gestalten rijzen hoog op. Ze domineren elk een helft
van het beeldvlak. De man bevindt zich aan de kant van het raam, de vrouw aan de kant van het bed. Hun handen zijn alle
vier zichtbaar en spreken elk hun taal. Het meeste licht valt op de vrouw. Met de hand op de buik lijkt ze zwanger. Haar
andere hand legt ze in de uitgestoken hand van de man, alsof ze zich aan zijn leiding toevertrouwt. Hij heft zijn rechterhand
op. Beide figuren zijn in gedachten verzonken. Zij staat naar hem toe, maar hij staat naar voren gekeerd, zodat de kijker bij
het gebeuren betrokken wordt.
De ernst van het geheel doet denken aan een ceremonie. De houdingen zijn afgemeten. Het staan van de figuren wordt
gedragen door het staande formaat van het schilderij. De hoog opgaande lijnen van hun kleding passen in het verticale ritme
van de vlakverdeling.
Eén van de verticalen, de middenas, krijgt extra nadruk. Hier vinden man en vrouw elkaar. Hun handen maken er plechtig
contact. Wat voor contact is het? Allerlei elementen op de middenas vullen dit nader in. Van boven naar beneden zien we
eerst een prachtig bewerkte lamp: een kroonluchter met één brandende kaars. Vervolgens, op de achterwand: een
opvallend gekalligrafeerde handtekening van de schilder. Dan: een ronde spiegel, met links een rozenkrans aan een spijker.
Daaronder, precies tussen hen in: een knielbankje met haar schoenen ervoor. Ten slotte, op de voorgrond: een hond. Links
van de hond: zijn schoenen.

Trouwen met getuigen
Niet alles is meteen duidelijk. Maar als we aannemen dat het om een huwelijkssluiting gaat, vallen veel gegevens op hun
plaats. Dat man en vrouw hun schoenen uitgedaan hebben, doet denken aan 'heilige grond'. Het kan samenhangen met de
opvatting van het huwelijk als sacrament. Zijn opgeheven hand is een bekend spreekgebaar. Hij heeft hier de stand van een
eed. Haar gebaren  de neiging van het hoofd, het aanbieden van haar hand  duiden op instemming. Het waakse hondje
symboliseert trouw. De vruchten bij het raam wijzen wellicht op de vreugden van het paradijs.
Wat zijn ze aan het doen? Even lijkt het of ze de trouwbelofte in stilte afleggen, op hun kamer. Maar de spiegel (zie
afbeelding op p. 58) onthult dat ze niet alleen zijn. Het bolle oppervlak toont ons tussen de ruggen van bruid en bruidegom
twee mannen. Er bevinden zich dus meer mensen in het vertrek, al vallen ze op de voorgrond buiten de lijst. Ze bevinden
zich op de plaats waar de schilder heeft zitten penselen. Allicht zijn zij de beide getuigen. Dadelijk zal blijken dat de
kunstenaar een van hen is. Vandaar dat de bruidegom zich naar voren richt. Zijn hand heft hij op ten overstaan van derden.
Ook de nadrukkelijke signatuur van de schilder past in dit geheel. Ze voegt aan zijn werkstuk een functie toe. De in het oog
springende handtekening maakt van het schilderij iets unieks: een trouwakte, getekend door de kunstenaar in de rol van
getuige.
Wie is de ontwerper van deze vindingrijke compositie? Het paneel wordt in 1434 geschilderd door de Vlaamse meester
Jan van Eyck. Hij staat dan in dienst van de Bourgondische hertog Filips de Goede, niet alleen als hofschilder, maar ook als
vriend en raadsman. Dat de kunstenaar inderdaad op ons schilderij zijn aanwezigheid wil beklemtonen, blijkt uit het feit dat
hij boven de spiegel meer noteert dan zijn naam. Het volledige opschrift luidt: Jan van Eyck was hier (in het Latijn).
Men meent ook te weten om welk bruidspaar het gaat. Als bruidegom geldt de Italiaanse zakenman Giovanni Arnolfini,
actief in Brugge namens een bank uit Lucca. Voor zijn werk onderhoudt hij betrekkingen met hetzelfde hof als Jan van
Eyck. De bruid zou eveneens uit Lucca afkomstig zijn en Giovanna Cenami heten. Hun voornamen lijken op elkaar als
Johannes en Johanna.

Twee vragen
Bij dit beeld van een huwelijkssluiting rijzen vragen die voor dit artikel te ver voeren. Ik noem twee andere, twee vragen die
opgeroepen worden door wat we hier zien.
Welke man die nuchter is, steekt bij helder daglicht een kaars aan? En welke vrouw die zwanger is, laat dat zo officieel op
haar trouwdag registreren?
De eerste vraag is de moeilijkste. Zou die brandende kaars zijn 'enige vlam' symboliseren? Of wijst dit hooggeplaatste licht
op een hooggeplaatste getuige, wellicht Christus? Beide verklaringen komen voor.



Wat de zwangerschap van de vrouw betreft, moeten we in het oog houden dat Van Eyck ons geen foto voorzet. Een
schilderij biedt geen momentopname, maar typering en symboliek. Allereerst spreekt de maagdelijke symboliek van het
onaangeroerde bed. Tegelijk is er de typering van de vrouw als moeder. Deze combinatie lijkt ons vreemd, maar in Van
Eyck z'n tijd kijkt men vooruit. Ook Eva in het paradijs wordt uitgebeeld als zwangere. Niet omdat men denkt dat zij toen
al een kind droeg, maar omdat het moederschap haar bestemming is. De zwangerschap op ons schilderij zal dezelfde
betekenis hebben: symbool van levensverwachting.

Een beeld van hoop
Het hele schilderij staat trouwens in het teken van hoop. Niet alleen hoop op een kind, maar ook hoop op hulp van boven.
Het is duidelijk dat bruid en bruidegom zich in veel mooie dingen verheugen, maar ze blijven daar niet bij staan. Knielbank
en rozenkrans maken dit duidelijk. Ook de serene voorstelling van de bruid wijst boven haar persoon uit. Haar blankheid
vormt een toespeling op de heiligheid van Maria. Bovendien vinden we aan het hoofdeinde van het bed het figuurtje van
een martelares. Het stelt de heilige Margaretha voor, symbool van uiterste beproeving en van standvastigheid in het geloof.
Op dit niveau is er nog veel meer aan te roeren. Ook punten waarover de geleerden het niet eens zijn. Maar deze bijdrage
bedoelt geen schets van een vakdiscussie te geven.1 Bovendien beperkt Van Eyck zich niet tot het lijden van een
martelares. In het centrum van zijn ontwerp plaatst hij het lijden van Christus. Natuurlijk ontbreken daarbij de typisch
middeleeuwse trekken niet. Maar tegelijk ontmoeten we een diep bijbels besef van het huwelijk.

Een beeld van strijd
De verwijzing naar Christus vinden we in het hart van de compositie: op de kunstige lijst rond de bolle spiegel. Deze lijst is
ingelegd met tien beschilderde medaillons (in dit geval glazen rondjes). Wat ze voorstellen? De Passie, d.w.z. de
opeenvolgende stadia van Christus' lijdensweg. Wie onderaan begint en met de klok meedraait, leest de volgende
gebeurtenissen af: 1. Christus bidt in Getsémane. 2. Judas verraadt Hem. 3. Pilatus wast zijn handen in onschuld. 4.
Christus wordt aan een paal gegeseld. 5. Draagt zijn kruis. 6. Sterft als gekruisigde (tussen Maria en Johannes). 7. Wordt
van het kruis afgenomen. 8. In het graf gelegd. 9. En predikt in het voorgeborchte van de hel (aan Adam en Eva). 10.
Tussen slapende soldaten staat Hij op uit het graf.
Zulke taferelen vinden we onder meer in middeleeuwse gebedenboeken. Ze zullen dan ook verwijzen naar de knielbank
onder de spiegel en de rozenkrans ernaast. Maar Van Eyck verbindt deze taferelen allereerst met de spiegel zelf. Daar
verschijnt het bruidspaar voor de getuigen, omgeven door Christus' Passie. Spiegel en lijst leveren zo een verrassend
samenspel op. De liefde tussen man en vrouw wordt op het moment van de bezegeling omsloten door Gods liefde. De
plechtige verbintenis van bruid en bruidegom komt letterlijk in het kader van hun geloof te staan. De spiegel laat zien hoe de
aardse bruidegom zijn bruid verwerft, de lijst toont hoe de hemelse bruidegom dit doet. Christus geeft twee mensen het
voorbeeld van totale overgave. Zijn liefde omvat de hunne. Tot Hem kunnen ze gaan om hulp.
Wat Van Eyck hier ontwerpt, is indringend. Er zijn legio schilderijen die, hoe dan ook, de liefde bezingen. Maar weinig zijn
er die het huwelijk als onderwerp hebben. Over een afstand van meer dan vijf eeuwen beseffen we, dat deze Vlaamse
meester een prachtig symbool heeft gevonden voor een huwelijk 'in de Here'. De mystieke relatie die hij zichtbaar maakt,
doet denken aan het slot van Efeziërs 5. Daar legt Paulus rechtstreeks verband tussen de toewijding van een gehuwde man
aan zijn vrouw en van Christus aan zijn gemeente.
Bij Van Eyck stuiten we kennelijk op een milieu waar de hoop van trouwlustigen verbonden wordt met het evangelie van
Pasen. De nadruk ligt op de moeitevolle weg die man en vrouw aldus gaan. Hun passie wordt gezien in het raam van
Christus' Passie. Hun wordt voorgehouden dat het huwelijk strijd en lijden met zich meebrengt. En dat je het samenalleen
niet redt zonder gebed. Kennelijk leeft men met een Heiland die zelfverloochening en offerbereidheid leert. Letterlijk met dit
voorbeeld voor ogen sluiten hier twee mensen een christelijk huwelijk.
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