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VERGADERINGEN

ß^- :BER NULPHUS-^ILDE.

VERGADERING VAN 19 JANUAR I 1893.

A lezing en goedkeuring van de notulen der vorige zitting geeft de

Deeek innen kernachtige toespraak een overzicht van hetgeen het

Gilde in het vorig jaar heeft verriebt en knoopt daaraan zijn wenschen

^':i vast voor het pas begonnen jaar.

Vervolo-ens werd een schrijven voorgelezen van Z. D. H. Mgr. W. van de

Ven, Bisschop van 's Hertogenbosch, vvaarbij Z. D. H. verklaart het beschermend

lidmaatschap van het Gilde volgaarne te aanvaarden. In belangstelling en liefde

voor de christelijke kunst wenscht Mgr. voor niemand te wijken. Het behoeft niet,

te worden gezegd, dat het bisschoppelijk woord met vtel ingenomenheid werd

begroet.



Aan het woord kvvam vervolgens de gildebroeder, kapelaan F. Eppink.

De redevoering over ^^lict KerkeLijk iwlkslied'' , welke onze medebroeder in de

vergadering van 7 April van het vorig jaar had gehouden en kort daarna in het

licht gegeven, had tegenspraak uitgelokt van de zijde van den Z.Eerw. Pater

J. Bogaerts O. SS. R. , eene tegenspraak, welke naar 's sprekers nieening niet

gerechtvaardigd was en niet onbeantwoord mocht blijven. Zoo Pater Bogaerts

het goed recht van het kerkelijk lied niet had aangevallen zou hij allicht gezwe-

gen en , hetgeen tegen zijn persoon werd geschreven gelaten gedragen hebben.

Maar tegen de uitspraak , zonder raeer neergeschreven
, „ Van een eigenlijk ker-

kelijk lied kaii geen sprake zijn\ meende hij te moeten opkomen ; en vermits hij

zijne lezing over het katholiek kerkelijk Volkslied , die het tegenschrift van Pater

Bogaerts uitlokte, in eene vroegere vergadering van het Gilde hield , achtte hij

het gepast, ook het antwoord aan zijn tegenstander in eene zoodanige bijeenkomst

te geven.

Na nog vooraf uitdrukkelijk verklaard te hebben, dat hij de verantwoording

van hetgeen hij zeggen zou, zelf wilde dragen en den schijn niet wilde aan-

nemen , als had hij het Si. Benmlphus-Gilde als voorspan van zijn strijdwagen

noodig, ging de spreker ongeveer in dezer voege voort i)

In de eerste plaats dan, Mijne Heeren, wensch ik een woord te zeggen over

den toon, waarop ik mijne veroordeeling van eenige liederen uit den bundel Ge-

zangen onzer Broedetschappen heb uitgesproken. P. B. beklaagt zieh, dat die

toon ZOO hard is en zelfs de grenzen der welvoegelijkheid overschrijdt. Dat ik den

juisten toon getroften heb, kan ik moeilijk beweren, daar niet enkel P. B. maar

zelfs mijne vricnden hem afkeuren. Ik heb dan ook alle reden om de minder geluk-

kige keuze mijner woorden te betreuren en hoop voor de toekomst geleerd te hebben.

Gaarne zou ik echter verzachtende omstandigheden bepleiten en daarom wensch

ik U te wijzen op de, mijns inziens, minder ridderlijke wijze, waarop ik door

mijn tegenstander in deze werd behandeld. Zie hier wat ik in de handelwijze van

mijn tegenstander afkeur en wat mijn toon veel harder maakte.

Het boekje , vvaarin zieh de door mij gewraakte liederen bevinden . werd ano-

niem uitgegeven door een Pater Redemptorist. Sedert mijne afkeurende kritiek

heeft het de anonymiteit verloren en draagt het den welklinkenden naam van /"«/^r

J. Bogaerts O. SS. R. , een zeer achtenswaardig geestelijke en verdienstelijk beoe-

fenaar der kerkelijke muziek. Door deze gedaanteverwisseling kom ik in verkeerde

verhouding te staan tot het boekje en moet mijne strenge veroordeeling nog meer

grievend van toon wezen.

II Daar de hier gehouden lezing bij wij'.e van artikelen in het Si. Gregoriiis-blad en later

nog als brochure verscheen in het St. Jacobs- GoJs)iuis te HaarUm en bij de Wed. J. R. van Rossum

te Utrecht, kunnen wij volstaan met het gesprokene hier kort weer te geven.



Correct zou de handelwijze van mijn eerwaarden tegenstander zijn geweest,

ZOO hij bij de beantvvoording van mijne lezing achter anonymiteit was schuil

gegaaii , zooals bij de uitgave van het zangboekje zelf.

Dit te mijner verontschuldiging, wat den toon betreff.

Overigens was het voor mij geen geringe voldoening, tegen de veroordeeiing

zelve geen enkel woord te hooren inbrengen. P. B. neemt de liederen niet in

bescherming. dan alleen door te beweren, dat ik mij vergiste en liederen als

volksliederen veroordeelde, die niet als volksliederen door hem zijn gedacht.

Om dit te bewijzen beroept hij zieh op het Voorwoord. Daarin nu wordt gezegd,

dat enkele gezangen en daaronder de ineeste meerstemmige niet onmiddellijk als

volksliederen zijn gedacht. Men voelt, dat op de woorden „tr« daaronder de

meesie meerstcmniige" de meeste nadruk ligt. Nu heb ik echter geen enkel meer-

stemmig lied als Volkslied goed- of afgekeurd. Hier kan dus van geen vergissing

sprake zijn en de zes eenstemmige gezangen . . . , zij dragen geen enkel kenmerk,

dat zij niet als volksliederen ^^edacht" zijn. Twee van deze staan zelfs onder

melodieen
, die zeer schoon en kerkelijk zijn ; mijn eerwaarde tegenstander duidt

het mij euvel, dat ik niet van vreugde opsprong, toen ik die melodieen daar

aantrof. Moest ik dus niet denken: deze liederen ' althans zijn voor het volk

gedacht.' En toch , helaas, ik vergiste mij, ik had P. B. met zieh zelf in strijd

moeten brengen door aan te nemen , dat hij ongeschikte volksliederen op echte

volksmelodieen plaatste. Wie kan dat alles raden .'

Van de andere vier liederen heb ik im de zekerheid, dat P. B. ze niet- als

volksliederen wil aangezien hebben. Maar nu is het te laat ; ik liep er onschuldig

in. Zoo iemand spreken mag van verongelijking , dan zou ik daarop ook wel

eenig recht willen laten gelden.

In de volgende bladzijden der brochure las ik het vonnis, oi'er mij geveld

als kunstrechter En dat vonnis is niet genadig; ik word als kunstrechter afge-

maakt en mitsdien beleefd verzocht in deze voortaan te zwijgen. De uitspraak

klinkt hard en diep vernederend ; daar het hier echter een strijd om het leven

geldt . zal niemand mij euvel dulden , zoo ik tegen de uitspraak protest inleg.

P. B. dan kent geen onderscheid tusschen een kriticus en een scheppenden geest.

Kunstrechters zijn volgens zijne meening slcchts degenen , die door hun werken

de proef op de soin geleverd hebben ; die alvorens te kritiseeren zieh in de gelegen-

heid hebben gesteld om gekritiseerd te worden, maarik weet niet, of deze opvatting

wel juist mag heeten. Zou men het oordeel van den grooten Thijm over zoo

menige kerk naar de snippermand mögen verwijzen en van onwaarde kunnen

verklaren, omdat hij zelf nooit eene kerk bouwde.'' Mij dunkt, dat gaat moeielijk aan.

Maar F. B. zelf geeft mij het bewijs in banden , dat ik niet zonder kunst-

smaak ben. Hij zegt namelijk, dat ik uit zijn bundeltje, bevattende 105 liederen,

juist die liederen als volksliederen veroordeelde , welke niet als volksliederen door

hem gedacht zijn Dit deed ik echter zonder eenige aanwijzing, enkel geleid door



eiwen smaak. Wie nu uit 105 liederen voor het volle en voor meer stemmen zonder

eenige aangifte juist die verwierp , die de verzamelaar vergat als ongeschikt voor

het Volk te kwalificeeren , zog iemand is niet zonder allen kunstsmaak. En dit is

de daad , die P. B. mij als een misdrijf verwijt. Dus . . . Het overige laat ik aan

mijne pleitbezorgers over.

De bladzijden, gewijd aan het theologisch vraagstuk : „welke gebeden dient

men het volk te geven, zijn alle gebeden van Heiligen voor het volk geschikt?...

over dit vraagstuk zal ik mij niet uitlaten. Hetgeen mijn vriend daarover in mijne

vorige lezing als zijne meening te kennen gaf, vind ik niet verkeerd gezien,

maar daarmede reken ik mij volstrekt nog niet verplicht om in te gaan op alles,

wat P. B. naar aanleiding dezer aanhaling al niet in het debat brengt, en wat daarbij

geheel buiten de kwestie omgaat. Alleen vvensch ik met een enkel vvoord te zeggen
,

wat mij in het betoog van F. B. opvalt.

Hij meent zieh op kerkelijken bodem te moeten plaatsen om een goed advies

te kunnen uitbrengen , en daarvoor is ongetwijfeld alles te zeggen; maar nu begrijp ik

niet, waarom hij niet op kerkelijken bodem blijft en daar de argumenten zoekt

voor zijn gegeven advies; ik begrijp niet, wat het kerkelijk standpunt uit te staan

heeft met gezegden van ascetische boeken
,
geniale priesters en kunstenaren. Ook

de beschouwing over de gedichten van den H. Alphonsus had hier, dunkt mij,

achterwege moeten blijven. De vraag toch is niet, welke waarde de gedichten

van den H. Alphonsus hebben , maar welke waarde ze hebben als Volksliederen.

Daarnaar had P. B. moeten vragen, toen hij meende den H. Alphonsus hier te

moeten bijhalen.

Wat P. B. verder ten beste geeft over het lied en het kerkelijk lied, kan ik

tot mijn leedwezen hier niet uitvoerig weergeven. Toch is het de hoofdzaak en

gaven de uitspraken, hier gedaan, den doorslag, toen ik nog hing tusschen zwijgen

en antwoorden. Daarom verwijs ik den belangstellenden toehoorder naar de

artikelen, die ik in het 6V. GregoriusBlad zal plaatsen.

P. B. neemt het mij kwalijk, dat ik de definitie van lied aan het woordenboek

van J. van Dale ontleende. J. van Dale op zoo'n gewijd gebied ! roept hij min

(if meer ontevreden uit. Maar zoo mag ik vragen , wat heeft de vraag : Wat is

een lied.' uit te staan met kerkelijk gebied.' Ongelukkiger wijze ontleedde P. B. de

thesis mijner brochure niet goed ,
toen hij schreef : „d e voordracht bevat drie Stel-

lingen : Het kerkelijk Volkslied moet zijn i. een lied. 2. een Volkslied, 3. een ker-

kelijk Volkslied?' Die thesis Staat op blz. 4 duidelijk en op b!z. 41 zelfs met

cursief letters , zij luidt: „ö«i' kerkelijk Volkslied vcrkcert in een deernisvjaardicken

toeslandy Aan de verkeerde analyse van mijn betoog heb ik het onbillijk verwijt

wel te danken, dat ik op de vraag: wat ts een lied'l bij /. van Dale te rade ging

Toen P. B. mij op „gewijd gebied" waande , .stonJi k er nog ver buiten. Onge-

twijfeld had ik eiders kunnen zoeken en vinden, maar ik dacht er niet aan aanstoot



te kunneii vvekken. Gelukkig dan ook , dat iiiijne definitie strookt mct hetgeen

Pater Kleutgen ons leert.

De beschouwing van P. B. over lierdicht en poezte , over het didactische in Lazida

Sioft zijn lijnrecht in tegenspraak met hetgeen Pater Dreves, de groote duitsche

hymnoloog ons leert.

Eindelijk bestrijdt P. B. het goed recht van een kcrkelijk Volkslied. Hij be-

weert stoutweg , dat daarvan geen sprake kan zijn, vermits de Kerk zieh daarover

steeds negatief enkel verbiedetid zou hebben uitgelaten.

Tot dusver had ik nog nergens zulk een bewering gehoord , en daarom heb ik

ook geen poging aangevvend om genoemd recht te verdedigeii. Inderdaad, zoo ik

niet zeker was , van wien de eerste aanval tegen dit recht kvvam
,
had ik nooit

aan P. B. kunnen denken , die voor de goede kerkmuziek zooveel gedaan heeft en

ook voor het lied ten goede bezig is. Intusschen kost het mij geringe moeite om

aan te toonen , dat de Kerk zieh over het kerkelijk Volkslied niet enkel negatief

en verbiede7id uitlaat, maar vvel degelijk, zoowel betreffende den tekst als de

wijze hare voorschriften geeft. In de prov. Syn. van Utrecht lees ik :
^^plichtmattg

zuUcn de priesters , die over de Kerk zijn aaiigesteld , waken , dat slechts die

gezaiigeii gebi-iakt ivorden , zvier INHOUD en WIJZE zuaarlijk stickten, en dat on-

ware , unpassende
^ of naar profane tvijze gecompofieerde geheel en al 'worden ver-

wijderd." Meer acht ik niet noodig om de bewering van mijn tegenstander te

niet te doen en van een kerkelijk Volkslied te mögen spreken.

Intusschen verzoek ik den belangstellenden toehoorder om , hetgeen ik -hier

slechts ter loops en al te kort moest behandelen , in de kolommen van het St.

Gregorius-Blad nader verklaard en toegelicht te willen lezen.

Tot besluit zijner lezing deelde spreker nog eenige belangwekkende bijzonder-

heden mede over eene collectie van oud-nederlandsche kerkelijke liederen . berus-

tend in de Bourgondische bibliotheek te Brüssel, welke hij geruimen tijd te zijner

beschikking had, en zong uit dezen schat eenige der schoonste liederen tot aller

voldoening voor.

Na de pauze kvvam aan een anderen gildebroeder, den Heer W. Mengelberg
,
de

beurt om het woord te nemen. De Utrechtsche meester wenschte gevolg te geven

aan de belofte, in de zitting van 13 October j.I. gedaan, en de broeders uitvoeriger

dan toen te onderhouden over de beteekenis der werkzaamheid van de Beuroner

kunstschooL.

Spreker kon van de meeste werken dier school photographische reproducties

vertoonen, maar betreurde het, dat deze toch slechts een onvolmaakt denkbeeld van

haar kunnen geven. Ter waardeering van het in waarheid monumentaal karakter

van de werken der Beuroner monniken , is het noodig , dat men die stukken zelf in

hunne eigen omgeving zie.

Spreker begon met in het kort den oorsprong van de Beuroner kunstschool

te schetsen. In het jaar 1868 belastte de kunstlievende prinses Catharina van



Hohenzollern , beschermvrouw van het Benedictijner-klooster van Beuron , den

architect en beeldhouwer Lenz, geboortig van Hohenzollern, met het bouwen

eener kapel ter eere van den H. Maurus. De kape! bevindt zieh in de nabijheid

van het kiooster. Ofschoon in S:jenoemd jaar de gothische kunst in Duitschland

reeds weer in eere was gekomen , ontwierp Lenz de kapel in den zoogenaaniden

NieuwGriekschen stijl , volgens welken onder de regeering van koning Lodevvijk I

in Beieren tal van monumentale gebouwen , als de museen te München en het

Walhalla te Aschaffenburg gebouwd waren. Lenz telde toen 36 jaren. Niet lang

daarna kwam hij in Ilalie en toefde geruimen tijd te Rome. Door zijn Studien

aldaar werd hij in de eens gekozen richting slechts bevestigd. De antieke was zijn

ideaal. Zijn latere medebroeder in de orde van St. Benedictus, de Schilder Wüger,

blijkt in zijn studietijd aan de Beiersche kunstscholen over het algemeen denzelfden

weg te hebben gevolgd ; toch schijnen de groote meesters van de Renaissance

van den beginne af op hem een grooter invloed te hebben uitgeoefend. In Itahe

bestudeerde hij genoemde meesters bijna uitsluitend, tot hij in 1863 te Rome in

den schoot der Moederkerk teruggekeerd meer aandacht ging wijdea aan de werken

der oudere christelijke schilders. Aan Wüger en zijn leerling Steiner (geb. 1849)

werd de beschildering van de kapel van S. Maurus opgedragen. De drie kunste-

naars kwamen daardoor in nadere betrekking tot de monniken van Beuron, en in

het jaar 1870 werd Wüger door den beroemden kunst- en letterminnenden abt

Maurus Wolter in de orde van S. Benedictus opgenomen. In 1S72 volgden Lenz

en Steiner zijn voorbeeld.

Met dit tijdstip begint de groote werkzaamheid der Beuroners , en men Staat

verbaasd, wanneer men nagaat, welk een lange reeks van grootsche scheppingen

aan de genoemde school haar oorsprong heeft te danken. Spreker noemt slechts

de voornaamste: de beschildering van het kiooster en de kerk te Beuron, die van

het Munster te Constanz, maar vooral de lange rij van fresco's in het Moeder-

klooster van de orde te Monte Cassino. Dezen zijn en blijven het hoofdwerk der

school. Niet genoeg kunnen geroemd worden de innig vrome, diep godsdienstige

geest, de kinderlijke na'iviteit en de bekoorlijke po^zie, welke uit deze scheppingen

spreken. De uitvoering der tafereelen beantwoordt ten volle aan de eischen, welke

een gezonde aesthetiek aan muurbeschildering moet stellen. De lijnen zijn een-

voudig, klaar en streng architectonisch ; de figuren springen niet uit hare omlijsting,

maar zijn zonder diepe schaduwen vlak op een meestal donkeren achtergrond

geschilderd. Dezelfde wijze van behandeling kenmerkt 00k vele andere werken

,

welke de drie genoemde meesters met behulp van de jongere krachten, welke

zij intusschen uit hunne ordebroeders hadden gekweekt, in weinige jaren schiepen.

In 1888 ontving het in onze eeuw eenige genootschap van kunst- en orde-

broeders een nieuwe en belangrijke opdracht: het schilderen van de staties van

's Heeren kruisweg in de zijbeuken van de kerk van O. L. Vrouw te Stuttgart.

Spreker had deze staties zelf ter plaatse , alsmede hare thans in den handel ge-



brachte reproducties nauwkeurig bestudeerd. Tot zijn spijt inoet hij bekennen,

wel eenige teleurstelling te hebben ondervonden.

Om niet te gewagen van de dikwerf zieh herhalende bevveging der armen

naar boven , noch ook van menige zeer in het oogvallende vergrijpen tagen de

anatomie , welke men aan zog streng academisch gezinde kunstenaars het

moeilijkst vergeeft , meent hij er vooral op te moeten wijzen, dat de tafereelen

niet in hunne omgeving passen, noch door hun stijl noch door hun kleureffect.

Wat iederen vereerder of beoefenaar der gothiek wel het meest hindert . is de

Grieksch-Egyptische omlijsting der schilderijen. Waarom leggen de overigens toch

ZOO bekwame kunstenaars der Beuroner school er zieh niet in het minst op toe

,

aan den stijl der bouwwerken , welke zij geroepen worden te versieren , recht

te laten wedervaren en zoodoende een harmonischen indruk te weeg te

brengen ? Uit eigen ondervinding kan spreker verklären , dat wie de vereischte

vaardigheid in teekenen en schilderen bezit , bij goeden wil en ijverige Studie wel in

verschillende stijlen kan leeren werken. Waarom dan zoo hardnekkig vastgehouden

aan vormen , die ons van nature vreemd zijn en die slechts daardoor ingang bij

ons vonden , omdat zij in de broeikassen der academies werden gekweekt? Juist

eene school van kloosterlingen kon zieh beter dan eenige andere verdiepen in den

rijken schat van diep-vrome kunstwerken, welke wij uit de middeleeuwen bezitten,

en zoodoende hunne werken , natuurlijk in overeenstemming met de eischen van

onzen tijd, tot hooge volmaaktheid brengen. Het is van algemeene bekendheid

,

waartoe de zoogenaamde Nieuw-Grieksche richting, aan de meeste academies

gevolgd, gekomen is. Wel Staat niet te vreezen, dat de Beuroner school, die

dezelfde richting tot grondslag nam , althans spoedig den weg zal inslaan, door de

wereldlijke kunst gevolgd; maar het kan niet worden ontkend , dat hare jüngste

producten reeds zekere verstijving en versteening vertoonen. Pater Wüger, die

zeker het best in Staat wäre geweest, aan de vaderlandsche richting in de kunst

haar recht te geven, is voor weinige jaren overleden. Zijn dood is een groot

verlies geweest voor zijne medebroeders. De werken , waarin zijn hand te her-

kennen is , munten uit door innigheid van uitdrukking en teedere schoonheid. In

zooverre hare werken door zoodanige eigenschappen uitblinken, verdient de school

van Beuron zeker hooge waardeering en bewondering; maar niet, als men ziet, dat

zij van antieke draperie en antieke beweging hare hoofdzaak maakt.

Nadat de Deken aan de twee sprekers van dien avond den dank der aanwe-

zigen had betuigd, bereidde de gildebroeder, de ZEerw Heer J. van Schaik

,

Secretaris van Z. D. H. den Aartsbisschop , hun nog een aangenam.e verrassing.

Voor het Gildelied, ten tijde van de stichting van het Gilde door Dr Schaepman

gedieht en tot dusverre gezongen naar de wijze van het lied „Brüder, reicht die

Hand zum Bunde", had de heer van Schaik eene nieuwe melodie geeomponeerd

,

welke hij thans op verzoek van den Deken voordroeg. Zij viel in aller smaak en

werd na körte oefening door het geheele gezelschap gezongen. De heer Th. van



Rossuin bood aan, de compositie voor zijne rekening in een flink aanta! exemplaren

te laten drukken. De Deken betuigde den dank daarvoor van het Gilde en sloot

op gewonc wijze de zitting.

VERGADERING VAN 20 APRIL 1893.

I" ^^ii^ ""INDER de taliijke aanwezigen bevonden zieh het correspondeerend

1'
! lid , de ZeerEerw. Heer Thomas van Hoogstraten , Ord. Pracd. van

Huisen en zijn ordebroeder W. A. Weijers, kapelaan te Utrecht, Na

goedkeuring van de notulen der vorige zitting vverd laatstgenoemde

op voorstel van het bestuur bij acclamatie als gewoon lid aangenomen.

Aan het woord kwam dezen avond de Vice-Deken, de beer J. Lindsen,

,,Eeu merkwaardige gebeurtenis, zoo begon spreker zijn kunstbeschouwing ,

houdt in de jongste dagen de wereld van kunstminnaars in spanning. Het is de

publieke veiling van de kunstvoorwerpen , welke de weergaloos rijke verzameling

uitmaken van den voor drie jaren overleden beer Frederik Spitzer te Parijs De

wording dezer coUectie, van welke sommige afdeelingen die van de rijkste openbare

museunis zoo door tal als door vvaarde van voorwerpen vcrre overtreffen , is even

eenvoudig als leerzaam.

Spreker schetste nii in het kort het ontstaan der verzameling. De beer

Spitzer , in het jaar 1 8 1 5 te Weenen geboren , zonder fortuin , legde zieh vroeg-

tijdig toe op den handel in oudheden en kunstvoorwerpen. Hij werd „marehand

de bric-äbrac", gelijk zijne naijverige tegenstanders hem minachtend noemden. Na
vele jaren gereisd te hebben, vestigde hij zieh in 1852 te Parijs, waar de weelde

van het tweede keizerrijk toen aan het z. g. bibelot eene groote handelswaarde

gaf Spitzer was de man , om daarvan gebruik te maken ; hij dreef zijn handel

met zoo goed gevolg , dat hij zieh in 1S78 als bezitter van een groot fortuin

uit de zaken kon terugtrekken.

Hij bezat een merkwaardig talent , om kunstwerken uit de meest verborgen

sehuilhoeken op te sporen, en ontmoette hij hier of daar een voorwerp van hooge

kunstwaarde, dan ontzag hij zieh nooit om een hooge som te besteden.

Ofsehoon handelsman in merg en been , was hij toch nog grooter kunstlief-

hebber. Vandaar, dat hij 6ene zaak steeds voor oogen hield: de schoonste en

beste kunstproducten voor zieh te verwerven. Zoo ontstond allengs zijne verza-
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meling, voor welke hij zijn ruime en prachtige woning geheel inrichtte. Aanvan-

kelijk plaatste hij zijn voorwerpen in zeven localen, onder welke zieh groote zalen

bevonden. Maar Spitzer kocht steeds door tot op den dag, die aan zijn dood

voorafging ; en zoo zag hij zieh genoopt , bij de reeds gevulde ruimte nog eene

galerij en eene ruime zaal bij te bouwen.

De Heer Spitzer was een kunstliefhebber van de beste soort. Op hoogen

ouderdom en zeldzaamheid van voorwerpen lette hij minder dan op waarachtige

kunstwaarde, en gelijk reeds gezegd werd : voor de beste kunstprodueten offerde

hij gaarne hooge sommen. Zoo betaalde hij in Engeland een halve praehtrusting

,

welke nog boven het harnas van Maximiliaan te Weenen uitmunt , met de kolossale

som van 20,000 p. st.

De verzameling Spitzer telt ongeveer 4000 nummers , in meer dan 40 series

verdeeld , welke het geheele gebied van kunst en kunstnijverheid omvatten. Ofsehoon

00k eenige kostbare produeten van Grieksche beeldhouwkunst rijk , is de

coUeetie toch vooral merkwaardig door de voorwerpen , uit de middeleeuwen en

uit den bloeitijd der Renaissance afkomstig. Men vindt er ivoor en goudsmids-

werken, tapijten en andere weefsels, borduurwerken , Fransche, Italiaansche en

Spaansche porseleinen
,
palissy-werken , een zeldzamen schat van emailwerken van

Limoges, bestaande uit 158 gave stukken, prachtig gebrande vensters , afkomstig

uit de kerk van Boppard, eene talrijke verzameling van wapenen en wapenrus-

tingen, enz.

Maakte Spitzer zieh reeds verdienstelijk, doordat hij zoo vele kunstwerken;

waarvan er velen wellieht voor goed verloren waren gegaan, vele jaren lang ver-

eenigde en voor alle liefhebbers ter bestudeering stelde, door hetgeen hij in zijn

laatste levensjaren deed , zette hij de kroon op zijn werk. Hij vatte het plan op
,

van zijne eoUectie een wetenschappelijken en luisterrijk uitgevoerden catalogus te

vervaardigen of liever te laten vervaardigen. Hij ontwierp en bewerkte zelf het

plan in zijn geheel en noodigde de meest bekwame kenners van de verschillende

takken van kunst en kunstnijverheid uit , de zes deelen , waarin de uitgave zoude

gesplitst worden , te bewerken. Het zijn louter mannen van grooten naam :

Froehner, Dareel, Palustre, Eug. Müntz en Emile Molinier, en zij hebben zieh

allen van hunne taak op voortreffelijke wijze gekweten, Voor het vervaardigen

der talrijke afbeeldingen werden de volmaaktste procedes gekozen. Spitzer mocht

de voltooüng van deze weergalooze uitgave niet beleven ; maar hij had er voor

gezorgd , dat zij 00k in geval van zijn dood tot een gelukkig einde kon worden

gebracht, wat thans gesehied is. Onlangs verscheen het zesde en laatste deel.

AI worden thans ook de voorwerpen weer verstrooid — alleen de collectie van

wapenen wordt voorloopig niet verkocht — ; toch kan men zeggen . dat de collectie

Spitzer door den catalogus blijft voortbestaan. En het is geen overdrijving te

beweren, dat de wetensehap der verschillende kunst-industrieen door de publicatie

van het werk een grooten stap voorwaarts deed.
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Spreker is zoo gelukkig, het prachtwerk te bezitten
,
en heeft zieh voorgeno-

men , de verschillende deelen aan de gildebroeders te toonen en ze tevens te

bespreken. Voor dezen avond had hij aV ivoorwerken gekozen.

Hij begon , met in het kort de geschiedenis van de ivoorsnijkunst mede te deelen.

Door ivoor verstaat men voornamelijk de lange tanden van den olifant, desnij-

tanden in het tusschenkaakbeen geplaatst ; deze kunnen , naar gelang van de ont-

wikkeling van het dier, eene lengte bereiken van een tot twee meter. Zij zijn

een weinig gekromd en eindigen in een stompe punt; bijna het derde onderste

gedeelte is hol , het overige is massief. Deze tanden zijn bevestigd in een tandkas

van het bovenkinrebakbeen
; de dikte begint in de tandkas met eenige millimeters

en bij het massief worden bereikt de tand soms 8 centimeters doorsnede.

Het ivoor is een harde vaste materie, zeer geschikt om gezaagd. gekleurd, ver-

guld
, door waterdamp of koken gebogen en vooral om prachtig gepolijst te worden.

Alle deze eigenschappen maken het ivoor zeer geeigend tot een der meest kost-

bare Stoffen voor den beeldhouwer. Daar het ivoor veel harder van substantie is

dan het marmer , kan het slechts moeielijk met hamer en beitel bevverkt worden
,

en bedient ir.tn zieh dan ook slechts van deze gereedschappen bij het eerste

fatsoeneeren , bij het z.g, ebauche^ren, voor de verdere bewerking kernt vooral het

zaagje in gebruik ; verder dient slechts gereedschap, dat schrabt en krabt , vijltjes,

raspjts in alle vormen en afmetingen, voornamelijk schrobzaagjcs, gutsen enz.

Tot; het polijsten, waartoe het ivoor zieh bizonder leent, bedienden de

ouden zieh van verschillende middelen, vooral van zeer fijn aardepoeder, krijt

gemengd met water enz.

Het gebruik en de hooge waardeering van het ivoor als materiaal voor den

beeldhouwtr is zeer oud. Bewijzen daarvoorzijn voorwerpen , afkomstig uit de oud-

Egyptische graven ende bouwvallen der groote Assyrischesteden. Op de bas-reliefs

van den tijd van Ramses den Groote (Sesostris) ongeveer 1600 v. C. vindt men

dikwijls voorstellingen van negers, welke, als schatting, olifantstanden komen aan-

drager; dezelfde voorstelling ontnioet men ook op de zwart marmeren obelisk van

eenen Assyrischen Koning in het Britsch Museum te London, eveneens op de

beeldhouwwerken van de ru'inen van het paleis van Darius en Xerxes te Persepolis.

In de H. Schrift vindt men veelvuldig het gebruik vermeld van ivoor; David

noemt in den 44en Psalm de paleizen met ivoor versierd ; in het tweede boek Para-

lipomenon wordt de troon van Salomon beschreven als zijnde met ivoor bekleed

en versierd met het allerzuiverste goud; ook wordt daar berieht, dat de schepen

van den wijzen koning goud, zilver en elpenbeen aanvoerden. Het 3e boek der

Koningen vei meldt het huis van Aehab als zijnde versierd met ivoor.

De Assyrische en Egyptische niusea's bevatten eene groote menigte beeldjes

en voorwerpen tot dageiijksch gebruik van bewerkt ivoor; zoo ziet men in het

Assyrische Museum in de Louvre te Parijs kämmen, dolkheften enz. van ivoor

met zeer fijne versieringen.
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De Grieken schijnen het ivoor niet gekend, althans niet gebruikt te hebben

voör den Trojaanschen oorlog. In de Ilias wordt het slechts eenmaal genoemd

,

en dan is het een paardengebit behoorende aan een Trojaan. In de Odyssea

vindt men echter, dat de Grieken het ivoor benuttigden tot versiering hunner

meubelen : de zetel van Penelope was versierd met ivoor en goud.

In de hand der Grieken , die de beeldhouwkunst tot de hoogste volmaaktheid

gingen voeren. moest het ivoorbewerken wel een meer edele bestemming verkrijgen;

zij wendden de stof aan in verbinding met goud voor de beeiden hunner Goden.

Het ivoor leverde voor een deel de grondstof voor de vervaardiging dier beeiden

,

in zooverre het beeld uit eene houten kern bestond, terwijl de vleeschpartijen

met ivoor, het gewaad en de wapens met goud waren bekleed. Deze kunst-

werken werden genaamd chryselephantische beeldhouwwerken. Daartoe behoor-

den de Jupiter en de Pallas in het Parthenon, door Phidias vervaardigd, de Jupiter

,

Juno, Themis in den tempel te Elis. Deze beeiden hadden tamelijk groote af-

metingen; de Jupiter van het Parthenon o a. was meer dan 17 meter hoog, hij was

gezeten op een troon van cederhout , versierd met goud , ivoor en kostbare steenen
,

hield eene Faam in de hand , eveneens van ivoor en goud. De Minerva was meer

dan 12 meter hoog.

In navolging van de Grieken, hadden de Romeinen een groote voorliefde voo

r

ivoor. De attributen van het koningschap der Etruriers waren van ivoor en goud.

Ook onder de eerste Romeinsche keizers was de chryselephantische kunst in hooge

eere ; ten bewijze dienen de deuren van den tempel van Pallas te Syracuse

,

versierd met ivoor en goud. Tacitus bericht , dat het ivoren beeld van den ge-

storven Germanicus bij de circusspelen onder eerbewijzen moest worden rondge-

dragen. Titus liet een met ivoor bekleed ruiterbeeld van Britannicus vervaardigen.

Keizer Adrianus gaf een Jupiter van goud en ivoor aan den Olympischen tempel

te Athene. In de rijkelijk met ivoor versierde kerk van de Goddelijke Wijsheid te

Constantinopel stond o. a, bij de deuren een ivoren standbeeld van keizerin Helena.

Van al deze kunstwerken van groote afmetingen is ons echter niets bewaard

gebleven ; wel echter betrekkelijk vele kleine producten van de ivoorsnijkunst der

verschillende eeuwen. De reeks van ivoorwerken van de collectie Spitzer doet ons

de ontwikkeling dier kunst door tal van eeuwen heen zeker wel voUedig kennen.

Zij bevat 175 stuks. Byzantijnsche koffertjes. Carolingische boekdekbladen , litur-

gische en wereldsche kämmen, kromstaven, o. a. die van Aldobrandini, bisschop

van Gubbio , de 6ene helft van de beroemde diptiek van Tongeren , op welker

binnenkant nog de namen van de bisschoppen van Tongeren en Luik tot 959

voorkomen; kleine polyptieken met heerlijke miniatuur voorstellingen , Statuetten van

de H. Maagd en andere Heiligen, het pompeuze rugstuk van een zadel, behoord

hebbende aan koning Frederik van Cicilie, kostbare spiegeldoosjes enz. enz. Alle

deze voorwerpen vormen eene chronologisch volledige reeks van kunstwerken

,

reikende van de 5'''' tot de 17''' eeuw.
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^a den spreker niet veel aandacht te hebben aangehoord, volgden hem de

aanwezigen längs de reeks van platen, welke hij in de zaal had opgehangen. Bij

sommige platen had de Heer Lindsen ivoorwerken van het aartsbisschoppelijk

museum gelegd , welke veiwant waren aan de afgebeelde ivoorwerken van de col-

lectie Spitzer. Terwijl hij nu de prijzen noemde, welke gedurende de veiling van

de jongste dagen waren besteed , konden de gildebroeders zieh overtuigen , hoe

kostbaar de collectie van het aartbisschoppelijk museum is.

Dankbaar voor hetgeen zij gehoord en gezien hadden betuigden de broeders

hunne hartelijke instemming, toen de Deken den Heer Lindsen dankte voor de

leerrijke kunstbeschouwing en de verwachting uitte, dat de spreker in toekomst

uit den prachtigen catalogus nog andere gedeelten zoude voorleggen en toelichten.

Na de pauze deelde de Deken mede. dat voor de kunstreis van dit jaar

Aken en Cornelymunster ten doel waren gekozen. Wel zouden vermoedelijk reeds

vele gildebroeders een reisje naar Aken ondernomen en de daar aanwezige monu-

menten gezien hebben; maar het zoo interessante Cornelymunster was zeker aan de

meesten onbekend. En wie Aken ee'nmaal zag, begeert het weer te zien. Er is

een onderscheid tusschen zien en zien. Terecht zegt Dr. Bode. dat men kunst-

werken, aan welke groote kunstenaars hunne beste levenskrachten en levensjaren

wijdden, niet in een oogenblik kan opnemen. De dorn van Aken nu en zijn

schat behooren tot het kostbaarste , wat de christelijke kunst heeft voortge-

bracht. De Deken vertrouwt derhalve, dat vele broeders aan den tocht zullen

deelnemen , en belooft , in de volgende zitting nadere medeelingen te zullen

verstrekken.

Ten slotte vertoont de Heer J. Brom het beroemde ostensoriiim van Ootmar-

sum , hetwelk hij onlangs restaureerde. Hij maakt van deze gelegenheid gebruik

,

om een overzicht te geven van de ontwikkeling der ostensoria sedert het jaar 1260,

toen zij begonnen gebruikt te worden. Spreker betreurt het, dat de grootte der

hostien, welke men heden ten dage voor de expositie van het AUerheiligste bezigt

,

den goudsmid beletten, aan de ostensoria dien ranken vorm te geven, door welken

het kunststuk van Ootmarsum uitmunt Dit ostensorium, welks sierlijke vormen de

kunstbroeders niet genoeg kunnen bewonderen, werd vervaardigd omstreeks het

jaar 1390 in het klooster van Ferenswegen.

Als naar gewoonte werd de zitting met gebed gesloten.
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VERGADERING VAN 24 JUNI i!

g±s=iL^->fe^^A lezing en goedkeuring van de notulen der vorige zitting verstrekte de

Deken eenige historische gegevens omtrent den dorn van Aken en

zijn schat en Dr. Jansen over de abdijkerk van Cornelymunster.

Voorts hield de vergadering zieh onledig met de toebereidselen voor

de kunstreis.

VIER-EN-TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING,

irehoiiden te Aken den '^^^'"' Augnstits 1S93.

ANWEZIG een veertigtal leden met den Hoogedelgestr. Heer Mr. M.

A. van Berckel, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, en

den Eerw. Heer Schnock, Pastoor te Aken, als gasten.

Na lezing en goedkeuring van de notulen der 23"° algemeene

vergadering geeft de Deken een overzicht van de werken en lotgevallen van het

Gilde gedurende het laatst verstreken jaar, om vervolgens de indrukken saam te

vatten , welke de reisgenooten dien dag hadden ontvangen , vooral bij het bezichtigen

van den eerbiedwaardigen dorn van Aken en zijn weergaloozen schat. Ten slotte

betuigt spreker in naam der gildebroeders oprechten dank aan Pastoor Schnock ,

die hun heden zulk een dienstvaardige en kundige gids was.

Vervolgens bracht de penningmeester verslag uit over den finantieelen Staat

van het Gilde gedurende het jaar 1892/93.

Het kapitaal bedroeg / 4609,23.

De gewone inkomsten / 1009,—

.

De gewone uitgaven / 382,87.

De buitengewone (geschenk aan de kerk van St. Odilienberg voor eene muur-

Schildering) / 250.— , zoodat er van de inkomsten van het jaar een overschot

is van / 37ö,i3-

De reden, waarom het batig saldo dit jaar grooter is dan gewoonlijk, ligt in

de vertraging, welke de uitgave van het verslag onderging.

Nadat eene commissie de rekening en verantwoording had onderzocht en een

gunstig rapport had uitgebracht, ward de Penningmeester gedechargeerd.
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Daarop werden de Deken en de Penningmeester, wier beurt van aftreden was

gekomen, bij acclamatie herkozen, en werd bij meerderheid van stemmen Mr. M.

A. van Berckel tot gewoon lid aangenomen.

De vergadering werd op de gewone wijze gesloten.

VERGADERING VAN 19 OCTOBER 1893.

|IJ de opening der zitting kon de Deken met voldoening constateeren

,

dat de belangstelling der gildebroeders nog geenszins kwijnende is. Had

het minder gunstig tijdstip, waarop de Juni-zitting werd gehouden,

vele overigens ijverige leden belet , haar bij te wonen , thans kon de

vergaderzaal ternauwernood de aanwezigen bevatten.

Na goedkeuring van de notulen der vorige zitting werd bij acclamatie als

gewoon lid aangenomen de WelEerw. Heer A. Meijer , assistent van ons medelid

Pastoor Sinnige van den Ouden Rijn.

Vervolgens gaf Dr. Jansen bericht over een bezoek, dat hij in zijn kwaliteit

van secretaris van het Gilde onlangs ontvangen had. De ZEerw. Heer Charles

Clair , S. .1. uit Parijs was hem namens de Societe de Saint-Jean aldaar komen

voorstellen, dat de Parijzer en de Utrechtsche vereeniging broederschap zouden

sluiten. Het Parijzer genootschap telt twee secties, de eene, section d'encouragement

et de propagande , bestaat uit geestelijken en leeken, die de ontwikkeling van de

christelijke kunst en de vorming van christelijke kunstenaars wenschen te bevorderen

;

de andere, scction professwnelic tracht allen, die als vakmannen te Parijs de

kunst beoefenen, te vereenigen tot wederkeerige ontwikkeling en hulp. Eere-

president der societe is de baron d'Avril
,
President, Henri Cochin. Uit zijn onderhoud

met Pater Clair was Dr. Jansen gebleken , dat het Parijzer Genootschap eene wel

wat ruime opvatting had van christelijke kunst , welke weinig met de onze strookte

;

00k had hij niet verzuimd Pater Clair daarop te wijzen. Maar deze had daartegen

opgemerkt, dat, waar gelijk in Frankrijks hoofdstad de zondvloed eener onchriste-

lijke en antichristelijke richting alle kunstleven dreigt te verdelgen , de reddende

ark evenmin als die van Nog niet uitsluitend reine dieren moet opnemen. De

bestuurders en leiders van het genootschap waren er op uit, de jonge kunstenaars

allengs in die richting te sturen, welke ons Gilde van den beginne met even veel

succes als beslistheid had ingeslagen ; voor zoodanig streven meenden zij hui]) en
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steun te kunnen vinden in de broederschap met ons Gilde. Op zijn voorstel werd

nu Dr. Jansen door de vergadering gemachtigd aan het bestuur van de Societe de

Sait-Jean te schrijven , dat ons Gilde haar beleefd aanbod aanneemt, haar de

jaarlijksche verslagen zal zenden en wederkeerig die van de Societe de S.-Jean

vervvacht.

Aan het woord kwam daarna de Vice-deken, de Heer J. Lindsen. Spreker

wenschte dezen avond aan zijn medebroeders de pbotographische reproducties

te vertoonen, welke in 1878 door Perini te Venetie werden uitgegeven van de

voornaamste bladen uit het beroemde breviarium Grirnani. Over den vermoede-

lijken oorsprong en de geschiedenis van dit prachtwerk zonder weerga declde de

Heer Lindsen ongeveer het volgende mede. Het brevier ontleent zijnen naam aan

den kardinaal Grirnani, die het in het begin der 16'^ eeuw kocht van Antonio

Siciliano. Hoe deze in het bezit kwam van het kunstwerk, is onbekend. Men
heeft vermoed, dat het getijdenboek werd vervaardigd voor en op last van den

kunst- en letterlievenden Paus Sixtus IV, maar bij diens dood (1484) nog onvol-

tooid door den kunstenaar of de kunstenaars werd verkocht en direct of indirect

in het bezit kwam van genoemden Antonio. Maar spreker kan dit vermoeden niet

beamen. Het costuum van den persoon, die op plaat I van de collectie Perini

aan de rijk beladen tafel zit, verraadt duidelijk de lö**' eeuw. Daarmede vervalt

ook een ander vermoeden , volgens het welk Memling de vervaardiger of een der

vervaardigers van het boek zoude geweest zijn. Naar de Heer Lindsen meent,

bleef de Heer Baes , die het werk aan een grondige Studie onderwierp, wel" niet

ver van de waarheid , toen hij als zijne overtuiging uitte , dat twee schilders aan

het getijdenboek hebben gewerkt: een meester in de verlichtingskunst, vermoe-

delijk Gerard van Gent, die ook Gerard Horenbout genoemd wordt, en een minde«"

bekwaam leerling van hem, die ons onbekend bleef. De verlichters gaven echter

niet geheel eigen werk, maar ontleenden veel aan werken van Memling, Gossaert

of Jan van Mabuse en Gerard David, i)

De kardinaal Grirnani vermaakte het kunstwerk bij testament van het jaar 1523

aan zijn neef Marino Grirnani, patriarch van Aquileja, onder verplichting, dat het

na diens dood zoude komen aan de republiek Venetie. Dit geschiedde in 1593.

De bestuurders der republiek hebben het eenige kunstwerk met angstvallige zorg-

vuldigheid bewaard; sedert 1797 berust het in de boekerij van S. Marco.

Het brevier telt niet minder dan 831 bladen, welke alle op de meest zinrijke

en kunstvolle wijze zijn verlicht; van deze zijn honderd en tien groote en uitvoe-

rige miniaturen, welke door Perini in de afmetingen van het origineel met zorg

photopraphisch gereproduceerd werden.

1) Dat het brevier afkotnstig is uit het atelier van Horenbout, Staat thans vast. Men lezein de Revue

de l'Art Chietien (1894 le livr.l het hoogst belangrijke opstel van de Heer Jozeph Destr^e : „Recher-

ches sur les Miniaturistes du Breviaire Grirnani". Het opstel is nog onvoltooid.



Na op zoodanige wijze de medebroeders te hebben ingelicht, liet de Heer

Lindsen de bladen rondgaan. En het bleek, dat hij niet overdreven had, toen hij

de coUectie een museum noemde, dat de beste werken vertegenwoordigt uit den

bloeitijd der Oud-Vlaamsche schilderschool. Op de eerste plaats wekte het kalen-

darium van het brevier de älgemeene bewondering.

Elke maand is in den kalender vertegenvvoordigd door twee bladen
,

waarvan het eerste het eigenlijk kalendarium bevat, het tvveede eene uitvoerige

voorstelling geeft van hetgeen gedurende de maand in natuur en maatschappij

pleegt te geschieden. Laatst bedoelde bladen vormen een waren Spiegel van den

tijd, waarin zij ontstonden, boerenbedrijf en herdersleven, landelijke feesten en

j achttafereelen volgen elkander in bonte wisseling; van zeldzame pracht is taf. 15,

waar men een gezelschap van edellieden — zoo vrouwen als mannen — te paard

ziet uittrekken ter jacht. Maar van nog grooter meesterschap in de compositie

getuigt het eigenlijke kalendarium; de bladen daarvan vertoonen over 't algemeen

dezelfde dispositie, maar eene ongeevenaarde en zinrijke afwisseling in de detailleering.

ünder het kalendarium van elke maand, geschreven in twee kolommen, geven

telkens vier latijnsche hexameters eenige gezondheidsregels ; de inhoud dier verzen

bewijst helaas maar al te zeer, dat men in het tijdvak der humanisten van de

christelijke zedewet eene niet al te rigoristische opvatting had ; het geheel wordt

omsloten door eene laat-gothische architektonische omlijsting. In de bovenzijde dier

omlijsting zijn kleine vakken open gelaten voor het opnemen van de beeiden van

den dierenriem , in de benedenzijde grootere voor allerkostelijkste voorstellingen

uit het bonte volks- en familieleven : als ijsvermaak, vischvangst, aderlating enz.

Van de zijranden is die ter rechterzijde meestal breeder dan de andere, beide

bevatten, als beeldhouwwerk voorgesteld, figuren en groepen, welke betrekking

hebben op de voornaamste feesten en heiligen der maand , en zijn , naar gelang zij

een grooter ol kleiner aantal voorstellingen moeten bevatten, rijker of minder

rijk, maar altijd oordeelkundig en geestig, verdeeld, gesplitst en ontwikkeld.

Voor kunstenaars, die hout en metaal bewerken, bieden zij een grooten rijkdom

van kostelijke motieven. De verdere miniaturen , bijna honderd in getal
,
prijken

naar gelang van de plaats , welke zij in het brevier innemen , met voorstellingen

uit de levens der Heiligen van het Oude en Nieuwe Testament; sommige met

smalle, andere met breedere randen, en in dezen valt weer een verbazingwekkende

afwisseling te bewonderen. Sommigen zijn als die van het kalendarium van archi-

tektonischen aard en bevatten gelijk dezen medaillons, bogen en vakken met

voorstellingen, welke het hoofdtafereel van het blad illustreeren en completeeren

;

de anderen, niet architektonisch, bevatten op kleurigen grond liefelijk gerangschikte

en keurig uitgevoerde bloemen
, planten , vogels , insecten en ander schoon ge-

dierte. Men kan zieh bezwaarlijk een volkomen denkbeeld vormen van het be-

tooverend effect, hetwelk dit alles in de kleuren van het origineel op het oog moet

maken. Volgens den tekst, dien de Mas-Latrie bij de uitgaaf van Perini schreef,







zijn de architektonische randen bronskleurig met gouden lichten en moeten de

kleurrijke tafereelen met deze randen een geheel vormen van zeldzame harmonie.

Gelijk zij op grond van 's heeren Lindsen mededeelingen konden verwachten

,

bevonden de gildebroeders niet al de miniaturen van gelijke kunstwaarde
;

de

leerling bleef, vooral wat de teekening der figuren betreft , dikwerf verre bij den

meester ten achter; toch is er in elke miniatuur iets te bewonderen en te leeren.

Geen blad of het geeft iets eigenaardigs te zien: eene middeleeuwsche stad —
van binnen of van buiten gezien — met schilderachtige vestingmuren

,
poorten,

kerken, torens, Straten of marktpleitien ; liefelijke landschappen met voorvaderlijke

boerenhoven, kostelijke Interieurs van kerken en woonhuizen
,

pittoreske kleedijen
,

bonte tafereelen uit het leven van burgerij en adel enz. enz. En wat zoo geheel

den tijd kenmerkt, die aan dit brevier het aanzijn gaf, de kunstenaars konden

zelfs in een werk als dit niet nalaten , ook minder aesthetische en minder verheven

„Vorkömnisse" des levens te schilderen, welke wij , zonen der negentiende eeuw,

zelfs in een werk van laag allooi nauwelijks zouden gedoogen. Maar dit doen zij

toch alleen in het kalendarium, dat ook tot regulator van het gewone dagelijksche

leven diende, en zulks belette hen geenszins, om zieh, waar hun taak het eischte

,

tot in de hoogste en reinste sferen te verheilen; daarvan konden wij ons vol.

doende overtuigen bij de bezichtiging van miniaturen, als die welke de geboorte

van Christus, S. Jan op Pathmos en de AUerheiligste Drievuldigheid voorstellen

,

tafereelen, welke tot het schoonste en edelste behooren , dat ooit door het penseel

werd voortgebracht.

Lang verlustigden zieh de broeders in de bezichtiging der heerlijke collectie

en menigeen nam zieh zeker voor, in de gezellige en altijd voor de kunstvrienden

open staande bibliotheek van den heer Lindsen opnieuw een genotrijk en leerzaam

uurtje voor deze talrijke bladen door te brengen. In de dankbetuiging
,

welke de

Deken voor deze kunstbeschouwing tot den vice-deken richtte, stemden de aan-

wezigen van harte in.

Na de pauze nam de Deken zelf het woord en boeide de leden door een kunst-

beschouwing over Jan Gossaert of .lan van Mabuse. Aanleiding daartoe had hem

een opstel gegeven van Carl Justi over Jan van Scorel, of liever een lijst aan dat

opstel toegevoegd , waarin de directeur van het Berlijnsch museum , dr. Wilh. Bodle
,

en dr. Ludwig Scheibler de werken opsommen, welke volgens hen aan genoemden

meester zijn toe te schrijven. Tot zijn niet geringe voldoening had de Deken be-

vonden dat deze zoo bevoegde kunstkenners niet minder dan negen stukken van

het aartsbisschoppelijk museum aan den beroemden meester toekenden; maar naar

zijne sedert vele jaren gekoesterde meening was een dier schilderijen — een aan-

bidding van de H. Drie Koningen - het werk niet van Jan van Scorel maar van

diens meester Jan van Mabuse.

Tot het ontstaan van zijn vermoeden, dat later tot volle overtuiging rijpte,

had den spreker het eerst de omstandigheid aanleiding gegeven, dat dit stuk af-



komstig is uit de St. Jans-kerk te Wijk-bij-Duurstede. Onder de veertig schilder-

stukken toch, welke onze bisschop Philips van Bourgondie . de vrijgevige Maecenas

van Jan van Mabuse , in zijn kasteel te Wijk naliet , vvordt ook een Aanbidding der

Drie Koningen genoemd. Lag nu niet de gissing voor de hand, dat dit stuk van

het kasteel in de St. Jans-kerk kwain, eveneens niet de andere, dat het door

Jan van Mabuse werd geschilderd .'' Deze gissing leidde den deken tot verder

onderzoek.

Spreker gaf nu een vluchtige schets van de ontvvikkeling van den beroemden

Schilder, en verhaalde hoe hij omstreeks het jaar 1497 te Brügge onder leiding

van Gerard David van Oudewater een befaamd miniatuur- en paneelschilder werd

en ongeveer zes jaren later te Antwerpen den invloed van Quinten Massijs en van

zijn lateren vriend Jacopo de Barberi onderging. Uit dezen tijd zijn verschillende

van 's meesters werken bekend , welke de Deken in verschillende musea bijna

alle met eigen oogen zag; maar ook het aartsbisschoppelijk museum bezit een

kostelijke penseelvrucht van Gossaert uit deze periode. Dit meesterslukje stelt

de madonna voor op een rijk gebeeldhouwden zetei , terwijl een praemonstratenser

abt voor haar geknield ligt. Niet slechts het warm incarnaat en de brillante en

harmonieuse kleurzetting , waardoor zieh de overige werken van Mabuse kenmerken
,

vindt men op dit paneeltje terug, maar tevens de fantastische en toch zoo goed

begrepen architektonische decoratie , welke hij als geen andere oud-Nederlandsche

meester wist aan te brengen.

In 1504 vertrok Jan van Mabuse met zijn Maecenas Philips van Bourgondie

naar Rome. Gewerd den Bourgondier van de zijde van Paus .lulius II eene

vorstelijke ontvangst, onze Schilder kwam in aanraking en sloot vriendschap met

Michel Angelo en Rafael, die destijds in het vaticaan werkzaam waren. Daardoor

ging een nieuwe wereld voor hem open en het behoeft ons niet te verwonderen

dat hij met zijne vroegere kunstrichting brak en geheel onder den invloed der

groote Itaiiaansche meesters en der antieke kwam. Maar met welk gevolg.-' Is

de gissing van den spreker juist, dan schilderde Gossaert als eerste proeve van

zijn nieuwe richting de aanbidding der Drie Koningen en bood dit schilderij zijn

hoogen beschermheer ten geschenke aan. Maar dan zal men moeten toegeven,

dat deze eerste poging eene mislukte was; al te duidelijk verraadt zij het streven

van den Schilder, om zieh door onverdroten Studie eigen te maken, wat hij noch

van nature had, noch door geleidelijke ontwikkeling had verkregen

Maar ondanks dit streven, zoo nieende spreker, kon een opmerkzaam oog in

het schilderij nog veel ontdekken, dat aan 's meester eerste periode herinncrt.

Om echter tot grootere zekerheid te komen , wäre het van groot belang , indien

het schilderij kon worden vergeleken met andere stukken, van welke men weet,

dat zij door Gossaert
,
gedurende zijn achtjarig verblijf in Italie, werden vervaardigd.

Nu had het steeds de verbazing van den spreker gewekt, dat onze kunstvorschers

tot dusverre slechts een half dozijn kunstwerken hadden ontdekt, welke uit
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's meesters Italiaansche tijdperk stammen, en nog wel werken van profanen aard

en van vveinige beteekenis. Maar de Deken meent nog een vier- ofvijftal stukken

te kunnen noemen , welke hij niet aarzelt als werken van Jan van Mabuse te laten

gelden. Drie daarvan bevinden zieh in Italic, een te Napels en twee te Genua,

de twee overigen te Dresden, maar deze twee zijn ook van Genua afkomstig.

Ueze vijf stukken vertoonen in kleurzetting en behandeling eene merkwaardige

overeenkomst, niet slechts onderling , maar ook met de aanbidding van de Drie

Koningen in ons museum , en wat opmerkelijk is , alle vijf geven de aanbidding

van de drie Koningen te aanschouwen. Nu is spreker niet de eerste , die de

overeenkomst tusschen genoemde vijf schilderijen heeft waargenomen. Reeds

G. T. Waagen en E. Förster hadden er op gewezen en de meening uitgesproken

,

dat de vijf stukken van dezelfde hand stammen. De vraag echter, wie de meester

kon zijn, lieten zij onaangeroerd Dit echter stond bij beiden vast, dat de schilder

een Nedcrlander moest zijn, die zieh geruimen tijd in Italic had opgehouden.

Volgens sprekers vermoeden zijn de vijf stukken aau geen ander dan aan

Jan van Mabuse toe te schrijven. Hoezeer zij ook van 's meesters vroegere wer-

ken afwijken toch gelijken zij hun in menig opzicht. Maar zijn zij van hem , dan

zal men ook de Aanbidding van de Drie Koningen, die in ons museum bewaard

wordt, aan hem en niet aan Jan van Scorel moeten toeschrijven , zoolang niet de

kunstvorsching met zekerheid een anderen meester heett aangewezen.

Ten bewijze van zijn bewering vertoonde de deken photogrammen en gravures

van de besproken stukken, ten zeerste betreurend, dat hij niet in Staat was, .aan

de broeders de origineelen zelf te laten zien; dan toch zoude de gegrondheid

zijner hypothese aan allen overtuigend blijken. Met groote belangstelling hadden

de aanwezigen 's Dekens \'oordracht gevolgd, die met tal van interessante bijzon-

derheden uit het leven der Nederlandsche kunstenaars was gekruid , en blijkbaar

koesterden allen de verwachting, dat het hem gelukken zoude, ook de meest be-

voegde kunstvorschers van de waarheid zijner beweringen te overtuigen.

Later dan gewoonlijk werd de zitting gesloten
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ZUM KÖNIG VON SPANIEN.

EN ruim, gezellig, oudervvetsch Hotel , met nieuwe en allernieuwste

uitvindingen en inrichtingen , waar ge met blakers en lucifers

U niet behoeft op te houden ; draai aan dit onnoozel krukje en

elektrisch licht doorstroomt de U aangevvezen kamer.

In de lange eetzalen trekt aanstonds een keurige ver-

zameling van oude Engeische en Italiaansche gravures de aan-

dacht van den liefhebber en schijnt in haar degelijkheid den

uitgehongerden en dorstigen gasten uitmuntend in harmonie te staan met de rijke-

lijke en smaakvolle, niet al te zeer gemoderniseerde schoteis en de betrouwbare,

kracht en vroolijkheid aanbrengende wijnen.

Hier vereenigden zieh de van verschillende oorden en windstreken herwaarts

gestroomde en gestoomde deelnemers aan de Gildereis.

AKEN.

't Is een bekoorlijk dal, dat de groote keizer voor meer dan duizend jaren tot

verblijfplaats heeft uitverkoren, waar hij de heilzame warme brennen ontdekte en

zijn Palts stichtte met de beroemde Kapel. De sage verhaalt, dat Fastrada den

tooverring, die haar gedurende haar leven een onheilvoUen invloed over Karel ver-

zekerd had, stervende in een vijver bij het tegenwoordige Burtscheid wierp. Die

tooverring bleef zijn aantrekkingskracht uitoefenen en sedert kon de Keizer tot aan

het einde van zijn leven zieh niet voor längeren tijd uit deze streken verwijderd

houden.

Hier ontstond zijn Aken, dat een tweede Rome zou worden , de hoofdstad van
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het geweidige Frankenrijk, van de nieuwe door hem gegrondveste Europeesche

wereld. AI is het geen hoofdstad gebleven, de herinnering aan Karel den Groote,

aan zijn samenwerking en samenkomst met Leo III bij de stichting van den

keizerdom, aan de kroning van zooveel keizers verleent aan Aken een historische

waardigheid en een adel, die het nog altijd ver boven vele steden verheft, die door

ijzingwekkende opeenhooping van menschen en huizen in 't blufferig bewustzijn van

onzen tijd als vvereldhoofdsteden te boek staan. AI mocht het Rome's luister niet

bereiken, toch werd het de stad der concilien en rijksdagen en bij uitstek is het

de stad van Karel den Groote gebleven. Alles herinnert aan den machtigen Keizer

en Heilige: de natuur en de monumenten
, de relikwieen en de bedevaarten; zelfs

de moderne handelsgeest maakt zieh van hem meester en zet hem levensgroot voor

een magazijn van gemaakte kleederen. Het volk leeft en weeft in de dankbare

herinnering aan zijn beminden weldoener en noemt zijn zangerig dialect: de Sprohch
von Keihser Kahl.

Urbs aquensis, urbs regalis, regni sedes principalis, prima regum curia.

Er zijn oorden, waarheen het hart ons trekt, waar wij ons „heimisch" ge-

voelen als mensch, als Christen, als beoefenaars van kunst en wetenschap: hier

is gewijde bodem
, de geboorteplaats van een groot historisch tijdperk , van een

ongeevenaarde kunstonwikkeling.

Aken, Burtscheid, Cornelymunster, Rolduc, een grijs verleden en een nog
bloeiend heden vereenigen zieh in onzen geest bij 't vernemen dezer eerbiedwaar-

dige namen.

DE DOM.

Wat is de dorn van Aken.' geen wel ontworpen en consequent doorgevoerd

monument uit den tijd der machtige Duitsche keizers, gelijk de kerken van Spiers

Worms en Bamberg, geen interessante schepping uit den overgangstijd : geen vol

ontwikkelde gothische cathedraal als die van Amiens , Rheims of Keulen ; het

Akensche Munster is een conglomeraat van gebouvven uit verschillende tijdperken,

een interessante en schilderachtige groepeering van kerken, kapeilen, daken, koe-

pels en spitsen, de versteende taal der zieh opvolgende eeuwen. Het middel- en

uitgangspunt , de kern dier kristalisatie is de koepelvormige Karolingische hofkapel.

Luisteren wij naar de zakelijke beschrijving van een deskundige :

Terwijl in 't oosten koepelkerken algemeen werden , bleven ze gedurende de

eerste duizend jaren na Christus in 't westen een zeldzaamheid
, daar de enkele

soortgelijke werken slechts als kapeilen te beschouwen zijn.

De hofkapel van Karel den Groote te Aken, later uitgebreid tot het huldige

Munster, is het belangrijkste monument in dezen tränt en heeft aan een reeks

kleinere werken tot voorbeeld gestrekt.
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Karel bouwde te Aken een paleis en deze kapel , welke samen door een por-

ticus verbonden waren.

De opbouw van de laatste , welke in de jaren van 796 tot 804 plaats had

,

geschiedde onder leiding van den Abt Ansigis van St. Vandrilla.

Zij werd aan de H. Maagd toegewijd.

Haar hoofdvormen ontleende zij aan St. Vitale van Ravenna, echter in veel

kleiner afmetingen , daar de spanning der koepel nog geen vijftlg voet bedraagt.

Het geheel bestaat uit een achthoekigen middelbouw en een zestienhoekigen omgang,

waarover een galerij i.s aangebracht.

De acht hoeken van den middelbouw worden door sterke pijlers gevormd,

welke eerst ter hoogte der omgangsgewelven en voor de tweede keer boven de

zuilen door rondbogen verbonden zijn.

Daarov^r verheft zieh nog een vertikale muur met vensteropeningen en op

deze rust het koepelgewelf.

Dit laatste bestaat niet meer uit een halven bol gelijk in Ravenna, maar blijft

tot in den sluitsteen gelijk de onderbouw achthoekig , hierin reeds met de latere

romaansche koepels overeenkomende.

De omgang wordt door vlakke kruiswulven overdekt en de gaanderij daarbo-

ven door een socrt half tongewelf, dat van de buitenmuren uitgaande de vier- en

driehoeken , waarin de omgang verdeeld is , overdekt en zieh aan den binnenmuur

tusschen de bovenste rondbogen en de vensters aansluitende tevens der koepel tot

stevigen steun dient.

In ieder der openingen van de gaanderijbogen zijn boven elkander zuilenreeksen

geplaatst, de onderste worden door boogjes verbonden, terwijl de bovenste vrij

ongelukkig en unorganisch tegen de hoofdbogen aanstooten.

Desniettemin moeten deze kolommen als architectonisch hoofdsieraad be-

schouwd worden; ze werden, daar die tijden niet in Staat waren iets dergelijks tot

stand te brengen, uit oude bouwwerken van Rome en Ravenna herwaarts gebracht.

Groene porhyrkolommen en wederom witte van marmer, blauwachtige en bonte,

werden naast elkander gesteld, waarbij men zieh door de verschillende grootte niet

Het van de wijs brengen.

Toen de Franschen Aken in bezit hadden, werden deze kolonnades uitgebroken

en de schoonste zuilen naar Parijs gebracht: later heeft men de oude dispositie

naar best weten en kunnen hersteld.

De ingangshal de keizerloge daarboven en de traptorentjes aan weerskanten

worden geacht gelijktijdig met den hoofdbouw te zijn aangelegd: daarentegen is

het oude priesterkoor verdwenen.

Van de oude rijke, door Egenhard opgesomde bronswerken, zijn nog drie deuren

en de sierlijk doorbroken borstvvering van het hoogmunster overgebleven.

De oorspronkelijke prachtige decoratie met edele steensoorten en mozaieken,

waarvan Karel's biograaf gewag maakt, den dom prijzende als opus pulcherrimum
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et mirabile, is bijna geheel tc loor gegaan Daar reeds in 't jaar 1870 de toch

altijd nog decoratieve statuen , relicfs en Schilderingen, waarmede het octogoon in

den Rococcotijd was uitgedoscht , wel vvat al te haastig zijn verwijderd , maakt het

interieur vooreerst een recht onbehagelijken ruvven indruk. Alleen het mozaiekbeeld

in den koepel is tot nu toe voltooid. Slechts weinig overblijfselen van de oude

koepelversiering waren nog te vinden ; toch zijn ze voor den heer Bethune, voor-

bereid voor zijn zware taak, als hij was, door een zorgvuldige Studie der oude

mozaieken te Rome en Ravenna, voldoende geweest om de oorspronkelijke voor-

stelling in haar geheelen luister te doen herleven. Zij is genomen uit de openbaring

van den H. Johannes IV v. 9 en 10 : „Toen de levenden brachten lof, eer en

dank aan Hern, die op den troon gezeten is , die leeft door alle eeuwen der eeu wen,

vielen de vier en twintig ter neer voor Hern, die op den troon gezeten is enaan-

baden Hem, die leeft door alle eeuwen der eeuwen en legden hunne krönen neder

voor zijnen troon."

De uitvoering van dat grootsche werk was toevertrouwd aan den heer Salviati

in Venetig , die in zijn beroemde ateliers aldaar de musivische kunst deed herleven.

't Is te hopen, dat voor de verdere binnenrestauratie van Karel's kapel , zoowel

conceptie als uitvoering aan even kundige en conscientieuse mannen zal worden

toevertrouwd.

Nu het uiterlijk. De oorspronkelijke pyramidale bedaking
,
gelijk die nog in

Essen den domkoepel bekroont, werd in Aken in 't jaar 1236 een prooi der vlammen.

Waarschijnlijk zijn toen in laat romaanschen stijl de omgang en de acht puntgevels

verrezen, die thans het octogoon aanmerkelijk verhoogen : het daarbij behoorende -

nieuwe dak had meer den vorm van een toren; doch 00k dit werd door het vuur

vermeid en nu verkreeg het eerwaardige gebouw een kolossale koepelbedekking

met in- en uitspringende hoeken , een minder gelukkig product uit den pruikentijd,

dat volgens een Belgischen gildebroeder aan een kolossalen meloen doet denken.

De hoeken van het octogoon zijn elk versterkt door twee pilasters met pseudo-

korinthische kapiteelen, die echter niets dragen ; terwijl de soortgelijke pilasterparen

aan de achtkanten te Heiligkreuz en Essen en aan den dorn van Trier een

voorspringende kroonlijst ondersteunen.

De zestienhoekige omgang vertoont zieh van buiten als een stevige maar vrij

ruwe constructie, met gladde vensters, zonder relief of decoratie.

Gelijk volgens 't gevoelen der archeologen St. Vitale te Ravenna hem tot

voorbeeld gestrekt heeft, zoo worden als nabootsingen van den Karolingischen

bouw algemeen genoemd de centraalkerken te Ottmarsheim, Essen en Nijmegen.

Het priesterkoor, dat, het oorspronkelijke vierkante koor vervangend , zieh op

vernuftige wijze aan den zestienhoek van den o'mgang en den achthoekigen middel-

bouw aansluit, is een grootsch werk uit de veertiende eeuw ; 't is een enkel schip

van geweidige afmetingen in breedte en hoogte. De polygone uitspringende koor-

sluiting wordt gevormd door negen zijden van een veertienhoek. De gcheele
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ruimte tusschen de rijzige contreforten wordt door een imposanten vensterkrans

ingenomen. De diepe , Sterke schaduwen voortbrengende vensterbogen zijn met

bloem- en bladornamenten bezet. De contreforten, met figuren en baldakijnen ge-

sierd, eindigen in boven de kroonlijst doorloopende , vrijstaande fialen, die tevens

aan de wel wat magere dakgaanderij tot steun dienen. Een ter juiste plaats

aangelegde traptoren, in zijn bovenste partij zelfs als pinakel behandeld, zijn mak-

kers op de contreforten echter aanmerkelijk in zwaarte en hoogte overtreffende

,

doet goede diensten als rustpunt voor 't beschouwend oog en geeft voor 't gevoel

althans een gewenschte vastheid aan den misschien eiders wel wat ijien opbouw.

Van binnen wordt helaas het effect van deze stoute constructie verminderd

door ankers , die de gewelven op halve hoogte doorkruisen, en nog meer door de

geschilderde glazen der enorme vensters, die, alles behalve aan de natuurlijke

eischen der glasschilderkunst beantwoordende , het schoone koor letterlijk in een

valsch licht stellen.

De kolonetten tusschen de vensters dragen 14 beeiden van 'tjaar 1430 geda-

teerd. Ze zijn van een moderne polychromie voorzien en stellen voor: deH. Maagd,

Karel den Groote en de 12 Apostelen.

In 't jaar 1353, nadat de zwarte dood de helft der stadbewoners had weg-

gerukt, werd de grondsteen gelegd. Het gedrang der pelgrims bij de bedevaarten

had de behoefte aan uitbreiding meer en meer doen gevoelen; de geestelijkheid

van t Sticht droeg een aanmerkelijk deel der niet geringe bouwkosten ; doch

volgens de traditie heeft vooral de burgemeester Gerh. Chorus bij de oprichting

van domkoor en raadhuis een voorname rol vervuld.

In 1414 had de inwijding plaats.

In de groote regelmatige kathedralen vinden wij in verbinding met den koor-

omgang het koor omgeven door een gelijktijdigen en gelijksoortigen kapellenkrans.

In Aken omsluit een aantal van elkander onafhankelijke kapellen uit ver-

schillende tijdperken, van verschillende vormen en afmetingen, met het koor

den oorspronkelijken centraalbouw. Zij hebben echter bijna allen een verdieping

terzelfder hoogte als het hoogmunster, gelijk de bovengaanderij van Kareis

koepelbouw ook veelal genoemd wordt.

In 't noordwesten verheft zieh de ruime kruiskapel , een origineele schepping

der vijftiende eeuw: een rijzige middelbeuk is omgeven door een omgang en een

koortje in twee verdiepingen. De gewelfgraden rüsten op geen kapiteelen , maar

stijgen
,

prismatische kolommen vormend , van af de basementen omhoog. Het

ondergedeelte en de verdieping worden ook als St. Nikolaas- en St. Michaelskapel

onderscheiden.

Het geheel vormt een bijzonder gemoedelijk, aantrekkelijk hoekje, waar het

Volk gaarne zieh verschuilt, om in zekere stilte en afzondering zijn verzuchtingen

en gebeden hemelwaarts te zenden; hier werd ook op den eersten dag onzer

bijecnkomst de Gildemis opgedragen.
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Meer in 't noordoosten werd van 1455 tot 1474 een kapcl opgctrokken

,

wicr grondvlak een onregelmatigen zeveiihoek vormt ; ze wordt beneden Umbertus-

en bo^ven Karlskapelle genoemd. Een kleine koorvormige, op kraagsteenen rüstende

aanbouw is aan de verdieping toegevoegd, Karlskapel eertijds. Deze diende ge-

durende den nacht vö6r de kroning den konlng als slaapvertrek. Tot voor weinige

jaren mocht ze den domschat beherbergen, doch moesi dien wegens onvoldoende

zi.kerheid tegen inbraak aan de hongaarsche kapel afstaan.

Twee gecombineerde, ofschoon niet terzelfder tijd ontworpen en uitgevoerde

kapeilen, geven aan de zuidzijde een eigenaardig aspekt , met koor en octogoon

tot een verrassende schilderachtige groep zieh vereenigende. Gelijkvloers zijn ze

thans als sacristieen in gebruik genomen , boven zijn ze aan S. Mathias en S. Anna

toe^evvijd. De gothiek vertoont zieh hier, vooral aan de H Anna-kapel, in haar

rijkste ontwikkeling; een overvloed van maaswerk en profileering, van baldakijnen,

consolen en fialen, Ornamenten en figuren vereenigt zieh op een betrekkelijk kleine

oppervlakte zonder toch onrustig of verwarrend te werken. In vroeger tijden was

de tegenwoordige hulpsacristie onder de H. Anna-kapel een open portaal, terwijl

de hoofd sacristie onder de H. Martinus kapel bestemd was voor de bijeenkomst

der keurvorsten met den nieuwgekozen souverein.

In de nabijheid van den hoofdingang ligt de hongaarsche kapel, een koepel-

bouw uit het midden der achttiende eeuw, die een oorspronkelijke stichting uit het

jaar 1374 vervangt. Lodewijk, I Koning van Hongarije, liet ze oprichten ten bäte

der talrijke pelgrims uit zijn land , die de heiligdommen kvvamen vereeren.

Van de vele kapellen , die in de middeleeuwen voor den hoofdingang gevonden

werden, is slechts eene overgebleven en wel de op circa veertig pas afstand lig-

gende doopkapel , die haar tegenwoordigen vorm in 't begin der achttiende eeuw

verkregen heeft ; ze kan slechts bogen op een merkwaardigheid :
een oude, op acht

kolommen rüstende doopvont uit de negende of tiende eeuw, waarover tot in

tjaar 1803 alle katholieke kindertjes van Aken ten doop zijn gehouden.

De plaats voor den dom (Parvis, Pervisch, Paradisus) was eertijds afgesloten

door sierlijke gothische bogen; ze zijn in 't begin dezer eeuw door de beeren

Franschen neergelegd.

Het onderdeel van den toren ,
dat den hoofdingang bevat, waarin ook een van

de Palts naar den dom leidende verbindingsgang uitkwam ,
stamt nog uitdenkaro-

lingischen tijd. Volgens plannen van Schneider is daarop een klokkenkamer

verrezen. dragende een gaanderij, van waar de heiligdommen aan het volk worden

vertoond, en een hoogen heim door vier torentjes geflankeerd.

Van uit de St. Nlcolaaskapel is de kruisgang toegankelijk, een constructie uit

verschiUende tijden. Twee armen vertoonen in gewelven en basementen van afwis-

selenden vorm het karakter der vijftiende eeuw; de twee anderen zijn na den brand

van 1636 weer opgebouwd en worden thans door een restauratie met de eersten

in overeenstemming gebracht.
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Van de drie vroegere ingangen is slechts de vvestelijke, „das kleine Drachcnloch"'

genaamd , overgebleven.

De interessantste partij van den kruisgang is de zoogenaamde AUerzielenkapel

uit den tijd van Filip von. Schwaben (1185— 1194), wier arkaden en kapiteelen door

schoone bewerking uitmunten. II et ornament, zegt Kugler, is hoogst smaakvol en

de profileering van klassieke fijnheid.

Naast den hoofdingang met zijn broiisdeuren uit karolingische ot misschien nog

vroeger tijden stond en zal weder geplaatst worden de befaamde wolvin , een giet-

werk van laat-Romeinschen oorsprong; 't is een zittende diergestalte met open muil

en open borst, waaruit volgens de bedoeling van den maker water vloeien moest;

het volk echter weet nog ten huidigen dage het gat in de borst op andere wijs

te verklären De duivel moest natuurlijk 00k bij den mnnsterbouvv een handje

helpen ; daarvoor had hij aanspraak op de ziel van den eerste, die den voltooiden

tempel zou betreden. Toen de dorn nu kant en klaar was, joeg de lenke bouw-

meester een wolf over den drempel, wien de bedrogen Satan in zijn blinde woede

de ziel uit de borst rukte. Vandaar het gat. Aan de andere zijde als tegenstuk

van de wolvin Staat een bronzen pijnappel, wiens bladeren van 129 porien voorzien

zijn, waaruit insgelijks een fijne regen moest neder vloeien. De verzen aan den

voet verwijzen naar de stroomen van "t paradijs Deze vrucht (00k artisjok ge-

noemd) was als aan geen bederf onderhevig het zinnebeeld van den Paradijsboom

['ijnappel en Wolvin behoorden dus blijkbaar tot de fontein, oorspronkelijk het mid-

den der voorhal innemende

In een oude chronijk komt de wolvin als „berinne"' voor. In deze chronijk

wordt een beschrijving gegeven van de ceremonien bij de koningskroning. mede

de verklaring der beide bij den ingang van den dorn zieh bevindende bronsfiguren.

Men leest daar: „ein ertzbischofF von Coellen und der Abt van St. Cornelimünster

nehmen ihn (den Koning) mitt der handt und leitten in unter den boegh für der

wulffthueren dah die berinne und clee (pijnappel) seint und aldah sollen der Dechant

und der eltteste canonich desz münsters unser l.frawen den königh nehmen und

sollen ihm deuthen was die berinne und die clee betzeichnet, die berinne betzeichnet

das die königen so grimmich sein sollen auf die miszthedige alsz sey isz , alsz sey

jungen hait und die clee betzei^net dasz ehr so suesz und guetter thieren ( goeder

tieren) sein soll den guetten gleich den clee."

Van een uitstapje, dat „de wolf" in 'tjaar 1794 naar Parijs maakte, kwam hij

met slechts drie pooten terug.

Het Hemelsch Jerusalem, de Stad Gods, schemerend van goud ,
glansend van

edelgesteente, door den Apostel Johannes op Pathmos aanschouwd, werd in 'tjaar

1168 op last van Frederik Barbarossa door meester Wibert van Aken nagebootsl

in den vorm van een imposante lichtkroon, nederhangende in 't niidden van 't

octogoon aan een 27 meter lange naar boven in dikte toenemende ketting ; 't is

een reuzenwerk van verguld koper, waarvan de middellijn 4. 16 , de omtrek 13 meter
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bogen een achtbladerige roos vormt. Tusschen de inspringende hoeken en in 't

front der Segmenten zijn torenvormige kasteeltjes opgehangen. Deze i6 lunetten,

de torens van Zion voorstellend , waren door zilveren Heiligen bewoond . de lan-

tarentjes daarboven van lampen voorzien , terwijl 48 lichtdragers de tinnen van

den radluchter bekroonden. Doch alle sieraad is verdwenen; wat kostbaar was

hebben de Sansculotten geexporteerd en zog zweeft thans de representant van 't

Heineisch Jerusalem, een droeve schaduw van voormalige heerlijkheid , een van de

hemelbewoners verlaten Stad Gods, boven de hoofden der beschouwers , een betere

toekonist wachtende.

Ofschoon vroeger bijna alle bisschoppelijke kerken met dergelijke krönen

prijkten, zijn er in Duitschland. buiten die van Aken, nog maar twee te vinden.en

wel te Hildesheim en in de abdijkerk te Comburg. De Hildesheimer luchter , in

de elfde eeuw vervaardigd , heefc 17 meter in omtrek, is twaalfledig, heeft 24

torentjes, 2 schriftbanden en 72 tinnen als kaarsendragers, Staat echter enorm in

rijkdom van Ornamenten bij dien van Aken ten achter. Ook in de kloosterker-

ken van den berg Athos zijn dergelijke radkronen nog aanwezig.

De evangeliestoel (ambo), rechts aan den ingang van t koor, is volgens op-

schrift een geschenk van keizer Hendrik II, die in 'tjaar 1002 te Aken den konings-

zetel beklom. Deze ambo, een kunstwerk van zeldzamen aard, is bezet met

elpenbeenreliefs uit laat Romeinschen tijd
,

gesneden bergkristallen
,
gemmen en

edelgesteente. De zes kapitale ivoren stukken beiderzijds stellen voor: de twee

bovenste Bachus, de twee middelste vrouwenfiguren met mythologische attributen

.

de onderste krijgslieden te voet en te paard. De ronde kuip heeft haar oorspron-

kelijke geciseleerde koperen platen in de hoekpaneelen , de vier Evangelisten, voor-

stellend verloren; een daarvan wordt nog in de schatkamer bewaard. Het m.id-

delstuk stelt Karel den Groote voor. In "t midden van t koor hangt een dubbel

beeld der H. Maagd , een houtsnijwerk; de eene zijde vertoont de Hemelvaart

en de nadere de Kroning der Godsmoeder
;

juist daaronder ligt de grafzerk

van keizer Otto III.

Het hoofdaltaar werd in 1876 door Schneider uitgevoerd, de vier porphyr-

kolommen, die den baldakijn schrägen, zijn, gelijk men beweert , afkomstig van het

Karolingische hoofdaltaar. Nog Staat in 't koor vöör Otto's graf een van koper

gegoten lessenaar in arendsvorm uit de vijftiende eeuw.

Het hoogmunster bewaart nog op de oorspronkelijke plaats den kroningstoel,

soliiivi regni. van wit marmer. Hij is samengesteld uit een rüg- en een voorplaat

en kwartcirkelvormige zijwanden In 936 stond hij tusschen twee kosibare marmer-

zuilen: zes treden is hij boven den vloer verheven. De koningen werden na de

kroning op dien hoogen troon geplaatst, derhalve sedes regia genaatnd. Zoo ge-

zeteld onlvingen de gekroonden de eerste huldc en verleenden den wijdingsslag

aan de zoosenaamde zilveren ridders.
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In een kapel van 't hoogmunster staat ook de romtinsche marmersarkotaag'

,

die waarschijnlijk het zittende lijk van Karel omhulde tot de verheffing in 'tjaar

1165. Voor- an zijwanden zijn met reliefs gedecoreerd, den roof van Proserpina voor-

stellende. Daar Proserpina's nederdaling in de onderwereld symbolisch het ver-

dwijnen der zaadkorrels in de bouwvoor beteekent , kon het tafereel volgens de

christelijke opvatiing met de opstanding in verband gebracht worden. De lengte

van den schrijn, 20,5 cM. was voor Karels iijk voldoende, de breedte, die slechts

50 cM. bedraagt, zou voor de schouders niet toereikende geweest zijn, 't geen te

meer spreekt voor de zittende houding, in welke volgens oude berichten het Iijk

werd bijgezet.

De H. Anna-kapel is van het hoogmunster gescheiden door een dubbele deur

uit Karolingischen tijd. In die kapel is opgesteld een oud van eiders verkregen

altaar, waarvan de reliefs de zoogenaamde Mis van Bolzano behandelen.

D E D O M S C H A T.

Even als de dom hetft ook de domschat zijn ontstaan te danken aan Karel.

Niet alscf deze rijke verzameling van goudsme^werken , ongeevenaard in kostbaar-

heid van materiaal. meesterlijke compositie en uitvoering, in zijn tijd en door zijn

munificentie zou zijn in 't leven geroepen ; maar de schatten van geestelijken

aard , die naar de opvatting van een waarlijk christelijk tijdperk een zoo uitver-

koren omhuUing niet alleen verdienden , maar vereischtcn , die schatten bevonden

zieh in 't bereik van den machtigen vorst, die met Rome, Constantinopel en Je-

ruzalem in nauwste verbinding slond , en hij verzuimde niet ze naar zijn lieve-

lingsoord te verplaatsen, zeker van de machtige aantrckkingskracht, die ze zouden

uitoefenen op de jeugdige geestdriftvolle geslachten , die het kruis omhelsd en het

heil van den Verlosser uit Israel hadden aangenomen

Twee reuzenwerken der goudsme£kunst wedijveren te Aken in rijkdom van

materiaal en uitvoering. Het oudste is de schrijn met de overblijfselen van Karel

den Groote, welken de burgers dezer stede, waarschijnlijk door Frederik Barba-

rossa aangespoord en ondersteund, voor den stichter en patroon hunner woonplaats

van edel metaal lieten vervaardigen Naar de zuiver Romaansche vormen te oor-

deelen zou men geneigd zijn dit kunstgewrocht aan de twaalfde eeuw toe te

schrijven — toch wordt ons bericht, dat keizer Frederik II eerst op den tweeden

dag na zijre kroning in 'tjaar 1215 het lichaam van Karel in den prachtigen

nieuwen sarkofaag Het overbrengen; daarop nam hij een hamer, legde den kei-

zersmantel af, beklom met den goudsmid het onderstel en bevestigde voor aller

oogen de laatste nageis in den schrijn; men vermoedt nu, dat deze door een bejaard

meester, die aan de in zijn jeugd geleerde en toegepaste kunstvormen steeds

getrouw bleef, begonnen en voltooid werd. Ook de geheele aanleg is in over-

eenstemming met zoovele schrijnwerken uit de twaalfde eeuw: een rechthoekig
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langwerpig gebouw met spitse bedaking . zoodat de smalle zijden den gevelvorm

aannemen; de talrijke beeiden en Statuetten worden door bijschriften verklaard

;

aan de eene gevelzijde zien wij de gedreven figuren van de H. Maagd Maria en

der aartsengelen Michael en Gabriel en aan de andere smalle zijde zetelt Keizer

Karel in vol ornaat.

Ecclesiae Christi, tu lux. tu genima fuisti

Karole, flos regum, decus orbis et arbiter legum.

De om de zeven jaar zieh herhalende „Heiligthumsfahrt''' , die waarschijnlijk

onder de saksische keizers opkwam. heeft haar bestaan voornamelijk te danken

aan de groote relikvvieen, door Karel naar Aken gebracht. Ueze zijn : i. het ge.

waad der H. Maagd Maria , een wijd schoon kleed van wit linnen of oostersche

byssus met geborduurde randsieraden , 2 de windseien van het goddelijk k-ind

,

3. het doek, dat bij de onthoofding van den H Johannes gebruikt werd
, 4. het

lendendoek van den Verlosser.

Toen eindelijk tegen 1215 de kunstrijke schrijn van Karel den Groote voltooid

was, kwam bij de burgers van Aken de gedachte op 00k voor de wereldberoemde

relikwieen hunner Munsterkerk een gülden tempel te stiebten. Wij vernemen dan

00k uit een oorkonde, dat de „Capsa ad laudem b. Virginis" in 't jaar 1220 onder

banden van den kunstenaar zieh bevindt , en dat de kosten door 't Stichtskapittel

gedragen worden. De nieuwe „Marienschrein" zai den „Karlschrein" in pracht en

sierlijkheid nog overtreffen. De vorm der basilika komt hier nog meer tot gelding,

daar het hoofdgebouw door een kruisschip gesneden vvordt. De gevels van

dit voorspringend transsept zijn verrijkt met de onder klaverbladvormige bogen

zetelende beeiden van de H. Maagd en Karel den Groote :

Karolus hie magnus magnt qui regna gubernans

Mundi rex meruit super omnes magnus haberi.

Aan de gevclzijden van den schrijn vinden wij God den Almachtige heerschen

over de schepping

:

Solus ab aeterno creo cuncta , creata guberno

Pontus , terra, polus michi subditur , haec rego solus

En de beeltenis van Paus Leo III , die de Munsterkerk had ingewijd

:

Ecce Leo papa, cujus benedictio sacra

Templum sacravit, quod Karolus aedificavit.
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Gelijk aan den sehrijn van Karel de beide lange zijden met de zittcnde Sta-

tuetten van Duitsche keizers an koningen bevolkt zijn , zoo heeft de kunstenaar

hier de beeiden der twaalf Apostelen aangebracht en ze met Symbolen en bijschriften

omgeven. Boven ieder figuur verheft zieh een gevelspits, die de kroonlijst van 't

langschip doorbreekt, waardoor een zeer levendig effect verkregen wordt. De

kleine zoowel als de vier groote gevels zijn met rijk bladornament omzoomd

;

dat der laatsten, t welk ook de vakken bekroont, is als giet- en ciseleerwerk van

buitengewone schoonheid. Even als bij de andere capsa verheffen zieh ook hier

boven de bekapping zeven kogelvorniige knoppen
,
grooten rijkdom van filigraan

en geciseleerd Ornament vertoonende. Op de dakhellingen van 't langschip vinden

wij eveneens basreliefs , rijk aan figuren ; de zestien tafereelen zijn genomen uit

het leven van den Verlosser en Zijne Moeder en stellen voor op de eene zijde

:

de Annuntiatio, het bezoek bij Elisabeth, de geboorte van Christus, de verschij-

ning van den engel aan Josef, den zang der Engelen, de herders op de vlakte,

de aanbidding der Driekoningen, de opdracht in den tempel ; op de andere zijde:

de doop in den Jordaan, de bekoring in de woestijn, het avondmaal, de gevan-

genneming des Heeren, de geeseling , de kruisiging, de afneming van 't kruis en

de begrafenis.

Hoe rijk en kostbaar de „Marienschrein" met edelgesteente, met email en fili-

graan over zijn geheele oppervlakte op de heerlijkste wijze getooidis, daarvan kan

de belangstellende lezer zieh een begrip vormen . als hij met bril en loupe gewapend

aan de hierbij gevoegde afbeeldingen een nauwkeurige beschouwing wijden wil.

Zeventien in goud gedreven figurale voorstellingen . door een kostbare

omlijsting vereenigd , vormen de zoogenaamde Pala d'oro , een altaarstuk , waar-

schijnlijk bestemd cm als superfrontale op de tombe geplaatst te Vk'orden tot ver-

hooging van luister en plechtigheid bij de viering der hoogste kerkelijke feesten.

Volgens een overlevering zou Keizer Otto III het goud voor de platen aan het

graf van Karel den groote ontleend hebben ; waarschijnlijker is, dat Otto aan wiens

tijd dat kunstwerk inderdaad zijn ontstaan te danken heeft, het als geschenk aan

de stad Aken toekende, ten teeken zijner geestdriftvolle bewondering voor zijn

grooten voorganger.

In 't midden , omsloten door een Mandorla d. w. z. een spitsbogig ovaal
,

troont de Verlosser in zijne heerlijkheid; omgeven, rechts door Zijn H. Moeder, links

door den H. Michael, den patroon der Duitsche landen, en verder door de Symbolen

der vier Evangelisten in kleine ronde medaillons , terwijl op de overige tien platen

tafereelen uit de lijdensgeschiedenis zijn voorgesteld.

De oude omlijsting was te loor gegaan; op last van Keizer Wilhelm I ward

door den goudsmid Witte te Aken Otto's kostbaar geschenk in zijn ouden luister

hersteld.

Een belangrijk werk is ook de relikwieenkapel, in welker lade een scheenbeen

van Karel den Groote door engeifiguren gedragen, te aanschouwen is. Dit reli.
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quiaiium werd eertijds bij plechtige processien rond gedragen ; ook geeft een In-

schrift op den voet de bestemining er van als „feretrum" uitdrukkelijk te kennen

;

nog op een andere wijze heeft de kunstenaar deze bestemming verduidelijkt, te

weten door vier engelen, die den eigenlijken relikwieenhouder te dragen schijnen . in

werkelijkheid rust deze echter op acht zuiltjes; ook met de vier middelsten zijn

figuren verbonden: aan de voorzijde een paus en een bisschop, aan de achterzijde

twee lansdragers met zwaard en schild. Boven de lade verheffen zieh in bevallige

ontw ikkeling drie baldakijnen met de Statuetten der Hemelskoningin , van Keizer

Karel en de H. Catharina. De Keizer draagt het door hem gestiebte Munster, de

H. Catharina de Symbolen van haar martelaarschap en een klein reliquiarium. Ook

de figuren in de het geheel bekrönende torentjes zijn relikwieendragers : de Zalig-

maker houdt in een vaas de helft van een kruisnagel, vvaarvan de andere helft te

Parijs bewaard wordt. Dit werk is ontstaan in de veertiende eeuvv ; de hoogte

bedraagt 1.250, de lengte 0.725 Meter, het gewicht 90 pond.

Buiten deze behelst de schatkamer te Aken nog vele en groote kostbaar-

heden; een verdere opsomming en beschrijving daarvan houden wij echter voor

overbodig, daar meerdere afbeeldingen ontbreken en de lezer zieh zonder deze

onmogelijk een juiste voorstelling dier kunstwerken zou kunnen vormen. Slechts

een majestueus borstbeeld van den grooten keizer zij nog genoemd , dat op ons

een diepen indruk maakte : stel u voor het gelaat van een Keizer en een Heilige

,

dat u techniek en kunst doet vergeten, waarop ge de verheven ideeen van een

door God verlichten geest meent te onldekken. Dit beeld omsluit Karei's schedel

en is getooid met de Duitsche koningskroon , een geschenk van Richard van

Cornwallis Bij alle kroningen werd dit keizersbeeld door de twee jongste

Stichtsheeren tot aan de stadspoort den nieuwgekozene te gemoet gedragen, die

dan uit den zadel klom en den schedel van zijn verheven voorganger eerbiedig

kustte.

R A A D H U I S.

Op 't oogenblik maakt het raadhuis van buiten juist geen imposanten indruk :

de wel wat eentonige gevel en een paar torenstompen zijn alleen overgebleven

na den grooten brand van 1883. Verdwenen is het hooge dak door tallooze

dakvensters verlevendigd , verdwenen zijn de grillige , maar toch het 00g boeiende

rococcospitsen , die de torens bekroonden, het raadhuis op grootsche wijze' flankeer-

den en omlijstten. Wel zijn restauratieplannen uitgewerkt
,
goed- en weer afgekeurd

en eindelijk zal met het herstellingswerk een aanvang gemaakt worden - maar

zal het hernieuwde raadhuis worden , wat het was .' Wij beraadslagen zoo onver-

moeid in onze dagen, er zijn zoo menige koks, die in den pot kijken, daar wordt

ZOO veel geleerdheid, archeologische wijsheid en stijlkennis te pas gebracht bij
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alles, wat vvij ondernemen en tot stand breiigen
,
maar och , waar blijft het karakter ?

Volgens een Maastrichtsche chronijk „waert in t jaer 1353 onser liever vrouwen

choer ende det Heren huys te Aecken in den mert aangelecht". Het contract over

de beeiden aan de fa^ade is gedateerd van 'tjaar 1370. De kapel werd inge-

wijd in 'tjaar 1413. De torens verkregen de eigenaardige bedaking, die ze tot

den laatsten brand droegen, pas na den grooten stadbrand van "tjaar 1656. Ook

het steile dak van den middenbouvv was van lateren oorsprong. Een interessante

stoep in rococcostijl werd in nieuweren tijd door een gothieke steentrap vervan-

gen. Dus ook hier werk uit wijd uiteenloopende tijd- en stijlperiodes en toch een

bekoorlijk, de markt beheerschend geheel. O, gelukkige tijden van minder algemeene

geleerdheid, van minder ingepompte „Schulbildung", maar van onvergelijkelijk meer

smaak en kunstgevoel.

De plaats , waarop thans het raadhuis zieh verheft, werd vroeger ingenomen

door het Karolingische paleis , waarvan echter in den nieuwen bouw niets anders

te vinden is dan het onderdeel van een der groote torens.

Wij gaan naar binnen; gelijkvloers vinden wij een ruime vestibule en links

daarvan de zittingszaal van den gemeenteraad , opgeluisterd door eenige historische

schilderijen. Napoleon gaf in 1807 zijn beeltenis en die van Josefine, beide impe-

ratorisch gekostumeerd , ä la bonne ville ten geschenke. In de rechts gelegen

zalen zijn nog muurschilderingen en lambrizeeringen uit de vorige eeuw te bezichtigen.

In vroeger tijden diende siechts een smalle wenteltrap aan de westzijde ter

communicatie tusschen de verdiepingen , thans is een ruim trappenhuis aan de

achterzijde van 't raadhuis aangebouwd; bij 't beklimmen daarvan kan men profi-

teeren van een gunstig uitzicht op de noordzijde van den dom.

De keizerzaal, waarin gedurende de middeleeuwen de plechtigheden bij de

koningskroningen plaats hadden , waarin met name het feestbanket werd gehou-

den, waar ook de rijksdagen plachten bijeen te komen, is een imposante door vier

zware pijlers in twee beuken verdeelde, met gewelven overdekte ruimte, ongeveer

45 meter laiig en 20 breed.

Aan de oostzijde ligt de zoogenaamde raadhniskapel, eigenlijk siechts een

polygone uitbouw, waarin een altaardisch geplaatst was. Aan den ingangsboog zijn de

wapenschilden der keurvorsten aangebracht. Op 37 console's, gedeeltelijk uit de

middeleeuwen en gedeeltelijk nagebootst, zuUen even vele keizerbeelden aan de hier

gehouden historische feestvieringen herinnerend plaats vinden. Drie van de kolossale

rhombische pijlers dienen tegelijk voor schoorsteen; ze bezitten geen kapiteelen,

maar de vrij zware nervures der kruisgewelven komen geleidelijk uit hun facetten

te voorschijn en eindigen in geduchte sluitsteenen. De vijf lengte-afdeelingen

worden elk door drie hooge kruisramen verlicht. De zaal is gepolychromeerd door

Kleinertz , den bekenden Keulschen kunstenaar

Haar hoofdsieraad, haar grootste aantrekkingskracht voor burgerij en vreem-

delingen heeft ze echter te danken aan den schilder Alfred Rethel, te Diepenbende
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bij Aken geboren, wiens muurschilderingen de daden van den verheven stichter

der Paltz en der stad verheerlijken.

Onder de weinige monumentale werken , welke uit de Dusseldorpsche scliool

zijn voortgesproten, is zonder twijfel de „Cyclus uit hct leven van Karel den Groote"

in de raadhuiszaal te Aken het belangrijkste, en met recht mag meii Rethel den

grooten Cornelius ter zijde stellen.

Zeer verschillend van de Idealisten der romantische school streeft hij naar

scherpe individualiseering van zijn figuren een groote stijl heerscht in zijn voorstel-

lingen; in zijn streven naar karakteristiek volgt hij getrouw het voetspoor der

oude Duitsche meesters; eenvoud en beperking tot het voistrekt noodzakelijke zijn

het kenmerk zijner scheppingen. Het weinig sprekendc koloriet Staat in harmonie

met de eigtnaardige soberheid der teekening. Hij heefc echter zijn werk niet mögen

ten einde brengen ; de tweede helft der muurschilderingen heett naar zijn kartons

Joh. Kehren en wel in levendiger kleuren afgewerkt.

Zoo ongeveer oordeelt Dr. B. M. Lersch, auteur van: der neueste Führer

durch Aachen und Umgegend".

Daarentegen lezen wij in het verslag van het Gilde van St. Thomas en St. Lukas

over 'tjaar 1890 het volgende: Les trois parvis interieurs sont decores de fresques.

Nous n' hesiterons pas ä dire que le majestueux vaisseau a ete defigure par cette

decoration, exe'cute'e nssurement avec talent, puisque eile a pour auteurs M. M.

Rethel et Kehren , mais en depit des rbgles de la peinture murale bien entendue.

Wat ons het meest hinderde was de gedrochtelijke omlijsting ,
waarmede men

de muurschilderingen omgeven heeft, waardoor ze den indruk maken niet op, maar

vöör en vrij van de muren te staan - de eenheid van architectuur en decoratie is

ZOO ten eenenmale opgeheven ;
waarschijnlijk heeft men 't niet aangedurfd om op de

oude muurvlakte direct te schilderen; er wäre dan toch wel een andere manier te

vinden geweest om dat te vermijden, de gekozene werkt allerongelukkigst.

Het eerste schilderstuk stelt voor de Opening van het graf van Karel den

Groote door Otto III in tjaar duizend. Toen de jonge Keizer Karei's graf liet

openen, vond men het lijk gezeten op een troon, gelijk het in tjaar 814 was

bijgezet met alle insigne's der keizerlijke waardigheid het Evangelieboek op de

knieen. Ademar, die tijdens de opening van het graf leefde, schrijft: „Karel werd

te Aken in de kerk der H. Moeder Gods, die hij zelf gebouwd had
,
begraven.

Het lijk werd. met welriekende Stoffen voorzien, op een gülden zetel in het graf-

gewelf geplaatst, omgord met een gouden zwaard , een gouden Evangelieboek

met handen en knieen houdend , de schouders leunende tegen den zetel, het hoofd

vol waardigheid verheven en met gouden ketting aan het diadeem bevestigd. In

het diadeem werd hout van het ti. Kruis gevoegd. Men vulde het graf met

specerijen , balsem en moschus en vele kostbaarheden. Zijn lijk werd met kei-

zerlijk gewaad bekleed, en zijn gelaat onder t diadeem met een zweetdoek be-

dekt. Op de huid werd een cilicium gelegd, dat hij steeds in 't geheim had
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gedragen, en over t keizerlijk gewaad de gouden pelgrimstasch gehangen, die liij

droeg, wanncer hij naar Rome toog; schepter en schild van goud, door Paus Leo

gevvijd, hingen voor hem. Het graf ward gesloten en verzegeld."

Misschien had men bij de begrafenis van den Keizer een voorbeeld uit Raven-

na voor oogen. Daar immers werd het lijk van GaUa Placidia, uitgedoscht met de

keizerlijke gewaden en attributen op een stoel van cederhout geplaatst.

De andere schilderijen stellen voor: 2. De vernietiging der Irmensul, 3. De

overwinning bij Cordova, 4. Karel's intocht in Pavia, 5. De doop van Widukind,

6. De kroning van Karel tot roomsch keizer door Leo III, 7. Den bouw van

't Akensche Munster 8. De kroning van Lodevvijk den Vrome.

Menigecn zal zieh misschien 00k hier de ballade van Schiller herinneren

:

In Aachen in seiner Kaiserpraclit

Im alterthümlichen Saale,

Sass König Rudolphs heil'ge Macht

Beim festlichen Krönungsmahle,

waarin de vroomheid van den eersten Habsburger geprezen wordt, die op de jacht

een priester met het H. Sacrament ontmoetende, dezen op zijn paard zette en

hem ZOO in staat stelde een door stortregens gezwoUen beek te passeeren en bij

tijds bij den zieke aan te komen. Het paard, dat den Heer mocht dragen, wilde

de graaf niet terug nemen , het zou voortaan aan den goddelijken dienst gewijd

blijven. Deze gebeurtenis u-erd bij liet Kroningsmaal door den als zanger optre-

denden priester ter eere van den nieuvven koning en stamvader v.m het huis

Habsburg voorgedragen.

De kroning van Rudolf had echter plaats 24 October 1273. De bedoelde

„alterthüiiiliche Saal" was dus niet de tegenwoordige, waar nog de vroegere eerezaal

in de Palts van Karel.

ROL DUC.

Monasteriuni Rodense, Abbaye de Rolduc, Klosterrath , deze namcn draagt

het beroeinde Limburgsche Seminarie, dat in de nabijheid van 't Station Herzogen-

rath (Rode ducis, Rode le Duc, Castrum Rodense) dicht aan de Duitsche grens

,

2'/» uur van Aken , een breeden boschrijken heuvel met zijn gebouwen overdekt.

Een wijd vruchtbaar Jal breidt zieh voor ons uit. In deze streek is volgens nauvv-

keurige waarnemingen het centrum te zoeken der aardbevingen, die in 1873 West-

duitschland en ook ons vaderland in bevveging brachten. In de Hertogsburg (een

ronden vasten toren, thans gerestaureerd) huisde in de jaren 1735—76 de beruchte,

t^e bokkenrljders genaamde rooverbende. Thans zijn de onderaardsche machten

bedaard en de geciviliseerde roovers vinden meer succes onder de oogen en met

goedvinden van den Staat, die onderwijl schoolmeester en soldaatje speelt . hun

slachtoffers aan den haak slaande en uitzuigfendc.
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Aan de poorten van 't seininarie werden vvij door Mgr. Evcrts. den alom

bekenden president dier grootsche inrichting, en tal van professoren ontvangen.

Wij mochten het voorrecht smaken de uitgebreide Studie- en rekreatielokalen en

vooral de beroemde abdij-kerk onder zoo voortreflelijke leiding met vruclit en

genoegen te bezichtigen en er, voor zoover de tijd zulks toeliet. onze Studie aan

te wijden.

Stichter der abdij-kerk is Ailbert, de zoon van een edelman te dezer plaatse,

geboren in 't jaar 1075, die, eerst kannunik te Doornik, later het kloosterleven

omhelsde en persoonlijk ervaren in de bouwkunst, kerken en kloosters oprichtte.

In 'tjaar 1107 ondernam hij den bouvv der kerk en iets later van het klooster

te Rolduc, gesteund door de vrijgevigheid van een bekeerden landheer, Embricon

genaamd. Volgens de kloosterannalen heeft Ailbert een krypta gebouvvd en de

fundamenten van een klooster gelegd in lombardischen stijl: construxerunt cr)'ptam,

facientes fundamentum monasterii scemate longobardino. De krypt werd ingewijd

en de plaats. waar de kerk zieh zou vcrhefifen, ingezegend door Ailbert, bisschop

van Luik, in tjaar 1108,

In 't Westen neemt een narthex of voorhal de geheele breedte der kerk in

;

voor de zijbeuken in twee, voor den middelbeuk in drie verdiepingen verdeeld.'

De middelbeuk bestaat uit vier quadratische afdeelingen; vierkante pijlers, naar

't midden door pilasters, naar de zijbeuken door ronde koloinmen versterkt , dragen

de bogen en kruisgewelven. De zijbeuken zijn tusschen den eersten en den

tweeden , den derden en vierden pijler van 't transsept af eveneens met kruisge-

welven overdekt, en wel zoo, dat op een vierkant geweif in t middenschip er

twee in de zijbeuken komen , om welke te dragen tusschen genoemde pijlers ronde

kolommen geplaatst zijn volgens de gewone romaansche wijs. Tusschen den

tweeden -en derden, den vierden en vijfden pijler zijn de zijbeuken overdekt met

halve tongewelven, die van de buitenmuren uitgaande tegen t middenschip ter

hoogte der groote gewelven en dezen tot steun dienende aanleunen. Op deze

manier kon de middelbeuk direct verlicht worden door vensters, plaats vindende

boven de daken der zijbeuken.

Het transsept was bij den eersten aanleg niet uitgebouwd, maar bleef in ge-

lijke lijn met de zijbeuken
; 't werd later vergroot en met langwerpige kruiswulven

gedekt.

Narthex, beuken en transsept vormden dus in "t begin samen een parallelo

gram, en daaraan sloot zieh een prachtige klaverbladvormige abside , als zinnebeeld

van het dogma der Trinitcit, een hoogst zeldzame aanleg in onze streken.

De abside en 'tmiddelvak van 't transsept, waaronder de krypta gelegen is

zijn verhoogd en vormen te zamen het priesterkoor , daarheen geleiden de trappen

op beide zijden , teiwijl men in t midden over zeventien treden naar de onderkerk

nederdaalt.

De heer Cuypers , die kerk en krypta gerestaureerd en zooveel mogeliik tot
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hun oor.spronkelijken Staat terug gebracht heeft , zegt over de laatste

:

De krypt van Rolduc is zeker een der schoonste onderaardsche kerken van

't westelijk Europa. Zij neemt het middelgedeelte van 't transsept in en vorint

den grondslag van 't klaverbladvormig koor.

De krypt is verdeeld in drie beuken van gelijke hoogte en breedte. Zestien

Tonde kolommen en 24 pilasters dragen de gewelven met diagonaalgraden, maar

zonder scheidingsbogen.

De kolommen in de nabijheid van 't altaar zijn de rijkst versierde en rüsten

op basementen in leeuwenvorm.

De kapiteelen zijn allen verschillend in ornamentatie; een daarvan vertoont een

naakten man, door ranken belemmerd, de armen afwerend naar de hoeken uit-

stekende. van waar dieren (varkens) op hem afkomen om hem te bijten. Op een

ander is een paard afgebeeld eveneens door rankwerk omslingerd : klaarblijkelijk

Symbolen van den mensch door zijn booze neigingen tot zonde gedreven. Andere

kapiteelen weer dragen menschenhoofden
,
aan de hoeken uit ranken of uit den

muil van een grijns voortspruitende.

Verder van 't altaar verwijderd nemen de kapiteelen een losser karakter aan

en 't is opmerkelijk, dat die der bovenkerk van een meer archaistischen en by-

zantijnschen typus zijn.

De middellijn der kolommen neemt naar boven af; de basementen hebben het

gewijzigde attische profiel en zijn gedeeltelijk op de hoeken met knoppen versierd.

Dcrtien rondboogvensters verspreiden een geheimzinnig licht in deze onder-

aardsche kapel Zou 't vermetel zijn een symbolisch id<ie in dit getal te willen

opspeuren: de Zaligmaker en zijn twaalf Apostelen.' Deze gedachte wordtversterkt

door het middelraam boven 't altaar , dat van grooter afmetingen en door twee

aanvallige, den boog dragende kolonnetten omlijst is.

Het altaar , voor dertig jaren gerestaureerd, is geplaatst tegen tlen muur onder

't oostelijke venster.

Te dezer plaatse vond men bij de restauratie de volgende chronograinmen.

Honorl .\larlae AnnUntlatae SaCrabar.

ALbcrto fUnDatore eXstrUor post seX saeCULa

et triginta septeM annos InnoVor

Het eerste gecft het jaar der wijding aan: 1108; het tweede den tijd der

restauratie: 1745. Deze restauratie bestond slechts in een overlading met pleister-

ornanienten, die de architectonische vormen geheel deden verdwijnen.

De oorspronkelijke ramen waren ten deele toegemetseld, terwijl andere openin-

gen in de muren gebroken waren om gewenschte lichteffecten te verkrijgen.

Deze alteraties verwijderende , kon nien de wäre vormen terugvinden , de

profielen der basementen en overblijfselen van kapiteelen , waardoor een logische en

nauwgezette restauratie mogelijk werd.

In de krocht vertoonden zieh onder de bepleistering sporen van muurschilde
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ringen. De architectonische grenzen, arkaden , vensterbogen enz. waren afgezet met

rood-bruine lijnen, de gevvelven wit gekalkt; de graden droegen geelgroene banden,

door zvvarte lijnen verdeeld; längs de graden en aan de zijden heenloopende, deed

een roodbruine zoom , door een zwarte lijn bcgrensd, den gewelfvorm scherp en

diiidelijk uitkomen.

De pijlers, kolommen en pilasters waren zonder beschildering gebleven.

Van buiten doet de kerk zieh voor als een vrij eenvoudig romaansch bouw-

werk , aan weerskanten ingesloten door de vertrekken en gangen van 't seminarie.

Het oude klooster bevond zieh aan den noordkant; de tegenwoorJige kruis-

gangen zijn uit de zeventiende en achttiende eeuw.

C O R N E L I M U N S T E R.

Witiza, graaf van Magnelone , geboren omlrent 750 in Languedoc, trad 774

ingevnige van een treffende redding uit levensgevaar in 't klooster van den H. Se-

quanus in 't bisdom van Langres; hij stichtte 780 een klooster op zijn bezittingen

aan de beek Aniane. Als Benedictus van Aniane werd bij de hervormer van

'tkloosterleveninWestfranken, de hersteiler van den ouden strengen regel van Benedictus.

Zijn Concordantia regularum werd in 817 in 't geheele rijk aangenomen. LocJewijk

de Vrome belastte hem , dien hij tot vriend en raadgever had uilverkoren, met de

stichiing eener abdij in de omgeving der keizeriijke residentie ; zoo ontstond

Indemunster, Morasterium ad Indain, in 'tschiiderachtige dal der Inde
,
de voor-

malige standplaats der roineinsche Ala Indiana. De Inde is een beekje, dat zieh

bij Düren in de Roer (zijrivier der Maas) stört. Lodewijk zorgde voor rijke inkom-

sten
,

Privilegien, vrijdom van lasten enz. Meer dan door dat alles werd in die

tijden een kerk, een plaats beroemd en gezocht, als ze zieh mocht Verheugen in

t bezit van belangrijke relikwieen. En 00k hiervoor maakte Lodewijk van zijn

macht gebruik en verrijkte zijn stichting met een heiligen schat van zeldzame

waarde, de groote evangelische relikwieen: i". Linteum Domini 2°. Sindon munda

3°. Sudariuin Domini,

Er bestaat verschil van gevoelen over, of de Keizer het recht had deze relikwieen,

die deel uitmaakten van de „Gewandkammer des Herrn''' in de Paltskapel te Aken,

aldus te verplaatsen. Het karakter van Lodewijk sluit echter een wilkeurige spohatie

uit , misschien beschouwde hij die relikwieen als behoorende tot den keizerlijken schat

en de verplaatsing in naaste nabijheid niet als een volledige scheiding: van af den

beginne toch werden de heiligdommen van Aken en Cornelimunster te zelfder tijd

en als een geheel aan de geloovigen vertoond.

Sedert 820 bleef Indemunster in "t bezit dier groote en kostbare evangelische

relikwieen, ze de eeuwen door met vurige vereering als hoogsten schat bewarende.

Wel is waar moest de abdij een deel van 't Sudarium en de helft van de Sindon



inunda afstaan aao Karcl den Kaie voor Compiegne, zijn residentie, maar ter vergoedmg

van dit verlies verkreeg ze partikelen van 't heilig kruis, relikwieen van den H. Ste-

fanus , van St. Fabianus en St. Sebastianus
,
van St. Cyprianus, bisschop van Carthago

an martelaar, en bovenai het hoofd en den arm van den H. Cornelius, wfens geheele

lichaam Karel de Kaie van paus Johannes VIII had ontvangen. Aan deze laatste

relikwieen hebben klooster en plaats hun tegenwoordigen naam ontieend ; in de

documenten, na 876 gedateerd , heet de abdij Monasterium Sancti Cornelii ad Indam,

Cornelimunster.

Van af haar stichting nam ze toe in macht en rijkdom en werd in 't vervolg

keizerlijk en rijksonmiddelbaar ; haar abt was souverein over de omliggende lande-

rijen en nam een plaats in onder de vorsten van t keizerrijk Ze bleef echter

niet van rampen verschoond : de Noormannen, die haar plunderden, deden hären

abt den martelaarsdood sterven ; door verwoesting en brand herhaaldelijk vernield,

herrees ze telkens in grooter macht en heerlijkheid.

Door alle wisselvalligheden heen bleef ze getrouw aan de orde der Benedik-

tijnen, tot ze in 1804 gelijk alle kloosterlijke instellingen aan de Fransche revolutie

en haar gevolgen ten oller viel.

De abdijkerk is parochickerk geworden , het klooster met zijn uitgestrektc

gebouwen herschapen in een seminarie voor onderwijzers.

Van de door den H Benedictus van Aniane opgerichte bouwvverken is be-

grijpelijk weinig nicer te vinden: ontlcr gronds ontdekte men eenige zeer oude

resten, met name onder den toren een westelijkc abside; het graf van den Heilige

mocht ondanks zorgvuldigc navorschingen cn ontgravingen niet terug gevonden worden.

De kerlc is een wijde hal van vijf breede beuken , in den middelbeuk is nog

een kern van romaanschen oorsprong te herkennen ; 't gothische hoofd- en neven-

koor zijn van 1322 — 81
; het zuidelijke schip werd opgetrokken van 1450 — 81

;

de kerk was vöör 1540 voltooid , onderging echter in lateren tijd nog veelvuldige

wijzigingen en veranderingen.

De noordbeuk, korter dan de overigen, bezat een koor in tvvee verdiepingen

;

van uit de bovenkapel werden waarschijnlijk de heiligdominen vertoond; daartegen-

over toch bevindt zieh een steenen balkon met houten balustrade, toegankelijk van

uit de kerk door een steenen wenteltrap en vroeger van uit het klooster over een

gaanderij. Dit balkon, den abt en zijnen voornamen bezoekers gelegenheid

gevende, de H. Mis bij te wonen zonder in de kerk af te dalen en tegelijk als eereplaats

dienende bij de verheffiiig dci- relikwieen , is een dier vrije en geestige toevoegselen
,

waarvan de ouden, door geen symmetrische scrupule's benauwd, het geheim bczaten.

Ilet oude Oratorium aan de westzijde dient tegewoordig voor zangkoor; men

ziet er nog schoone koorbanken uit de laatste helft der veertiende eeuw; ze zijn

voorzeker het werk van hoogst bekwame beeld- en ornamentsnijders , als bijzon-

derheid valt er bij op te merken , dat. terwijl de zittingen van de bovenste rij gelijk

overal verdeeld zijn , de onderste rij alle afscheiding mist.
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In ecn der zuidelijke beukeii Staat een houttn retabel uit de zesticnde eeuw , en

tegen de mureii zijn, als veelal in oude kerken
,
gedcnksteencn geplaatst. t Hoofd-

altaar prijkt met een schiltlerij van Gerard

Dauffet , en aan de Evangeliezijde tegen

den muur Staat een beeld van den H.

Coinelius op een rijk uitgewerkt piedestal

uit de vijftiende eeuw ; daar vinden wij

den abt Ziilsdorft' geknield voor den H.

k'oosterpatroon , een engel draagt zijn

wapenschild , en pelgrirns zien op tot den

pausmartelaar. De heer .1. van Straaten

heeft nevenstaande goed gelukte schets

van dit interessante stuk genomen.

In de sciiatkamer zijn slechts de

zoogenaamde kleine relikvvieen te zien. Op
de eerste plaats Staat, ook als kunstwerk,

een zilveren borstbeeld van den H. Corne-

lius, gedeeltelijk verguld en versierd met

steenen van groote waarde, een schitte-

rtnde arbeid uit den aanvang der vijftiende

eeuw. De H. Paus draagt de drievoudige

kroon , triregnum ; door een bijzondere

mekaniek kan de schedel van den Heilige,

in dit kunstwerk gevat, blootgelegd wor-

den; waar te nemen zijn dan de sporen

van zijn wreed martelaarschap , door den

verbrijzelden schedel ward gesmolten pik

en lood gegoten. Op de borst is, omsloten

van een kristallen kruis , een partikel van

't wäre kruis beve.stigd , zoodat met dit

reliquiarium op 't eind der plechtige ver-

tooning aan t neergeknielde volk de zegen

kan gegeven worden. St. Cornelius , die

Salustra, de vrouw van een romeimschen kapitein , ook Cornelius genaamd, door

kruisteeken en gebed van de vallende ziekte bevrijdde, wordt in 't bijzonder door

de lijders aan deze vreeselijke kwaal als patroon en helper aangeroepen

De met drie sleutels gesloten schrijn, de groote relikwieen bevattende, mag
slechts om de zeven jaar geopend worden ; deze verkrijgen dan telkens een nieuwe

oinhuUing van groene, witte en roode zijde, terwijl de oude aan kleine stukjes

gesneden en onder de pelgrirns verdeeld wordt ter kostbare gedachtenis aan de

godvruchtig vereerde heiligdommen.
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Linteuni Doniini, het linnendotk, waarmede de zaligmaker bij de voetvvasschiiig

oni£;ord was, is ecn vrij stevig weefsel met franjes aan de uiteinden ; de zvvarte piek

in 't niidden is volgens het naive volksgeloof van Juda's voeten afkomstig.

Sindon Munda, het laken , waarin het lichaam des Heeren door .lozef van

Ariniathea en Nicodemus naar het graf gedragen werd. verdient, ook van archaeolo-

gisch standpunt , de grootste belangstelling ; een stof zoo oud en van zoü groote

waarde zal nien te vergeets eiders zoeken: 'tis een echte byssus , dat wil zeggen

een linncnweefsel met rijke afwisselende dessins , een wonder der Oostersche weef-

kunst, afkomstig uit Alexandrie in Egypte Vol^^ens een spreekwoord uit oude

tijden behoefde men zieh slechts in purpur en byssus te kleeden om in körten tijd

een groot vermögen door te brcngen. Slechts een rijk en aanzienlijk man gelijk

Jozef van Arimathea kon het lichaam van zijn aangebeden God en Zaligmaker mel

zulk een kostbare stof omhuUen. Linteum üomini en Sindon Munda worden gehee!

ontvouwen voor het volk tcn toon gesteld en mögen door zieken worden aangeraakt.

Niet ZOO het Sudarium Domini , het zweetdoek, dat volgens 't Evangelie het aan-

rezicht van oiizen Heer in t graf bedekle en na deopstanding daar gevonden werd.

Het is ook een linnenweefsel, een byssus, maar zoo fijn, dat slechts de fijnste tuUe

van onze dagen er bij te vergelijken is. De zweetdoeken waren niet breed, maar

zeer lang en werden meermalen om 't hoofd van den overledene geslagen , en men

bezigde daarvoor de meest doorzichtige Stollen , om nog in 't graf de trekken van

den ontslapene te kunnen herkennen, t M,ig ons dus niet verwonderen , als Jozef

van Arimathea voor zijn geliefden meester een zoo kostbaren zweetdoek verschafte.

Om dit teere stuk voor verval te bewaren heeft men het reeds voor eeuwen
^

saamgevouwen op een onderlaag van zijde moeten bevestigen; elke aanraking is

ten strengste verboden.

Onder het dak van 't koor en van een gedeelte van 't schip is een houten gaan-

derij aangebracht. De inrichting maakt op 't eerste gezicht een vreemden indruk
,

maar het innert ons weldra aan de groote feestelijke bijeenkomsten , die hier alle

zeven jaren gehouden worden. Van af de gaanderij heeft alsdan dagelijks om drie

uur de plechtige vertooning der beschreven heiligdommen plaats , een onvergetelijke

indrukwekkende ceremonie. Bij 't aanschouwen dier heilige overblijfselen, betrekking

hebbende op de diepste geheimen van onzen verheven Godsdienst, worden niet

zelden de hardvochtigste gemoederen overmand van de teederste christelijke

gevoelens. Een ontelbare menigte vol van geloofen vertrouwen schouwt opwaarts,

een eerbiedige stilte bewarend, geheel een volk in verrukking, plaatsen en Straten,

vensters en daken innemende, knielt dankbaar aanbiddend neder voor zijn Schepper

en Zaligmaker! —
Wij moeten een steilen heuvel beklimmen om de St. Stevenskerk te bereiken,

die verlaten en verwaarloosd op haar eenzame hoogte, naast het stille kerkhof,

het verval tegemoet gaat. 't Is een eenvoudig bouvvwerk: drie schepen met ranke

houwsteenkolomnien zouden volgens 't oorspronkelijk plan ter zelfde hoogte over-
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wulfd worden, getuige de nog voorhanden aanzet der graden ; van idee verande-

rende heeft men de middelbeuk hooger opgetrokken en op genoemden aanzet de

kolonnetten geplaatst, die nu de gewelven dragen; de gewonnen hoogte was echter

niet belangrijk genoeg om 't middelschip met eigen vensters te kunnen verlichten,

't Is nu een bouw geworden, vrijwel overeenkomende met talrijke kerken in Gelder-

land en Overijsel, onder anderen met die van Winterswijk , Groenlo en Aalten , met

verhoogd middelschip maar zonder bovenlicht, de daken van de zijbeuken aan-

leunende tegen de middelmuren onder de gootlijst. De Heer van Fisenne heeft

aan de St. Stevenskerk een bijzondere Studie gewijd en ze uitgegeven in

zijn Art Monumental. Volgens zijn verklaring behoorde de toren, thans ingesloten

door de zijbeuken, eertijds tot de verdedigingswerken der abdij. Van het kerkhot

heeft men een schoon overzicht over kloostergebouwen en kerk, omsingeld door

de gevels en daken der omstreeks drieduizend zielen teilende gemeente.

Wij mögen Cornelimunster niet verlaten zonder een woord van dank aan onze

voortreft'elijke voorlichters en geleiders, de beeren Pastoor Schnock en burge-

meester Freiherrn von Brackel, onder wiens aanvoering wij ook ter herberge togen,

om in een ruime frische kegelhal aan lange tafeis gezeten in onschuld en vroolijk-

heid aan bier en „Butterbrod mit Schinken und Wurst" ons te verkvvikken.

Nog bezechten wij de Eremitage, heerlijk in 't groen op een boschrijk rotshoofd

gelegen. Wij verheugden ons over 't schoone vergezicht, de bevallige afvvisseling

van dal en heuvel; eenigen van 't gezelschap interviewden den vromen kluizenaar,

die hier in eenzaamheid en gebed maar blozend en tevreden, zijn dagen slijt;

huisvesting en kapel werden aan een belangstellende inspectie onderworpen.

Dan werden de rijtuigen beklommen, en wij genoten op den terugweg nog

eens de aantnekkelijkheden van 't Eiffellandschap , het berg op en berg af doorslin-

gerende längs den breeden , harden straatweg , afwisselend stapvoets en in vliegende

vaart. Korenvelden en bosschen, landelijke woningen en schüren getuigen van

welvaart en vrede
;
de overblijfselen van een oud kasteel „Schönforst«, vooral de

hooge , lijvige burgtoren , verlevendigen de herinnering aan romantische dagen en

verbalen; eindelijk zien wij Aken weer voor ons, zijn huizen en torens, het eigen

aardige silhouet van den dorn, waarachter zieh de Lousberg statig verheft met

zijn zonnig belvedfere en zijn donker geboomte.

PARALIPÜMENA.

De St. Foilanskerk achler den dom , de oudste parochiekerk van Aken , heeft

drie beuken , ronde kolommen en kleine bovenlichten , een ruim koor met vijf groote

vensters en daarnaasl den toren met een nieuwe doorbroken niaaswerkspits ; de

architect zal er eenige interessante profileeringen in opmerken.

Htt Kornhaus op de vischmarkt, eigenlijk Curie van Koning Richard van

Cornwallis , later korenschuur en gevangenis, een vroeggothisch gebouw , dat geheel



40

in verval geraakt was. doch nu een restauratie heeft ondergaan, bezit gelijkvloers

slechts een groote pooit en op de verdiepin^ drie vensters in twee afdeelingen.

De beeiden der zeven keurvorsten versieren den gevel. Onder de vensters trekt de

boven vermelde inscriptie onze aandacht: Urbs aquensis, urbs regalis etc.

Het Museum Suennondt, beheizende oude en nieuwe schilderijen , Egyptische,

Romeinsche en Akensche antiquiteiten , een collectie van oude Stoffen en kanten, bij-

eengebracht door Dr. Beck
,
geologische en andere natuurwetenschappelijke rariteiten

konden wij slechts ter loops bezichtigen en daarbij constateeren
,
dat gelijk overal

ook hier de oudhoUandsche schilderschool vol leven en gezondheid de moderne

kunst, gelijk het moderne menschdom aan bloedarmo^ lijdende, in de schaduvv steh.

Hier mögen wij ook vermelden , dat de voortrellelijke aquarellist , Caspar

Scheuren, een Akensch kind was. Wie heeft niet zijn Rijnlandschappen in 't Museum

te Keulen bewonderd.'' De breede stroom, de bergen met bürgen en bouwvallen

bekroond , stadjes en steden met hun grootsche kerken , oudervvetsche straatge-

ziehten met pikante gevelhuisjes in vakwerk, sagen en legenden, gevulde met

wijnranken onslingerde roemers, dat alles op 't fiinste geteekend en getint en in

bevallige groepen vereenigd, brengt u op de meest poetische en artistieke wijze

de schoone dagen weer te binnen, aan de oevers van den heerlijken stroom gesleten

of doorgebracht aan boord van een majestueusen Salondampfer achter een flesch

Niersteiner of Marcobrunner.

Aan Pontthor en Marschierthor, twee grijze poorten, vooral de laatste voor

de Studie der middeleeuwsche vestingbouvvkunde hoogst belangrijk , de eenige

overblijfselen van de oude omwalling, wenschen wij toe dat ze bestand mögen zijn,

gelijk weleer tegen stormram en sappeur , tegen den modernen „Krämergeist" , die

ze te lijf \\ il , als overal de oude schilderachtige gebouwen , omdat ze hem in den

weg staan bij zijn haastige drukte, en het schoone prospect zijner rechtlijnige

Straten en menschenmagazijnen bederven.

Niet ongezellig is iiet, vooral des Zondags voor etenstijd, aan den Elisenbrun-

nen. In den „Kurgarten", die alleen tegen „Tageskarten" toegankelijk is , verza-

melen zieh de uitheemsche badgasten en toeristen , met veel geld en rheuniatiek

bezwaard; daar werkt de „Kur-kapelle" haar ochtendprogramma af. Onder de kolon-

nade s nemen de liefhebbers van den „Frühschoppen" stormenderhand alle plaatsen

in beslag, terwijl de groote, uit de laatkerk saamgestroomde menigte in dichte

drommen op- en afwandelt, om voor den eten nog de brokstukken van een deuntje

op te vangen.

Had Caspar Scheuren een open oog en een diep gevoel voor de schoonheid

en verscheidenheid der middeleeuwsche kunst, aan Schinkel, den bouwmeester van

den Elisenbrunnen te Aken, den schepper van het oude Museum , het Schauspielhaus,

de Hauptwache te Berlijn heeft de Tektoniek der Hellenen haar diepste geheimen

geopenbaard. Wij kunnen niet anders dan den edelen eenvoud en de harmonie

zijner werken bewonderen, ofschoon wij andere wegen bewandelen dan hij heeft aan-
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gewezen. Met een verdeeld gevoel zien wij zware en overladen romaansche oi

gothische postgebouwen enz. voor ons verrijzen ; de keus van den stijl alleen doet

het niet ; 't komt ten zeerste aan op de wijze, waarop de stijl en het zwaard ge-

handhaafd worden. Jakob Bälde zingt

:

Sandte dem Türken einst

Nicht Skanderbeg, der Schreck der Türken, auch

Den Säbel ? Aber seine Rechte

Sandt' er ihm nicht, die den Snbel führte.

Längs de „Promenaden-', de breede, gedempte, met boomen beplante, met villa's

en huizen bezette stadsingels, bereikt men den „Stadtgarten", een heuvelig park

,

waarin het Mariahilfspital vreedzaam gelegen is. In 't noordwesten daarvan verlieft

zieh de Salvatorberg, bekroond door een romaansch kerkje mettoren,in nieuvveren

tijd op oude fundamenten en naar oude gegevens opgericht en Salvatorkerk ge-

naamd. Oorspronkelijk door Lodewijk den Vrome als kerkhofskapel gesticht, dan

als kloosterkerk dienende voor adellijke „Cistercienserinnen" was het oude kerk-

gebouw eindelijk in verval geraakt. Eeuwen door werd St. Salvator (St. Zellester)

door de geloovigen als Calvarienberg beklommen en op de vastenzondagen , ah

de lente zijn eerste kijkje kwam nemen in 't ruwe noorden , door de Akensche

jeugd tot speelplaats uitverkoren.

Van af den Salvatorberg werd zijn nabuur de Lousberg beklommen (altijd per

rijtuig: de looplust bleek niet groot te zijn en met name waren eenige welgevoede

beeren niet te bewegen, noodeloos een voet te verzetten). De Lousberg verheft

zieh 265 Meter boven de zee en 90 Meter boven het marktplein. De bergrug,

een aanzienlijke oppervlakte van 18 Hectaren, evenals de hellingen met heerlijke

boomen beplant , biedt de schoonste gelegenheid tot verfrisschend oponthoud

,

gepaard met het genot der liefelijkste vergezichten. Op de ruime terrassen van

het Belvedfere, een aanzienlijk gebouw, vroeger aan het hazardspel gewijd
,
thans

koffiehuis en restauratie , werd het panorama bewonderd en de brandende dorst

gelescht. 't Ware heerlijk geweest , Indien wij hier het avondje verder hadden

kunnen passeeren, want de verhuizing naar den zoologischen tuim bleek meer een

verandering dan een verbetering, ofschoon wij ook daar geen reden tot klagen

hadden. Behaive de uitheemsche diersoorten deden er een Hongaarsche kapel en

een Skandinavische circus onze wel is waar vaak „engherzig patriotische", maar

toch „im Ganzen kosmopolitische" eeuw alle eer aan. Hier moest volgens het

programma de algemeenejaarlijksche vergadering en 't gemeenschappelijk avondmaal

plaats hebben. Gebrek aan tijd en de behoefte van den inwendigen mensch

noopten ons de eerste zoo kort mogelijk te maken (zie bl. 17) en na de ver-

moeienissen van den dag aan het tweede uit te rüsten en ons te verkwikken.

De verslaggever verpoost hier een oogenblik, peinzende, of hij nu nl wat wij



gezien hebben ten minste in 'tkort vermeld heeft ; op begrootingen en in bestekken

laten ingenieurs en architecten gaarne een „vergeten post" figureeren, vvijze voor-

zorgsmaatregel, maar tevens onwillekeurige belijdenis van menschelijke tekortkomitig:

werd hier iets over 't hoofd gezien 't gevolg daarvan behoeft gelukkig geen bij •

rekening te wezen.

Maar wat wij niet gezien hebben ? De abdijkerk van St. Jan te Burtscheid met haar

schat ; de kerken van St. Adelbert , St. Paul en St. Nikolaas stonden op ons eerste

programma vermeld. De excursie naar Rolduc heeft den tijd er voor bestemd in be-

slag genomen. Ook de nieuwe kerken zouden een bezoek waardgeweest zijn. Bij

de Marienkirche en de Jacobikirche zuUen reeds de namen harer bouvvmeesters, Statz

en Wiethase de belangstelling der kunstbroeders gaande maken. Ein andermal!

Ten slotte bij den flinken feestmaaltijd eer en dank gebracht aan onze voor-

trefifelijke gidsen
,

aan Pastoor Schnock en onzen van ouds in Aken zieh te huis

gevoelenden Deken, en dan teruggestoomd door polders, beemden en waarden tot

aan de piek, waar de machtige St. Maartenstoren zijn hoofd in de wölken steckt,

als „Wahrzeichen" der grijze bisschopsstad.
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VERGADERING VAN 22 FEBRUARI 1894.

^^'^>;*-j|ÜOR de in aanzienlijken getale opgekomen leden nam na goedkeuring
I % / I van de notulen der vorige zitting het eerst de Deken het woord. In

plaats van het gebruikelijk overzicht te geven over de werken en lot-

1 gevallen van het Gilde in het jaar 1893 . wenschte spreker in het kort
z.jne gedachten te uiten over eene gebeurtenis in genoemd jaar voorgevallen , welke
zeker aan de aandacht der gildebroeders niet mocht ontgaan. Ten gevolge van een
besluit, genomen op de in 1892 gehenden algemeene jaarlijksche vergadt^ring van
de Katholieken van Duitschland kwam de Deutsche Gesellschaft fiir Chnsfltchc
Kicmt tot stand. Doel dier vereeniging is , het in Duitschland meer en meer veld-
winnende fabriceeren van kunstwerken tegen te gaan, de tot Industrie verlaagde
kunst te fnuiken en de christelijke kunstenaars , die in waarheid kunstenaars zrjn,
te beschermen. Zeker een zeer schoon en prijzenswaardig doel. Maar nu blijkt
helaas zoowel uit het program als uit de eerste „Mappe", welke de vereeni-in-
uitgaf. dat de stichters omtrent de christelijke kunst al zeer ruime begrippen koe"
steren. Het is waarlijk bedroevend van de eene zijde, maar strekt van de andere
z.jde ons tot eere, dat onze machtige naburen nog niet den moed hebben, met
beshstheid den eenig waren weg in te slaan , dien het Gilde van S. Bernulph'us nu
reeds bijna vijf en twintig jaren met het beste gevolg bewandeld heeft. Gaat men op
ZOO beginsellooze wijze te werk als onze Duitsche buren thans doen. dan zal men
het beoogde doel niet bereiken. Jammer is het, dat zoo knappe mannen als aan deze
portefeuille mede werkten, alle strenge beginselen missen, dubbel Jammer, omdat te
vreezen Staat

,
dat zij vele anderen op den verkeerden weg zullen brenge'n. Daarom

zuUen zvij met te meer beslistheid onze beginselen handhaven, welke wij ontleenen
aan de kunstwerken onzer christelijke vaderen uit de middeleeuwen

, inzonderheid
van de dertiende tot het begin der zestiende eeuw, den draad der ontwikkelin-
opvattend

,

waar die in laatstgenoemde eeuw gewelddadig werd verbroken Zoo
zullen wij, zonder onze zelfstandigheid prijs te geven, de in waarheid christelijke
en nationale kunst doen herleven. Van heinde en ver komen de vreemdelingen
de overbhjfselen bewonderen van hetgeen onze vaderen in genoemd tijdvak <re-
schapen hebben op het gebied van bouw- , beeldhouw- en schilderkunst In die



ricliting kunnen wij derhalve in waarheid groot zijn. Waaroni dan het niet nationale

en het niet-echt-christelijke gecultiveerd ? Vooruit daarom op den eenmaal inge-

slagen weg! Gelukkig onthreekt het ook in Duitschland niet aan mannen, die het

met ons eens zijn. Met hoeveel welgevallen dezen ons streven volgen, mochten

wij in de vorige jaren te Keulen en te Aken opnieuw ondervinden.

Üeze improvisatie van den Deken vond haar echo in een hartelijk bravo.

Als tweede spreker trad op de gildebroeder en verdienstelijke orgelbouwer

,

de Heer M. IVIaarschalkerwaard, en boeide de aanwezigen geruimen tijd door een

even degelijke als geestdriftige lezing over het Orgel. Het was een waar genot

dien bekwamen vakman te hooren spreken over dit instrument der instrumenten ,

over zijn waarde en beteekenis bij den christelijken eeredienst, over zijn oorsprong

en geleidelijke ontwikkeling en zijn tegenwoordige samenstelllng. Inzonderheid

verplichtte hij zijn hoorders door het betoog. dat het orgel aan Nederlandsche

orgelmakers vele zijner aanzienlijkste verbeteringen heeft te danken. In zijn dank-

betuiging aan den spreker meende de Deken met rechtmatige fierheid te mögen

verklaren, dat de Utrechtsche meester van onzen tijd zieh door zijn instrumenten

den roem der vaderen waardig toonde.

Na de pauze verkreeg een andere gildebroeder, de Heer J. F. M. Sterck,

het woord en verkwikte de aanwezigen zoowel door hetgeen hij hun te hooren

als door hetgeen hij hun te zien gaf. Het onderwerp zijner kunsthistorische

verhandeling was: de oiidslc ons hekende afbeeldingen van het H. Sacrament van

Mirakel vati Amsterdam en haar schüder Jacob Cornclisz van Oostsanen.

Onder de weinige overblijfselen , welke de hoofdstad des rijks nog bezit van

de penseelwerken harer meesters van vöör de hervorming, verdienen, naar spreker

zeer terecht verklaarde , er zeker geene mecr onze belangstelling dan een aantal

oude doeken , welke betrekking hebben op het H. Sacrament van Mirakel. In

1845 werden deze fragmenten, welke ongeveer tachtig jaren te voren nog in

de kamer van den kerkeraad der N. Z. Kapcl door Wagenaar gezien, maar

sinds dien tijd verdwenen waren , door eene geheel toevallige omstandigheid

vveer aan den dag gebracht. Bij het opnieuw behangen van genoemde kamer

ontdekte men achter het oude behangsei eene muurkast en in deze de bedoelde

doeken in elkaar gerold. De kerkeraad onttrok van den beginne deze doeken

,

acht in getal, zoo veel mogelijk, aan de oogen der belangstellenden en inzonderheid

der Katholieken, maar liet zieh in 1876 toch bewegen ze op de expositie van

Amsterdamsche oudheden ter bezichtiging te stellen. Toen echter de bezorgde

kerkeraad tot de ijzingwekkenäe ontdekking kwam , dat een schilder van het eersle

niorgenlicht gebruik maakte , om de stukken te copieeren , liet hij ze terstond

wegnemen en opnieuw achter slot en grendel plaatsen. Gelukkig was bedoelde

-schilder reeds vrij ver met zijn arbeid gevorderd , toen dit geschicdde. De Heer

Sterck had het voorrecht, de genomen copieen, zes in getal, welke door wij len den

WelEerw. Heer Gompertz, voorheen kapelaan aan de kerk van S. Nicolaas binnen
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de veste , aan het Bisschoppelijk museum van Haarlem waren geschonken, aan de

gildebroeders te kunnen vertoonen. Dat zij met de levendigste belangstelling

werden bezichtigd , behoeft nauwelijks te worden gezegd. Op den eersten blik

zagen allen , dat zij hier copieen voor zieh hadden van een meesterwerk .van de

allerbeste soort.

öpreker gaf nu eerst een nauwkeurige beschrijving zoo wel van de niet ge-

copieerde als van de gecopieerde doeken ') , om dan tot beantwoording van ver-

schillende vragen over te gaan.

De eerste gold de oorspronkelijke samenstelling der stukken. De Heer Sterck

wees er op, dat de figuren vooreerst zeer verschillend zijn van grootte en pro-

portie. Onmogelijk kunnen zij derhalve gediend hebben tot de vorming van een

tafereel. Eene tvveede eigenaardigheid is, dat elk fragment aan een of beide zijden

afgesloten is door een kolonet'j Tengevolge van die afscheiding kunnen wij

echter niet aan afzonderlijke schilderijen denken. Daarvoor loch bestaat te veel

samenhang tusschen de verschillende tafereelen , die , naar spreker meende , be-

stemd waren , om in eens door den toeschouwer te worden overzien. De Heer

Sterck uit daarom als zijn overtuiging , dat al de Fragmenten te zamen in de H.

Stede een polyptiek gevormd hebben , hetzij op het hoofdaltaar , hetzij in een der

kapellen , en wees als op een zeer .bekend voorbeeld, wat de inrichting betreft,

op de beroemde Aanbidding van het Lam van de gebroeders van Eyck.

De tweede vraag luidde: Wie was de meester, die de prachtige stukken

schilderde ?

Aan den helaas al te vroeg ontslapen Mr. Adriaan de Vries komt de eer

toe , deze vraag te hebben beantwoord.

In het bekende boekje ^an Leonardus Marius Amstelredavis Eer ende Opcovien

komen een aantal prentjes voor, van welke sommige, die blijkbaar de oudste

zijn, groote overeenstemming vertoonen met de doeken, waarvan hier sprake is.

Het lijdt geen twijfel, dat zij naar deze zijn genomen. Op een dier prentjes'),

dat aanvankelijk zeker gedrukt werd, om aan de bezoekers en beevaartgangers

te worden uitgedeeld , komt met het jaartal 1

5

1 8 het merk van den graveur voor,

1) De Heer Sterck deed inmiddels twee verhardelingen het licht zien, in welke hi] het in de ver-

gadeiing gezegde grootendeels re.>-umeerde. De eerste verscheen in de Almai'ik voor Ncderlundich: Katholuken

1895 onder den titel : Het Boekje: Amslelredams Eer ende Upcomen door de denckwaerdighe Mirakien

aldaer geschied Aj 1345 en zijn iihrijver. Men vindt daar de stukken beschreven p. 291 en volg. De

Katholieke Illiistratie 1895 aflev. X bevat de tweede verhandeling: Uit de geschiedenis d'.r ff. Stede te

Amsterdam p. 322 en volg. De Gildebroeders zullen daar uitvoerig behandeld vinden wat hier slechts

in het kort kan worden aangeduid. Zij hopen zeker met ons, dat de Heer Sterck ons weldra 00k ver-

blijden zal met de resultaten van zijne voortgezette Studie over Jan Cornclisz van Oostsanen als graveur.

2) Men zie de welgeslaagde reproduciie's der zes copieen in de Katholieke liluuratie.

31 Zie de reproduciie tegenover het titelblad van de Almaiak voor Nederlaudsche Kathoüeken iSiJS.



d.it tot voor betrekkelijk körten tijd door niemand meer begrepen werd. Mr.

Adriaan de Vries wees het eerst uit , dat daarachter Jacobiis Amstelodamus met

zijn huisteeken schuilt Deze Jacobus nu is geen andere dan Jan Cornetisz van

Osstsanen. Het kan heden ten dage nauwelijks of in het geheel niet worden be-

twijfeld , dat hij de prachtige schilderljen vervaardigde en zelf ook het bekende

beevaartsprentje graveerde. Het door Mr. de Vries ontdekte spoor volgend had-

den nu de beer Sterck en anderen verder Studie van den meester gemaakt en het

was hun gelukt , verschillende gravure's aan te wijzen van hetzelfde merk voorzien.

Enkele dezer had spreker tentoongesteld ; zij getuigen zoowd van 's meesters groote

bekwaamheid en veelzijdigheid als van zijn getrouwheid aan de oude christelijke

traditie. De lieer Sterck hoopte de begonnen Studie voort te zetten en vroeger

of later nog voUediger inHchtingen over den meester te kuiinen verstrekken.

Rijk aan verrassingen als geheel de lezing van den heer Sterck was
,
was ook

de dankbetuiging , welke de Deken op haar liet volgen. De Deken toch ver-

klaarde. de woorden van den spreker met geheel eenige belangstelling te hebben

gevoigd. Had toch de heer Sterck zijn aandacht vooral gericht op Jacob Cornelisz

als gravciir , de Deken had sinds geruimen tijd met bijzondere voorliefde werk

gemaakt van den Schilder. Reeds kende hij acht en twintig schilderijen van den

voor körten tijd nog geheel vergeten meester. De meesten dezer had hij zelf

gezien. Van de schilderijen van het Aartsbisschoppelijk museum werden er door

Scheibler niet minder dan vijf aan den Amsterdammer meester toegeschreven.

Twee daarvan had de Deken in de vergaderzaal doen plaatsen. Hij deelde nog

mede, van vele van 's meesters schilderijen reeds voortreffelijke Photographien te

bezitten en van de overige nog zoodanige te verwachten. Was zijne coUectie

volledig, dan beloofde hij eene kunstbeschouwing te zullen geven, waarin hij den

rijk begaafden en veelzijdigen christelijken meester in zijn geheele ontwikkeling

hoopte te kunnen vertoonen.

De bijval, waarraede deze mededeelingen werden ontvangen, getuigde, met

hoe groote belangstelling de gildebroeders de verdere resultaten te gemoet zagen

van de Studie van den Deken en van den heer Sterck.



VERGADERING VAN 17 MEI 1894.

^AAR aanleidina;' van de notulen der vorige zitting, welke werden voor-

tjelezen en goedgekeurd, neemt de Deken het woord , om eenigen

twijfel te opperen omtrent de juistheid van een vermoeden, door den

Heer Jan F. M. Stecrk in zijne jongste kunsthistorische verhande-

ling geuit. Naar de Deken meent, kunnen de merkwaardige tafereelen van Jacob

Cornelisz van Oostsanen , betrekking hebbende op het H. Sacrament van Mirakel

,

bezwaarlijk overblijfselen zijn van een polyptiek. Polyptieken immers, op dock ge-

schilderd, zijn geheel onbekend. Het groot verschil van afmetingen tusschen de

figuren der verschillende tafereelen pleit zijns inziens meer tegen dan voor een

polyptiek. Zoo zijn b. v. juist de figuren van de Aanbidding van het Lam . het

meestervverk der van Eycken, waarnaar de Heer Sterk verwees, althans in de

hoofdgroep en haar zijstukken, in dezelfde afmetingen geschilderd. Naar de Deken

meent, zijn de oude tafereelen van het H Sacrament van Mirakel Vcndeldoeken.

Het is van algemeene bekendheid , dat men voorheen bij plechtige omgangen

vaandels placht te dragen , waarop de gebeurtenissen en personen waren afgebeeld,

welke men feestelijk herdacht. Zij bestonden uit groote vierkante docken, aan

de benedenzijde van z. g lambellen voorzien. Spreker nu gist, dat de tafereelen

van groote afmetingen de eigenlijke vaandels , die van kleinere de lambellen heb-

ben uitgemaakt. Wat hem niet weinig in het vermoeden bevestigt is het eigen-

aardig coloriet en de eigenaardige wijze van behandeling der bedoelde stukken,

welke ten eenen male verschillen van de paneelschilderijen van den meester. Zijn

deze
,

gelijk men in het museum zien kan, krachtig en intensief vankleur, zoodat

de verschillende figuren en voorwerpen scherp te voorschijn treden van een rijk

bewerkt en ver wijkend verschiet, de tafereelen van het H. Sacrament van Mirakel

zijn in matten toon geschilderd en meer vlak gehouden zonder diepen achtergrond.

gelijk zulks voor vaandels een aesthetisch vereischte is.

Daar de Heer Sterck de zitting niet bijwoonde, had er over dit verschil van

gevoelen geen gedachtenwisseling plaats.

Vervolgens gingen de aanwezigen over tot bezichtiging van eenige aquarellen,

door den Heer Jacques van Straaten Jun. in de zaal tentoongesteld. Het waren

studie's, door hem vervaardigd, gedeeltelijk in het stedelijk museum van Utrecht,

gedeeltelijk in het Rijks museum te Amsterdam : kostelijke interieurs uit verschil-

lende eeuwen en een groote rijkdom van kunstvoorwerpen van allerlei aard. Dezen

waren even flink als fijn en accuraat van teekening , terwijl de interieurs een

coloriet vertoonden
,
dat aan onze beste aquarellisten herinnerde. De woorden van

dank en aanmoediging , welke de Deken tot den begaafden en ijverigen kunstenaar

richtte , vertolkten aller gevoelens.

Nadat de Vicedeken nog eenige mededeelingen had verstrekt aangaande de



aanstaande viering van het vijf-en-twintigjarig jubile van het Gilde, werd de ver-

gadering op de gewone wijze gesloten.

ALGEMEENE JA.ARLIJKSCHE VERGADERING,

gehoiiden i6 Juli 1894 in een der salitn van de Heer Okluiyzen te Utrecht.

f
' i'is^'^VER de feestelijke bijeenkomst, welke aan de jaarlijksche algemeene

vergadering voorafging, zie het bericht hierachter.

H Na lezing an goedkeuring van de notulen van de laatste jaarlijksche

algemeene vergadering, bracht de penningmeester verslag uit over den

finantieclen Staat van het Gilde, die juist niet gunstig was. Het kapitaal toch

werd verminderd met f 433,89, terwijl er slechts f 96,34 in kas was. De pen-

ningmeester acht zieh daarom verplicht , op zuinigheid aan te dringen.

Vervolgens werden de Deken en de Eerste Secretaris, wier beurt van aftreden

was gekomen, bij acclamatie herkozen en verklaarden hunne herbenoeming aan

te nenien.

üp voorstel van den Deken werden naar aanleiding van het feestgetij benoemd

tot eereleden :

De ZeerEerw. Hooggeleerde Heer J. V. de Groot, Ord. Praed , Hoog-

leeraar in de wijsbegeerte van S. Thomas van Aquinen aan de Stedelijke

Universiteit van Amsterdam, en de ZeerEerw Heer Stephan Beissel S. J.

te Exaeten.

Benoemd werden voorts tot gezvone ieden , bij acclamatie

:

de WelEerw. Heer H J Staal, assistent te Nijkerk,

de ZeerEerw. Heer Fr. A. van Kerkholl' Ü. C. te Zcnderen.

bij stemming :

de Heer Jacques van Straaten, architect te Utrecht.

Nog hadden zieh eenige andere candidaten voor het lidmaatschap aangemeld,

maar niet tijdig genoeg, om nog in deze zitting in stemming te kunnen komen.

m.-

'3



VERGAOERING VAN i8 OCTOBER 1894

^^^E notulen der vorige zitting werden gelezen en goedgekeurd , vvaarna op

voorstel van het bestuur bij meerderheid van stemmen werden aan-

genomen :

de Heer H. van Gardinge
,
goudsmid te Eindhoven, als gewoon lid, en

de ZEerw. Heer H. Ermann S. J. te Katwijk als correspondeerend lid.

De Deken en de Vice-deken liadden op zieh genomen , dezen avond ieder eene

spreekbeurt te vervuUen.

Eerstgenoemde gaf overeenkomstig belofte, in de zitting van 22 Februari ge-

daan, een overzicht van het leven en de bekende schilderijen van Jacob Cor-neLisz

van Oostsanen. Van deze aan belangwekkende bijzonderlieden rijke verhandeling,

welke in het belang van onze vaderlandsche kunstgeschiedenis in haar geheel dient

te worden uitgegeven , kan de verslaggever hier niet veel meer dan het geraamte

bieden.

Aangaande de geboorte en eerste opleiding als kunstenacar van den

meester laten zieh vooralsnog slechts meer of min gegronde gissingen maken.

Hij moet omstreeks 1465 ä 1470 te Oostsanen geboren zijn en onder den

invloed van Cornelis Engelbrechtse zijn eerste vorming hebben ontvangen.

Zeker is het, dat de gelijktijdige Nederlandsche meesters als Geertgen van Sint

.lan, Gerard David van Oudewater, evenzeer als de Vlaamsche meesters Jan

Memlink en Rogier van der Wcijden hem tamelijk vreemd zijn gebleven. Zeer

aannemelijk schijnt het, dat hij zieh omstreeks 1500 te Amsterdam heeft geves-

tigd , doch omstreeks 1 507 van daar naar Antwerpen , toenmaals reeds als kunst-

stad algemeen bekend
,

is getrokken , om er tot ongeveer I516 te verblijven. Niet

ongegrond toch is het vermoeden, dat de „Jacob van Amsterdam , scildere'', die in

de leggers der schildersgilde van Antwerpen op de jaren 1507, 15 10 en 15 16

voorkomt, niemand anders is dan onze zieh sedert dien tijd naar Amsterdam

noemende meester. Sedert 15 17 ontmoeten wij hem wederom te Amsterdam en

levert hij in 15 18 de met zijn bekend monogram geteekende houtgravure van het

H. Sacrament van Mirakel Zeer waarschijnlijk is het, dat hij te dien tijde de

doeken schilderde , op hetzelfde onderwerp betrekking hebbend , over welke onze

medebroeder, de beer Jan Sterck ons in eene der vorige zittingen onderhield.

Weer te Amsterdam gevestigd werd hij aldaar als burger opgenomen en

bleef er tot zijn dood 1533, mogelijk 1539, werkzaam.

Tot voor omstreeks vijf en twintig jaren waren 's meesters werken in zooverre

onbekend, dat zijne vele houtsneden op den naam van Jan Walter van Assen

stonden en sommige zijner schilderijen meestal aan een of anderen Westfaalschen

meester werden toegekend

Thans echter heeft de ontcijfering van zijn monogram hem niet slechts het

recht op zijn gravure's hergeven , maar ook op een zestal schilderijen, welke van



hctzelfde monogram zijn voorzien , en leidde de kennis van dezen tot de ontdekking

van nog een twintigtal paneelen als zijne werken, welke alleen gejaarmerkt zijn.

Ofschoon nu onze meester voor den invloed van den tijd , waarin hij leefde , vrij

ongevoelig was, laten zieh toch met het oog op zijn kunstgewrochten drie

Perioden van zijn werkzaamheid onderscheiden. Tot de eerste, waarin hij aan

de Iraditie's der oude school in techniek en behandeling van zijn onderwerpen

cretrouw blijft , behooren een zevental schilderijen , welke zieh in ons museum,

voorts te Kassel, Berlijn, Verona en Napels bevinden. In ons Aartsbisschoppe-

lijk museum wordt volgens het oordeel van de bevoegde kunstkenners , de Heeren

Bode en Scheibler, het vroegste van heni bekende werk aangetrolTen: eene Aan-

bidding der HH. Drie Koningen. Of het paneel in de galerij van Kassel, voor-

stellende de Verschijning des Heeren aan Maria Magdalena, gejaarmerkt 1507,

gelijktijdig of wel eenige jaren vroeger ontstaan is dan het paneel in ons museum

,de Beweening van Christus'', is moeilijk of niet uit te maken. Zeker is het, dat

beide tot zijn vroegere werken behooren. Eene triptiek te Berlijn , waarop even-

eens de Aanbidding der Drie Koningen is geschilderd, sluit zieh nauw aan het

genoemde drietal aan en kenmerkt zieh door de miniatuurtjes, welke in het land-

schap van den achtergrond zijn aangebracht. Vervolgens vestigde spreker de aan

dacht op de Geboorte van Christus , welke in het museum van Napels bewaard

wordt. Dit breedvoerig en uitvoerig behandelde schilderij van 15 12 verdient

vooral de aandacht, omdat het nog al de eigenaardigheden van compositie en

technische uitvoering te zien geefc, waardoor 's meesters oudste werken zieh on-

derscheiden. Ofschoon voorts het beroemde S. Hieronymusaltaar in het Weener

Belvedere (1514) op den eersten blik van later uitvoering schijnt te zijn, blijkt

toeh bij nader toezien, dat het onderscheid. hetvvelk tusschen dit kunstwerk en

de vroegere valt waar te nemen , meer een gevolg is van de breeder behandeling

en grooter afmetingen der figuren.

Als hoofdprodueten uit de tvveede periode van 's meesters werkzaamheid noemt

de Deken vooral drie schilderijen van het Aartsbisschoppelijk museum, alle drie

de Aanbidding der Wijzen voorstellend. Na deze in het kort gekarakteriseerd te

hebben, somt spreker eenige schilderijen op uit de laatste periode, welke behalve

het jaartal van hun ontstaan ook het monogram van den sehilder vertoonen. Het

waren: Saül bij de heks van Endor (van het jaar 1522, thans te Amsterdam),

de Zegepraal van den Godsdienst (van 1523, te Kassel), Uit het leven van Salo-

mon (van 1524, te 's Gravenhage), en een Lueretia (uit denzelfden tijd, te Pest).

In deze stukken is de invloed der renaissance overheersehend en verdwijnt 's mee-

sters voormalige oorspronkelijkheid.

Nadat de Deken zijn interessante verhandeling onder den bijval der vergadering

beeindigd had, vertoonde de Vicedeken de prächtige reproduetie's van de email-

werken der coUectie Spitzer en maakte van deze gelegenheid gebruik, om aan de

gildebroeders een volledig overzieht te geven van de ontwikkeling der emailleer-



kunst. Naast de genoemde reproductie's werden er ook uit andere prachtwerken

ter bezichtiging- gesteld , benevens de belangrijkste emaihverken van verschillenden

aard , welke in het Aartsbisschoppelijk musseum berusten. Zoo gelukte het den

spreker, in een betrekkelijk kort tijdsbestek de geheele ontwikkeling der emailleer-

kunst en de verschillende procede's, door haar gebezigd, voor de aanwezigen te

verduidelijken.

Na dankbetuiging aan den spreker sloot de Deken de zitting.



I^ET r^UBELFEEST.

N het jaar O. H. 1869 op den etrsten Zonäag van den Advent

opgericht zou het S. Bernulphusgilde vöör het einde van het

jaar 1894 vijf an twiiitig jaren hebben bestaan. Dat dit jubel-

feest moest worden gevierd , en luisterrijk gevierd, en dat

daarbij een geheel bijzondere hulde moest worden gebracht aan

den stichter van het Gilde , zijn in dubbel opzicht eenigen Deken

tot heden toe , stond bij al de gildebroeders vast. Maar vvan-

neer het jubeltij gehouden en op welke wijze?

Man zal het begrijpelijk vinden , dat onza waardige an ijverige Vice-Daken

reeds in het begin van het jaar en buiten den Deken om met de overige leden

van het bestuur van gedachten wisselde over deze vragen. Het eerste resultaat

hunner baspreking was , dat zij al de gawezen bastuursleden , nog tot het gilde

behoorend, alsmede eeniga der verdienstelijkste eere- en der oudstegewone leden uitnoo-

digden, zieh met hen tot een feestcommissie te vereenigen. Die uitnoodiging vond

— het spreekt van zelf — een gunstig onthaal. ') Reeds in het bagin van de vaste

hield de feastcommissie onder leiding van den Vice-Deken een zitting te Utrecht

en nam met groote eenparigheid het feestprogram aan, haar door het bestuur

voorgalegd. Dat dit program aan aller Verlangens voldeed, bleek bij zijne vol-

ledige en wel geslaagde uitvoering en blijke opnieuw uit dit kort feestbericht.

Zeker zal zelfs de strengste rubricist het niet wraken, dat man voor de feestalijk-

heden niet den eigenlijken geboortedag van het Gilde in het late najaar afwachtte,

I) Afgezien van de leden van het Bestuur bestoud de cotnmissie uit de Heeren: Dr. P. J. H. Cuijpers,

Dr. H. J A. M Schaepman. J. A. de Rijk, M. A. H. Willemsen, A. J. Aukes, C. F. Le Blanc, T. A. Bosraan,,

J. A. H. Deiiks, J. L. H Dobbelman, Dr. T. L. Lunler, 1'. M. H. Rademaker A. A. J. van Rossura,

H. H. Sinnige.







maar de week koos, waarin de feestdag viel van onzen H. Patroon, de week, die

gewoonlijk de Gildebroeders tot de jaarlijksche algemeenc vergadering en meestal

ook tot de kunstreis vereenigt.

IN UTRECHTS KATHEDRAAL.

Dinsdag den i6«n Juli begonnen de feestelijkheden met een plechtige Mis van

dankzegging. Zij had natuurlijk plaats in de kathedrale kerk van Utrecht. Aan

haar toch zijn voor het Gilde en zijn Deken de dierbaarste herinneringen ver-

bonden : aan haar begon laatstgenoemde zijn priesterlijke loopbaan
, aan haar ver-

bünden had hij voor meer dan dertig jaren aangevangen voor de vvedergeboorte

der kerkelijke kunst te ijveren, krachtig gesteund door zijn onvergetelijken Door-

luchtigen Meester en Beschermer, Mons. Andreas Ignatius Schaepman z g., aan

hare restauratie en waardige versiering, overeenkomstig de bestemming, haar bij

het herstel der hierarchie geworden , had hij en hadden verscheiden kunstenaars van

het Gilde hunne beste zorgen gewijd , in haar cindelijk had het St. Bernulphus-Gilde

herhaaldelijk zijn godsdienstige feesten gevierd.

Bekleed met de prachtige paramenten , voorheen onder zijne leiding door de

dames van Utrecht vervaardigd , droeg de Deken-Jubilaris, bijgestaan door den Eersten

Secretaris en den Penningmeester van het Gilde aan het in vollen luister prijkende

hoofdaltaar de heilige offerande op, tervvijl het koor der Kathedraal , onder leiding

van zijn Directeur, onzen Gildebroeder kapelaan Eppink , op uitnemende wijze de

Mis L'Hora Passa van Viadana uitvoerde. Een groot aantal leden en vrienden

van het Gilde en den Jubilaris vulde het ruime middelschip; zeer velen waren van

verre gekomeii. De eereplaats werd ingenomen door den Z.Eerw. Heer Delvigne

van Brüssel, ondervoorzitter en afgevaardigde van het Gilde van St. Thomas en

St. Lucas. Hoe veel reden het Gilde had, om op dezen dag dank te betuigen

aan den God der schoonheid voor den verleenden zegen
,
bewees alleen reeds de

geheele indrukwekkende plechtigheid.

DE FEESTVERGADERING.

Na de H. Mis begaven zieh de meeste leden en gasten naar het Aartsbis-

schoppelijk museum , waar de feestcommissie voor hen een ontbijt had bereid en

het geschenk had tentoongesteld, dat straks den Deken zou worden aangeboden.

Deze zelfj die — het zij tot zijn eer gezegd — zieh goedmoeds voegde in alles

wat over hem was besloten, werd geleid naar de gastvrije woning van den Vice-

Deken, waar reeds menige vriend hem zijn gelukwenschen kwam aanbieden.

Een half uur na den middag had de groote feestvergadering plaats in de boven-

zaal van den Heer Okhuisen. Het was eene hoogst eigenaardige
,
aanzienlijke en



bonte Corona, die den Deken-Jubilaris met stormachtig applaus begroette, toen hij

door eenige leden der commissie werd binnengeleid. Aanwezig waren natuurlijk

al de leden en vrienden van het Gilde , in de Bisschopstad vvoonachtig , zoo kunste-

naars als kunstvrienden , zoo geestelijken als leeken , een groot aantal leden en

o-asten van heinde en verre gekomen , o.a. ons trouw en ijverig eerelid Pastoor

Willemsen van St. Odilienberg en de reeds genoemde onder-voorzitter en afge.

vaardigde van het Belgische Gilde, de Z.Eerw. Heer Delvijne. Dr. Cuypers, voor

het oogenblik nog belet, was voorloopig toch reeds vertegenwoordigd door zijn

zoon, den Heer Josef Cuypers. Kort voor het einde der vergadering verscheen

,

door eene verkeerde reisroute in zijne komst helaas vertraagd , een zeer hooge en

dierbare gast, Sir Baronet Stuart Knill, de bekende voorzitter van het Engeische

Gilde van St. Lucas en St. Gregorius. Wat echter der vergadering tot bijzondere

eer en vreugde verstrekte was de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van

Z. D. H. Monseigneur den Aartsbisschop , in den persoon van Dr. Ant. Schaepman.

De feestheld nam plaats aan de eeretafel, geflankeerd door den Vice-Deken en de

machtige figuur van den feestredenaar , onzen grooten doctor.

Met een zeer hartig en hartelijk woord opende de Heer Lindsen , de Vice-

Deken , de feestelijke bijeenkomst. De aanvvezigen , zoo ongeveer sprak hij,

zouden het begrijpelijk vinden, dat niet de Deken , maar hij bij deze vergadering

voorzat, ea de Deken moest het hem en zijn medeleden in het bestuur ten goede

houden , dat zij gemeend hadden, zieh bij deze gelegenheid eenigermate van zijn

gezag te mögen emancipeeren en dezen ee'nen keer zonder hem en buiten hem om

niet slechts te mögen, maar zelfs te moeten handelen. Nu toch de Deken vijfen

twinti'T jaren lang het door hem gestiebte St. Bernulphus-Gilde had bestuurd op

eene niet ^enoeg te prijzen wijze en met het algenieen erkend schitterend succes ,

moest de viering van het zilveren jubile van het Gilde noodzakelijker wijze worden

tot een betuicin^ van hulde en dank aan dien Stichter en Deken. Slechts aan

weinig stervelingen was het gelijk aan den Jubilaris gegeven , nog in de volle kracht

des levens een zoo groot deel vervuld te zien van de idealen, waarvoor zij op

jeugdigen leeftijd hadden begonnen te ijveren. Gods zegen had blijkbaar op het

werk gerust. Wat hier verder nog te zeggen viel, meende spreker gerustelijk te

mögen overlaten aan den feestredenaar , wien hij zieh gelukkig achtte straks het

woord te können geven ; hij meende zieh te mögen bepalen tot een hartelijken

o-elukwensch , in naam van al de vrienden der christelijke kunst zoowel in het

buitenland als in het binnenland geuit, en tot een betuiging van persoonlijken dank

voor al de bewijzen van vriendschap , welke hij in eene langdurige samenwerking

niet den jubilaris van dezen had mögen ontvangen.

Alvorens den feestredenaar uit te noodigen om op te treden , achtte nu de

Vice-Deken het een onvvaardeerbaar voorrecht, aan den vertegenwoordiger van

Z D. H. onzen geliefden en hooggeachten Aartsbisschop, aan Dr. Ant. Schaepman
,

op diens verzoek het woord te verleenen. Diens toespraak luidde ongeveer als volgt

:
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Monseigneur de Aartsbisschop droeg mij op deze feestvergadering bij te

wonen en aan het St. BernuIphusGilde en zijn Deken de hartelijke gelukwenschen

van Z. D. H. aan te bieden. Monseigneur wenschte hiermede zoo uitdrukkelijk

mogelijk het streven van den Jubilaris en van zijn instelling te billijken en niet

erkentelijkheid te verklaren , dat beide aan de Christelijke kunst in Nederland en

aan den luister van den kerkelijken eeredienst groote diensten hebben bewezen.

't Was dan ook de hartewensch van Z. D. H., dat het St. BernuIphusGilde onder

de beproefde leiding van zijn Deken den eens gekozen weg met beslistheid mocht

blijven bewandelen en volgens de beginselen en voorschriften van onze Moeder de

H. Kerk mocht blijven werken tot eere Gods en tot stichting der geloovigen.

Aan deze verklaring had spreker het voorrecht medein naam van zijn Doorluchtigen

Meester eene gewichtige mededeeling toe te voegen. Z. D. H. had uit Rome van

de Prtfettura dei SS. Palazzi Apostolici een breve ontvangen , welke hij — spre-

ker — in last had hier voor te lezen en aan den .Jubilaris te overhandigen. Terwijl

nu allen oprezen van hun zetels, las de vertegenwoordiger van Z. D. H. den

Aartsbisschop de breve voor, bij welke de ZEerw. Heer Gerardus, Wilhelmus

van Heukelum , Pastoor van Jutfaas . Deken van het St. BernuIphusGilde en

Directeur van het Aarts-bisschoppelijk museum, werd benoemd tot Eerekauierheer

van Z. H. Paus Leo XIII.

Op het oogenblik, waarop de voorlezing van het stuk eindigde, zag de Jubilaris

zijn zwarten singel als door tooverslag vervangen door een van paarse kleur.

Zichtbaar aangedaan wilde hij terstond lucht geven aan zijn gevoelens van dank-

baarheid, toen hij daarin belet werd door het machtig geluid van den feestre-

denaar, die onder het geestdriftig gejuich der vergadering vooruittredend hem

na eerbiedige buiging toesprak:

Monseigne7tr !

Op een dag van blijde herinnering als deze rijst de vraag naar de beteekenis

van een vijfentwintig jarig feest krachtig in ons op.

Zeker, wij weten waarom wij feest vieren. Wij brengen holde en dank aan

den God der schoonheid, die ons, zijne boden en dienaren, met moed vervuld

,

met volharding versterkt, met zegen gezegend heeft in onzen arbeid aan de open-

baring zijner stralende heerlijkheid. Wij heffen een feestlied aan, nu wij met ons

streven en worstelen een zoo breede spanne tijds, als vijfentwintig jaren voor de

menschelijke kracht mögen heeten , hebben vervuld. Door de heugenis van wat

volbracht werd , voelen wij ons verfrischt en gestaald tot nieuwe inspanning. De

jongeren vinden in de strijdlustige volharding en de deege deeglijkheid der ouderen

het voedsel hunner kracht; de ouderen voelen den weemoed, door het Memento

voor hen die heengingen, gewekt, zachtkens henenvaren voor de stemmen , die mee
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zingen in het Te Denm , het danklied voor het verleden , het arbeidslied der toe -

komst ook.

Dat alles biedt voldoende verklaring, dat alles geeft wijding en luister aan

dez€n dag. Toch blijft 6ene vraag onbeantwoord staan : waarom vieren wij de

vijfentwintig jaren ? Is het een willekeurig gekozen tijdstip , of ligt er iets ver-

scholen in de taal dier getallen , in de taal dier cijfers zelven ?

Oude vvijzen uit den grijzen, verren voortijd hebben voor ons over dat alles

gepeinsd en gedacht, en de groote wetgever van Israel, de man van Sinai en Horeb,

de geschiedschrijver van schepping en zondeval , de profeet van verlossing en heer-

lijkheid, heeft in den bouw en de versiering der bondstent ons de mysterien van

getal en maat doen gevoelen.

In het getal vijf vindt men het eerste, volle, ongelijke getal, uit gelijk en

ongelijk, 2 en 3 ,
gevormd. Het is de helft van het grootste der gelijke getallen,

van het getal, dat de oorspronkelijke reeks afsluit, de tien. Het is het hoogste

ongelijke, maar het voert tot het hoogst gelijke heen. Het gelijke is het afgeronde,

het ongelijke het wordende. Het gelijke is het voimaakte, het ongelijke het onvol-

maakte. Maar in dat getal is het een onvolmaaktheid, die volmaaktheid worden

moet. Want vijf voert tot tien , noodwendig , onweerstaanbaar.

Wat geldt van vijf, geldt ook van vijfentwintig, en in hooger mate nog.

Zoo vieren wij dan op dezen dag een rustdag in het streven naar de vol-

making , een rustdag, die nog geen volle sabbath is. Een dag, die ons met het

„ora et labora'' de volharding predikt, maar ons met het woord der eeuwige

Wijsheid, de kroon op het werk belooft. Een dag, die ons herinnert aan het

brood in het zweet te eten, maar die ons. ook door dit glorieuze zvveet de zege-

praal voorspelt over den dood.

Niet weinigen onder u verbazen zieh al zeer weinig over de symboliek, die ik

daar in twee woorden ten beste gaf Zij kennen haar evengoed als ik, zij weten

waar ik haar vond , zij herinneren zieh onze jonge dagen, toen de groote en ge—

weidige meester ') ons tot de kennis voerde van: „Die Symbolik des Mosaischen

Cultus" van dr. Karl Christ. Wilh. Fei. Bahr. Welk een tijd, mijne vrienden

,

welk een tijd! Toen hoogte en breedte van de bondstent ons hooge en heilige

dingen openbaarde, toen de kleurrijke voorhangen golfden vol mysterien, toen het

ruischen en rinkelen van de gewaden des hoogepriesters ons voor de körnende

wonderen triilen deed. Toen de heilige stad Gods , het nieuwe Sion, zieh in de

Apocalypse voor ons opbouwde en ieder keurgesteente zijn waarheid sprak, zijn

geheim uitstraalde in licht. Welk een tijd! En nog leelt dat alles in ons, als een

koningslelie tusschen doornen, want onsterfelijk zijn de bloemen der heilige schoon-

hejd gezaaid en geplant in de jonge ziel

!

I) Prof. \V. G. van Vuuren
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Maar geen uwer verbaast zieh wel over het gebruik van wat symboliek op

dezen dag. Het geldt hier toch een feest der christelijke kunst. En van de

christelijke kunst is de symboliek de kracht, de schoonheid en het wezen.

De symboliek is het samenstel der zinnebeeiden. In dit ons Nederlandsch

woord : zinnebeeld ligt de geheele beteekenis der zaak opgesloten en uitgedrukt.

Het is het beeld, dat de onzichtbare werkelijkheid , het wezen, in schoonen vorm

belichaamt , in een vorm die het verzinnelijkt , het voor de zinnen waarneembaar

maakt en aangenaam en tevens den diepen geestelijken zin uitdrukt en openbaart.

Het hoogste en beste zinnebeeld is dan ook wel het natuurlijkste. Het symbool

,

dat het dichtst tot de natuur van het verzinnebeelde nadert, is het verhevenst.

Het is niet gezocht , maar als geboren , het is geen raadsel , maar een openbaring.

het trekt aan , het streelt. het verlieft. Het is eenvoudig , maar eenvoudig als de

zon. Het is dikwijls de vrucht van de geniale inspanning van eeuwen en het

schijnt de vinding van een kind. Sint Augustinus van Hippone worstelt en peinst

over het mysterie der Drie-eenheid , het kind aan het Strand, dat met zijn schelpje

de zee leeg wil scheppen, verzinnebeeldt de ondoorgrondelijkheid van het Wezen,

„nooit uitgesproken , noch te spreken'.

Overal is het symbool. De natuur biedt het aan in ieder harer werken.

Openbaring als ook zij op hare wijze is
, kan zij niet anders. De mensch bootst

haar na in zijne verzinnebeeldingen. Hij zoekt bij haar en wat hij wint en ver-

overt, openbaart hij op zijne wijze. Maar hij heeft meer te doen dan na te

bootsen. De natuur is de stomme openbaring, de mensch moet haar doen spreken."

Hij moet haar doen spreken , zooals zij gesproken zou hebben zonder zijn schuld,

zonder zijn zonde. Hij moet haar taal reinigen, veredelen, van licht doordringen,

van licht doen stralen; alle middelen staan hem ten dienste: zijn geest, zijn gemoed

,

zijn v^rnuft, zijn phantasie, als de innerlijke .scheppingskracht ; als de bezielde werk-

tuigen van deze: zijn woord en zijn hand.

Vooral het woord. Het woord is de meest geheimvolle verzinnebeelding der

gedachte. Niet altijd de waarachtige, niet altijd de wäre, — de logen is in de

wereld gekomen. Maar waar de logen wordt uitgebannen, waar het woord wordt

gedoopt tot waarheid en bezield door den Heiligen Geest , daar wordt dat woord
het symbool, dat ons op de lippen wordt gelegd, als wij neerdalen in dit strijd-

perk des levens , — dat wij op de lippen nemen, als wij opstijgen tot den

eeuwigen Rechter: het symbool der Apostelen , het symbool des geloots.

De aanwijzing is voldoende; längs dien weg en in die richting zoek ik de

symboliek der christelijke kunst.

In alle waarachtige kunst is godsdien.st en in iederen godsdienst is symboliek.

Het zou ook waarlijk wonder mögen heeten , Indien de men.sch voor zijn hoogste

en beste gedachten geen hooge en heilige beeiden bezat. Een verzinnebeelding

die niet alleen op wetenschap en phantasie, maar ook op historie berust, die niet

alleen de openbaring is van de natuur der zaak, maar ook de vrucht van een
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zekere overeenkotnst. Niet altijd oorspronkelijk
, somtijds in haar gebrekkige vormen

gevvild. Die overal echter zichtbaar is, bij alle geslachten en in alle tijden, die

overal en altijd in hare verheven verschijningen van schoonheid en grootheid spreekt.

Voor U, mijne Broeders, heb ik van dit alles het bewijs niet te voeren.

Verlokkend als het schijnen mag een tocht door de eeuwen te doen ; lochten door

de eeuwen vorderen tijd. En zoo ik voor U een Parlement der godsdiensten deed

dagen, waar iedere godsdienst zijn symboliek zou vertolken, ik vrees dat gij mij

al spoedig zoudt toeroepen ; dan liever een tocht door de eeuwen , al voert hij

soms door de woestijn.

Waartoe ook Parlement of tocht? Gij weet evenals ik van wat krachtige

symboliek de tempel der Egyptenaren met zijn beeldschrift en zijn lotosbloemen

getuigt. In de aan reuzenbergen herinnerende monumenten der Hindoes ziet gij

al de wisselingen van het leven tot de laatste en hoogste levensbevrijding verbeeld.

De Caryatiden van het Erechtheion, de koninklijke en maagdelijke zuilen van het

Parthenon staan en dragen ; de kroonlijst sluit af en drukt. Is het mogelijk fraaier

en roerender den geest te belichamen , die op de wieken der schoonheid boven het

zinnelijke uit wil streven, in het zinnelijke gevangen blijft?

Waartoe dit alles? Waartoe gewagen van de symboliek in Salomo's tempel

schitterend, van die andere symboliek in de Catacombcn , als in een stalleken

geboren, van de koepels der Byzantijnen, van de onder het geweld der ijzeren

eeuwen altijd hooger rijzende Romaansche kunst? Ik haast mij tot denkunstvorm,

dien wij allen als de christelijke kunst liefhebben , vereeren en dienen, den kunst-

vorm der Gothiek met haar geheel de wereld omvamende, geheel de vvereld door-

stralende
,
geheel de wereld omhoog beurende symboliek.

Een oogenblik houdt men mij staande. Men vraagt mij naar het recht, dat

op den naam van de christelijke kunst de Gothiek kan doen gelden. Ik antwoord,

natuurlijk met een beeld. De Kerk spreekt alle talen. In alle talen kan men het

geloof belijden en het Onze Vader bidden. Zelfs in haar liturgie bezigt zij meer

dan eene taal. Maar zij heeft toch hare taal , de taai der Kerk.

Het is geen gelijkstelling, het is een vergelijking. Zoo zij niet alles bewijst,

zij verklaart genoeg.

De symboliek der christelijke kunst paart de ongereptste natuurlijkheid aan

ongeevenaarde diepzinnigheid. Niet alsof de natuur niet diepzinnig wäre. De

diepzinnigheid echter, die hier wordt bedoeld, is wat men zou kunnen noemen

,

een geleerde diepzinnigheid. Zij komt voort uit de openbaring, uit de kennis der

bovennatuurlijke waarheid , ons door het Mensch geworden Woord geschonken.

Zoo ontvangt de symboliek dingen te verbeeiden als alleen de rijkdom van de

wijsheid en de wetenschap Gods kan schenken; zoo ontdekt zij tevens betrekkingen

tusschen de zaak en de verzinnebeelding, die de natuurlijke geest niet ontdekken

kan. Want aan de diepzinnigheid paart zieh de verhevenste natuurlijkheid , een

ongezochte, van licht stralende vereeniging tusschen het wezen en het beeld. In
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onvergelijkelijk vollen zin wordt het woord van Tertulianus over de menschenziel

bewaarheid: door geheel de natuur gaat een hijgen Christus tegemoet.

Deze natuurlijkheid hecft ook een historischen grond. De symboliek der

christelijke kunst is geschapen door den tot het Christendom gekomen Germaan.

Den Germaan
,

gij behoeft slechts den hoofdtrek te nemen uit hetgeen de groote

Romein in zijn stalen stijl heeft geboekt, en gij herkent in hem onder de zonen

der aarde, het forsche, vrije, eerlijke kind der natuur. Hij verstond nog iets van

hare stem, van hare mysterieuze klanken. Hij had haar, hoe ook door de eerste

zonde getroffen , nog niet tot de beelddraagster van zijn verbasterde zonde ge-

maakt. Toen de geest van het Christendom over hem kvvam
,
ging de ziel der

natuur hem open en daar was onder Gods zon geen enkele meer dan dit natuur-

kind geschikt, om de natuur te verstaan in haar ademloos , haar onbewust, haar

zichzelve niet kennend hijgen naar den Christus Gods,

De Christus Gods, de waarheid in der schoonheid licht! Want alleen in deze

symboliek is licht, helderheid en stralende glorie. Diepzinnig als zij is , zij is

bevattelijk als het Onze Vader voor de kinderen ook. Zij omvat daarbij alles,

daar is geen hoekje in het natuurlijke , waar haar oog geen beeld gevonden heeft.

En het beeld vindende, heeft zij ook van het ding, dat beeld werd, een nieuwe

openbaring gedaan.

Maar nu, weg met de woorden, ziet om u en luistert! Daar rijst een wereld

voor u op, waarin al het zichtbare door het onzienlijke wordt verklaard en verlicht.

Een wereld ook van de wonderbaarste en rijkste en stoutste en veelvormigste en

betooverendste en veredelendste vormen , vormen aan geen enkel van welke de

geest, die levend maakt, ontbreekt. Luistert, daar gaan geluiden en woorden en

sagen en zangen door de lucht, de stemmen van een nieuw haar ingestort leven.

Ziet om u, daar rijst de hooge dorn, die in zijn reusachtige afmetingen al de ver-

bindingen en spelingen van vierkant en driehoek, van ruit en cirkel belichaamt en

in al die verwikkelingen hooge mysterien van eindig en oneindig leven vertolkt.

De dorn , van wiens hooge kruisbloem , tot wiens diepsten grondsteen , längs dak

en muurbekroning. längs wimperg en fiaal. längs steunboog en beer, längs draag-

steen en watersnuit een hymne loopt van zingenden steen — een hymne als van

de drie jongelingen in den vuuroven , even zwellend van geestdrift, van rijkdom

en majesteit. De dom , die in zijn binnenste en alle geledingen het, „Sursum Corda

— Habemus ad Dominum" zingt en een nieuwe wereld ons openbaart . nieuw van

schoonheid en nieuw van zin.

Hoort het lied ! Het is het hoogste lied , dat ooit door een menschenkind

zonder den heiligen geest der profeten is gezongen of gezongen wordt , de Divina

Comedia , die een taal schept uit de volksspraak en een koningszang uit zwervende

liederen. Hoe is zij ontstaan ? Ziet , uit het negenjarige kuische en edel gekleede,

zacht blozende meisje is voor den dichter de Beatrix gegroeid met de onvergan-

kelijke lauweren op de gesluierde hären, de Beatrix, die alle mysterien verklaart,



de eeuwenoude en altijd jonge Kerk. De witte roos, die hij eenmaal voor zijn

Florentijnsche Doncclla plukte, bloeidc op tot de paradijsroos , op wier bladeren,

als op zoovele troonenrijen de heiligen Gods rüsten en in wier gouden hart de

Godheid zetelt als in het ondoorgronde licht.

Ik heb de twee souvereine verschijningen uit deze wereld genoemd, het is

aldus overal. In de kleinste dorpskerk, op de vorstelijke burcht, in des vrijen

burgers huis en in kloostergang en cd, overal vindt gij dezelfde macht en volheid

van symboliek. Zij geeft den vorm aan mijter en kroon, aan kromstaf en schepter?

aan 't huismanskleed en 't dagelijksch gewaad van den vrijgeerfden man. Zij

geeft aan alles nieuwe namen en laat de oude dingen stralen in jonge schoonheid,

de sterren beheerscht zij en de vogelen, die gaan door de lucht. Uit de bladeren

der boomen en de kelken en klokken der bloemen vvikkelt zij de verborgen

schoonheid los.

Zoo was het overal. Historie cn phantasie vervulden te zamen de wereld

met nieuwe beeiden in het licht van geloof en liefde ontdekt. Was het wonder.'

Als de koning van deze wereld heerscht er een , die zelf God en mensch in een

persoon vereenigend, de hoogste werkelijkheid was en tevens het hoogste zinnebeeld.

Aan Hern , de straling van des Vaders glorie , van Zijn wezen de gedaante , dankte

de symboliek der christelijke kunst haar bestaan, haar kracht, haar grootheid.

Aan Hern . . . den verborgen , den altijd nabijzijnden God. Dat is het weerga-

looze in deze symboliek, in deze kunst, dat is de grondtoon van haar wezen , dien

zij längs geheel de reusachtige toonladder van hare uitingen jubelend herjubelt:

„Adoro te devote, latcns Deitas.''

Toen gij, mijn ,
hoogvereerde vriend , stichter, dekcn van deze gilde, vöör25

jaren de gilde van St. Bernulphus in het leven riept, toen, toen was het als zweeg

dit koor der kunsten, als was de christelijke symboliek teloorgegaan. De arme,

zij was als de heilige armoede in de dagen van St. Franciscus van Assisie , in al

hare schoonheid had zij geen vrienden meer. Eeuwen en eeuwen lang was zij

vergeten ,
geslagen of — erger nog — bepleisterd. Men had haar gemaakt tot

de dienaresse van den wansmaak , den smaak van den dag. Zeker , daar waren

mannen opgestaan, mannen van kracht en wetenschap, van vernuf: en genie ,
die

haar weder liefhadden en dienden , die haar hoog beurden door woord en werk.

Ook op onzen vaderlandschen bodem. Ik behoef het verzwagerd paar niet te

noemen, dat aan dien arbeid zijn naam onsterfelijk verbonden heeft. De een, een

echte ridder, reeds rüstend met de banden gekruist over het goede zwaard : de

ander nog onder ons levend en zijn jeugd verjongend als die der adelaren; beiden

arbeiders der eerste ure, in de kilte van den morgen, in de bitte van den dag.

„Heer'', zeggen wij, „Heer, geef hun uwen loonpenning in glorie".

Gij zijt niet gekomen, om op te wekken, gij zijt gekomen om te bevestigen.

Gij hebt begrepen dat om inderdaad aan de christelijke kuist een herleving te
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schenken, een krachtige maatschappelijke samenvverking noodig was. Gij hebt

begrepen, dat alle pijlen tot een pijlenbundel moesten worden vereend. Begrepen,

dat alle mannen die het wel meenden, naar het voorbeeld der keurbende in Les

Martyrs, aan elkander geketend moesten staan, geketend door den keten van een

geloof en e'ene trouw. Begrepen , dat geen vernieuwing mogelijk was , zog niet

alles vernieuwd werd van het eenvoudige handwerk tot de hoogste kunst , van den

wever bij zijn gestoelte tot den bouwmeester bij zijn kathedraal.

Zoo hebt gij uw vereeniging gesticht en haar den vromen, den vrijen, den

fieren naam eener Gilde geschonken. Een echte Gilde naar den eisch van onzen

dag. Een gilde, waarin niet alleen de mannen van de daad zitting namen, maar

ook de mannen , die de daad moesten opwekken en vruchtbaar maken : de priester

en de kunstenaar. Een gilde, waarin voor allen plaats was, die de kunst eerden
,

mits — en in dit mits lag uw kracht — mits zij de kunst lief hadden ter wille

van God en van haar zelven: in gehoorzaamheid en geest van offerande , in eerbied

van geloof en in trouw.

Bij dien grootschen en verheven arbeid hebt Gij medestanders gevonden,

die Gij in dankbaarheid herdenkt. Medestanders, die ook het nageslacht zal noemen

en roemen. Slechts van twee zij het mij geoorloofd te gewagen. Van den een

,

die, gestorven , nog in ons midden leeft. Een man van den kinderlijksten eenvoud

en van het koninklijkste karakter, zieh verbeugend in alles rnet de verheuging der

kinderen Gods , door de hooge schoonheid zijner ziel een bewonderaar en een

vriend der schoonheid, vol van behagen in alle dingen des Heeren , niets versma-

dend, ook niet het kleinste, en in het kleinste grootsch. Een man van een breeden

,

kloeken geest, die de dingen zag in hun grootheid en in hun verst strekkende

gevolgen, die dwalen kon als anderen, maar nooit dwaalde dan door edelmoedig-

heid. . Die bij al de geweidige beslommeringen zijner hooge Kerkvoogdij , een

open oog en een open oor had voor de weeklacht der kunst en de schoonheid

van het Huis des Heeren, die van den aanvang bij uw streven en worstelen aan

uwe zijde stond , zegenend en bezielend en onwrikbaar , een man een man , een

woord een woord. Hij was de getuige van uw strijd, hij was getuige van uw

dagende zegepraal, toen hij — dies luctuosa — den last der waardigheid, dien

hij in ZOO zware zorg — in sollicitudine —
. had gedragen , met den eenvoud van

een kind — in simplicitate — teruggaf aan zijn Koning en zijn Heer,

En dan een ander, ginds te Keulen aan den Rijn. Een veteraan niet alleen op

het gebied der kunst. Een wijze in 's lands raadzaal, een rechtvaardige op den

stoel der magistraten, een denker in het boekvertrek, een dichter tusschen de

overblijfselen der groote eeuwen, een strijder en een held op ieder gebied. Een

man van Germaansche diepzinnigheid en Franschen geest, een echte zoon van dien

geheimvollen Rijnstroom, die van de schemerige dagen der Nibelungen tot het

druk gewoel van onzen dag de volken lokt en trekt en toch — vergeefc het klas-

sieke beeld — als een andere Penelope trouw blijft aan haar Odysseus. Met zijne



l'ingerzeige en zijn Aphorismen , met zijne ontelbare geschriften van allerlei vorm

heeft August Reichensperger den geestelijken dorn voor het Duitsche volk her-

bouwd, vöor nog de keizersklok in de na zes eeuwen voltooide torens werd geluid.

Voor het Duitsche volk, want deze is de man, die de kunst heeft vrijgemaakt van

de deftigheid en het groote woord in de wereld heeft geworpen ; .,Die Kunst is

Jedermann's Sache." Grijsaard als hij geworden is, is hij jong gebleven , in zijn

doorgroefd en doorploegd gelaat gelijkend op een dier Duitsche eiken . die het

Runenschrift der stormen in hun schors dragen . maar het onaantastbare leven in

hun hart.

Gij , hoogeervvaarde Deken , al zult gij het hoofd ook eenigszins gebiedend

schudden , ik moet het toch zeggen
,

gij zijt uvve medestanders waardig geweest

,

gij zijt en blijft hunner waardig. Inderdaad gij waart als geschapen voor den

arbeid, dien God u op de schouders heeft gelegd. Van Hern had gij het willen

en het kunnen : den trek tot het schoone , den trek tot de kunst , het vrolijke

vernuft en het moedige geloof ; de onbeschroomdheid om zelve te zien en de gave

om aan te nemen en te veroveren wat van hoogeren kwam ; de medeslepende

geestdrift en ook een vindingrijkheid , die allerlei middelen en wegen wist te kiezen

tot het eene doel. Dan bezat gij nog — waarom het niet vermelden .''

„Gods gaven zijn groot en Zijn gave werd de Uwe."

Dan bezat Gij nog een warme edelmoedigheid , die zieh zelve en meer wist

te geven; een edelmoedigheid ook uitstralend in dien echt-Germaanschen, echt-

middeneeuwschen , echt-christelijken trek der gastvrijheid, dien in het Oude de

Engelen , als in het Nieuwe Testament de apostelen zoo hoog verheffen en die

zoovele gasten tot apostelen der kunst weet te maken

!

Maar Gij hadt daarbij het 6ene noodige. Wat dat e'ene noodige is, zal ik in

twee woorden zeggen : het is de kracht om te dragen , zelf te dragen. Het is van

algemeene bekendheid hoe Gij reeds in uw jonge dagen een hechte vriendschap, een

vast verbond gesloten hebt met den heiligen Christoforus, den grooten, den geweidigen

drager , aan wien Gij — van een man met uw hart was niet anders te verwachten

— het eerste van uw geschriften over kunst en kunstzaken hebt gewijd. Maai'

uwen vrienden is het bekend, welke praktische les St. Christoforus U reeds had doen

geven. Gij tradt met uw vader van de Keulsche boot aan wal ; Gij vondt uw pakje

wat zwaar, gij meendet misschien , dat uw waardigheid als beoefenaar der vrije

kunsten, haast der godgeleerdheid, een „sjouwer" vorderde. Sint Christoforus was

er. „Zelf dragen" klonk de vaderlijke stem, „zelf dragen of terug!"

Toen hebt gij uw levensles geleerd. Zelf dragen. Wie iets wil worden, wie

iets wil doen, wie iets wil bereiken, hij moet dragen, zelf dragen. Immers ook

hier geldt het: Schoonheid is kunst, kunst is arbeid, arbeid is vlijt, vlijt is vol-

harding, volharding geduld en geduld de kracht en de moed om zelf te dragen.

En geduld, die heldhaftige en alledaagsche belichaming van het geloof, hebt

gij bezeten, Geduld , het eerste en laatste , het eene noodige. Geduld is voort-



werken en geduld is wachten, steeds arbeidend hebt gij weten te wachten; gij

hebt u in niets overhaast , steeds wachtende naar het betere. Dagbloeiers hebt gij

niet willen kweeken, maandbloeiers even min. Gij liebt goede vruchten verlangd,

vruchten, die onvergankelijk zijn.

Wat zal ik hierbij voegen ? Uw arbeid Staat en straalt voor ieder oog : in werken

en in menschen. De menschen beloven U de ontwikkeling; de werken het blijvende.

Aan dat blijvende van uw werk hebben de menschen de leden uwer Gilde
,

een uitdrukking willen geven ; zij bieden U door mijne hand deze gildeketen aan."

Bij deze woorden opende de feestredenaar het groote e'tui , dat voor heiii op

de tafel was geplaatst. In vonkelende pracht prijkte daar de Gildeketen. Eer de

Jubilaris recht wist , wat er ging gebeuren , hadden Dr. Schaepman en de Vice-

deken de kostbare schitterende kraag, een meesterstuk van onzen medebroeder

den Heer Jan Brom, om zijne schouders gehangen. Onder gejuich en handgeklap

der feestgenooten verhief onze doctor op nieuw de stem en sprak:

„Zal ik terugkeeren tot mijn aanhef en de symboliek van deze gildeketen

verklaren .-' In de aaneensluitende rij van schakels aantoonen de ontwikkeling , in het

gesloten zijn der rij het vaste , het voltooide } In de afwisseling, de gestadige afvvis-

seling van Utrechts oude wapenschild met het schild van onze giide de voortdurende

eenheid van streven, den historischen zin.' In de keten zelve den band, de"n

scboonen band , die u met ons en ons met u verbindt .'' Waarom .' wij allen er-

kennen dat en gevoelen het nog meer. Maar eene zaak mag ik nog zeggen. In

de groote dagen heette onze keten het juweel der gilde. Welnu, als ons juweel

moogt Gij haar dragen
,

gij de beste drager van ons karakter en onze eer. Lang

moogt gij haar dragen ; dat geve op de voorbede van onzen doorluchtigen Patroon

,

Sint Bernulphus , de almachtige God , de God van waarheid , schoonheid en heiligheid."

Nu eindelijk mocht de Jubilaris lucht geven aan de gevoelens, die hem
dreigden te overmeesteren.

Wel had hij — hij wilde het niet ontkennen — uit de onwetenheid,

waarin men hem omtrent de feestviering had gelaten , besloten , dat hem heden

een verrassing wachtte ; maar geenszins had hij vermoed of kunnen vermoeden

,

met zulk een reeks van eer- en dankbewijzen te worden overstelpt als hem
op dit oogenblik waren ten deel gevallen. Elke dier verrassingen en onder-



scheiclingen hau voor hem de hoogste waarde en beantwoordde aan zijn

dierste gevoelens en Verlangens ; elke harer wäre op zieh zelf eene meer dan vol-

doende belooning gevveest voor hetgeen hij , door zoo vele bekwame en geest-

driftige medestanders geholpen
, als Deken van het St. Bernulphus-Gilde had verriebt.

De woorden , namens Z. D. H . Monseigneur den Aartsbisschop tot hem gericht ,

de hooge onderscheiding hem geworden van Z. H. Paus Leo XIII, waren voor

hem een bewijs, gelijk er geen krachtiger voor hem bestond, dat hij en het Gilde

zieh op den rechten weg bevonden, en zouden zonder twijfel voor beiden een

krachtige spoorslag zijn, om met nieuwen moed en verhoogde geestdrift dien weg

te vervolgen. Dat het optreden van Dr. Schaepman als feestredenaar hem een

groote voldoening moest bereiden, zal ieder begrijpen, die zijn verhouding tot den

grooten dichter en redenaar kent en zieh de eerste jaren van het St. Bernulphus-

Gilde herinnert. De wijze, waarop de redenaar zieh van zijn taak had gekweten

,

had hem bijzonder getroffen en verplieht. Wat toch kon hem meer welkom zijn

dan zulk eene schildering van de hooge , heerlijke kunst onzer ehristelijke vaderen

,

dan zulk een lofrede op de grootsehe beweging onzer dagen , waaraan hij de beste,

al waren het geringe, kraehten zijns levens had gewijd.'' En eindelijk — het

feestgeschenk ! Het scheen , alsof de Gildebroeders in zijn hart hadden gelezen

,

toen zij hunne keuze deden. Na hetgeen Dr. Sehaepman zoo juist over de

beteekenis dier Gildeketen had gezegd, wilde spreker zieh tot eene opmerking

bepalen : hij zag in haar een bewijs van het groot vertrouwen zijner medebroeders

in de toekomst van het Gilde. Möge dit vertrouwen gegrond blijken ! Möge de

keten gedragen worden door tal van Dekens van het St. Bernulphus-Gilde na hem,

möge het Gilde blijven groeien en bloeien jaren en jaren tot eer van God en

Zijn Heilige Kerk

!

Tot den ZEerw. Vertegenwoordigcr van Z. D. H. den Aartsbissehop riehtte

hij het verzoek , aan den beminden kerkvorst voorloopig zijn eerbiedigen en diep-

gevoelden dank te betuigen , waarop hij besloot met een woord van innige erkente-

lijkheid voor al de hulp en medewerking , welke hij zoo vele jaren lang zoo binnen

als buiten het Gilde had mögen ontvangen van zijne vrienden en medestanders , en

inzonderheid van den volijverigen en zieh zelf steeds vergetenden Viee-Deken , den

Heer Lindsen, alsmede voor al de gelukwensehen en betuigingen van achting en

vriendsehap, hem op dezen pleehtigen dag geworden.

Maar de reeks van die gelukwensehen was nog niet geeindigd. Onmiddellijk

toeh verhief zieh de ZEerw. Heer Delvigne van Brüssel, om in de zoo hartelijke

Vlaamsehe taal den Jubilaris en het Gilde de heilwensehen van het Gilde van

St. Thomas en St. Lueas aan te bieden. Spreker verklaarde , ter jongste alge-

meene vergadering van zijn Gilde, den 4^=0 Juli laatstleden te Gent gehouden

,

daartoe de opdraeht te hebben ontvangen. Na eene herinnering aan de zoo innige

betrekkingen , welke van den beginne af tussehen den Jubilaris en het Belgische

Gilde, alsmede tussehen de twee gelijkgezinde Gilden hadden bestaan, liet hij den
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onlangs helaas ontslapen Voorzitter van zijn Gilde . den onvetgetelijken Baron

Bethune , ten gunste van het St. Bernulphus Gilde en zijn Deken gctuigen —

Defunctus adhuc loquitur ! — , door de woorden aan te halen, waarmede de over-

ledene den 27sten Augustus 1891 in de pastorie van Jutfaas den Deken bedankt

had voor de hartelijke en schitterende ontvangst, aan de Belgische broeders bereid.

Spreker besloot zijn toespraak met de woorden: In naam aller mijner broederen

kom ik aan U, waarde Deken-Jubilaris , onze beste gevoelens van gelukwensching

aanbieden, met eene vurige bede tot God voor de welvaart van St. Bernulphus-

Gilde. Mocht het onder uw verstandig beleid steeds vooruitgaan in zijne schitterende

en vruchtrijke loopbaan ! Ad multos annos !"

Op den Heer Delvigne volgde de inmiddels aangekomen voorzitter van het

Gilde van S. Thomas en Sint Gregorius , Sir Stuart Knill , met de gelukwenschen

zijner medebroeders , waarna de Eerste Secretaris eene lange reeks van gelukwen-

schen, ZOO telegrammen als brieven voorlas , die bij het bestuur waren ingekomen.

üaaronder waren er van onze Doorluchtige Beschermende Leden en van tal van

eere-leden van het binnen- en van het buitenland. Een diepen indruk maakte op

de feestgenooten de voorlezing van den met bevende hand geschreven brief van den

eerbiedwaardigen veteraan te Keulen , met wiens lof Dr Schaepman kort te voren

zijne feestrede had beeindigd.

Toen ook dit was afgedaan, noodigde de ViceDeken den Deken uit, de

jaarlijksche algemeene vergadering te openen en te leiden , welke . de vergadering

waarin het Gilde werd opgericht , mede gerekend , de vijfen-twintigste was in de

reeks. (Zie bl. 6). Zij werd besloten met het zingen van het Gildelied naar de

nieuwe vvijze van onzen medebroeder, den ZEerw. Heer vati Schaik.

HET FEESTMAAL.

Een weinig na drieen vereenigden zieh ruim zestig Gildebroeders en gasten

tot den feestmaaltijd in de benedenzaal van den Heer Okhuijsen. Aan de hoofd-

tafel schaarden zieh rondom den Jubilaris de gasten en leden der feestcommissie

en nam weldra ook Dr. Cuijpers zijn plaats in, toen hij. de met smart verbeide

,

maar met te meer applaus begroete, kort na het dischgebed verscheen.

Van den beginne heerschte een vroolijke, opgewekte, soms dartele stemming,

maar talrijk waren ook de oogenblikken van hooge geestverrukking. Hooge geest-

drift openbaarde zieh voornamelijk bij de welsprekende toasten, uitgebracht op

Z. H. Paus Leo den XIII. op HH. DD. HH. den Aartsbisschop en c!e Bisschoppen

van Nederland, op den Jubilaris en op het Sint BernulphusGilde ; zij bereikte wel

haar toppunt, toen een zoo grootkunstenaar en bevoegd kunstrechter als Dr. Cuijpers

hulde bracht aan den Jubilaris en zijn paladijnen, en Mr. Stuart Knill uit naam
van de natto Aiiglorum sive Angelorum een dronk wijdde a^an het Katholieke
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Nederland , dat op het gebied der kerkelijke kunst een zoo heerlijk voorbeeld gaf.

Het woord van den Voorzitter van het Engelsche Gilde vond weerklank in de

Engeische nationaalhymne , door de feestgenooten staande aangeheven.

Tot verhooging van de vroolijkheid werkte zeker niet in geringe mate de zorg

mede, welke de Heer Okhiiijzen aan de tafel had besteed. Op zijn spijskaart las

men de van zelfbewustzijn getuigende versregels:

„De Kok ook is een Kunstenaar;

Zijn zinspreuk luidt: Goed , Schoon en Gaar".

En in waarheid , de Heer Okhuijsen bewees opnieuw een kunstenaar te zijn

en een meester in zijn vak. Met de voortreffelijke spijzen en wijnen werkten tal

van geestige toespraken en luimige voordrachten mede, alsmede eenige jolige

feestliedjes en dischgezangen, voor de gelegenheid gedieht. Uit eerbied voor de

hooge waardigheid, waarmede onze Deken thans bekleed is , wagen wij het niet,

hier een ietwat familiair Nederlandsch dischliedje af te drukken, dat de vroolijk

gestemde feestgenooten zonder bedenking con amore zongen. Maar een hymnus

,

in de taal en den stijl der Kerk, door een der eerwaarde Gildebroeders gedieht,

meenen wij ter wille der broeders, die niet met ons konden aanzitten , hier te

mögen laten volgen :

Laetuni , Sodales , canticum

Cancmus ore consono

:

Decani nostri Jubilum

Fideles Ipsi psallimus

Per quinque lustri circulos

Ecce indefessus militat

,

Verum ,
Bonum ,

Pulchrum
,

tria

,

Coniungat ut in artibus.

Ipse Architectos incitat

Labore, verbo praeiens ,

Ut digna Christo construant

In terris habitacula.

Sculptura forma nobili,

Aurum superbuin gemmaque,

Aes grave et opus textile

Deum latentem celebrant.

Pictura sacra adproperat,

Vitrumque fit ac paries

Codex plus, quem pauperes

Christi fideles perlegant.
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Qui Christianam tnusicam

Gregorii, Caeciliae

Jam iuvenis excoluit

Canescens amat amplius.

Quem Leo „Papa Opificum"

In hoc tam fausto Jubilo

Hac Purpura condecorat

„Praelatus est artificum".

Prolis frequentis hie Pater,

Fatronus hie artificum,

Nostri Parens Collegii,

Decanus noster inclytus.

Crescat, vivatque ac floreat.

Verum , Bonum ,
Pulchrum , tria

,

In Unitatem copulet

Per saeculorum saecula

!

De gezelligste uren vergaan, helaas, het snelst. Dat ondervonden ook de

feestgenooten. Nog was het nagerecht niet ten einde , toen reeds de rijtuigen voor-

reden, welke de Gildebroeders , die aan de kunstreis wenschten deel te nemen

,

naar het Station zouden vervoeren. Een hartelijk afscheid van de overige feest-

genooten , die zeker niet terstond naar hun haardsteden terugkeerden , en — binnen

weinige minuten waren wij door het stoomros getrokken op weg naar de machtige

handelstad aan de Sclielde.



X>E ©ILDEKETEN.

-^^^ 'ET idee, om onzen Deken bij diens zilveren Jubelfeest een

zilveren gildeketen aan te bieden , mag, gelijk reeds uit het

feestbericht blijkt, geenszins oorspronkelijk heeten , maar slechts

een pieuse navolging van het voorbeeld der Ouden. In de

Middeneeuvven immers behoorde ledere Deken van een gilde

zijn eereketen te hebben en die bij plechtige gelegenheden

openbaar te dragen. Op het Rijksmuseum te Amsterdam,

vooral echter in Belgie en Duitschland , worden nog verschillende van zulke gilde-

ketens bewaard en daaronder echte prachtexemplaren , uitmuntend zoowel door

fijnheid van bevverking als door rijkdom van symbolische beteekenis. Wat der-

halve kon de bewerker van ons feestgeschenk beter doen, dan zijn inspiratie te

zoeken bij zoo geheel eigenaardipe modeilen , als ons uit den bloeitijd der g^ilden

zijn overgebleven.

Gelijk de vijf en twintig verloopen jaren zieh rondom onzen jubilcerenden

Deken luisterrijk vormden tot een afgeronden kring, zoo sluiten zieh de vijf en

twintig Schäkels van deze schitterende eereketen in een volmaakten cirkel aaneen.

Vast maar toch lenig saamgehecht vormen zij een band ol „krage" rondom den

hals van den drager en de uiteinden ervan houden het medaillon vast , dat voortaan

Sint Bernulfus' beeldtenis op de borst van onzen Deken doet prijken. (Genoemde

cirkel heeft een middellijn van 32 c M. en de band zelf is in doorsnee 2V2 c.M.

breed.) In weelderige verscheidenheid wisselen die 25 schakels elkander af: hetzij

als langwerpige, met blad en bloemwerk getooide platen , hetzij als veelkleurige

Schilden, waarop in cmail twaalf toepasselijke wapens zijn aangebracht, met name

de wapens der Nederlandsche kerkprovincie (keel met een zilveren kruis) en van

het SintBernulfus gilde (lazuur met drie in elkaar gevlochten ringen en daarboven

een driehoekig gevouwen spreukband van zilver).

De langwerpige platen zijn geheel verguld, deels mat, deels gepolijst, en
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dragen elk midden in het loofwerk , bij wijze van prangenden bloemknop , een

amethysten kogel (paarsch) ; de kleurige Schilden zijn omlijst door een matzilveren rand.

Ünderaan hangt, zooals gezegd, het medaillon, waarop ten voete uit de staande

figuur van Sint Bernulfus. Ook dit medaillon werd geheel naar oude motieven

ontworpen en bewerkt, 't Is een langwerpig schild , met nog rijkeren bladerentooi

dan aan de schakels; op een fand, die als stralennimbus ä joitr is gehouden,

prijkt en deini relief de beeldtenis van onzen Giidepatroon ; de Sint-Pieterskerk in

Sint Bernulfus' hand is een historisch getrouwe afbeelding ; in alle bijzonderheden

,

wat draperie en pose, kop en handen van den Heilige betreff, mag dit ciseleer-

werk als voortrefifelijk worden geroemd.

De fijne bewerking van het medaillon kan eenigermate beoordeeld worden

volgens biigaande reproductie. Doch waarvan deze geen denkbeeld geeft, is de

technische moeielijkheid , om de keten lenig over de schouders van den drager te

doen sluiten , zonder dat er tusschen de verschillende schakels eenige gaping ont-

staat. Toch is deze moeielijkheid glansrijk overwonnen. Want als een zijden

bandelier zoo passen deze aaneengeschakelde , elk op zieh onbuigzame, stukken

zilver om de schouders, en als een losse agraffe zoo nauw sluit het medaillon aan

de borst van den HoogEerw. drager.

Alweer in navolging der Ouden is diens wapen , waaraan het ridderteeken van

den Ned. Leeuw, onder aan het medaillon gehecht: het wapen der van Heukeloms

(sabel met een springenden ram van zilver), gedekt door heim en helmteeken met

lambrequins. Nog langen tijd, zoo hopen en vertrouwen wij , zal dit wapen van

onzen eersten Deken geheel alleen aan de gildeketen gehecht blijven. Maar Indien

ons Sint-Bernulfus-gilde bestendig van levensduur mag zijn gelijk zijn voorgangers

in de Middeneeuwen, dan zuUen nog tal van opvolgende Dekens hun wapenmerk

aan deze eereketen toevoegen.

Verdere lof aan den maker voor zijn vcrdienstelijken arbeid is hier niet ter

plaatse. Veel beter past de wensch , dat deze gildeketen steeds het echte en

getrouwe symbool möge zijn van het kunstlievende streven der Utrechtsche gilde-

broeders : zelfstandig werk leveren volgens nauwgezette Studie op en in inspiratie

naar de middeneeuwsche meesters, niet in slaafsche , archaistische navolging van

overgeleverde typen; — wat beginselen en richting betreft, nauw samensluiten aan

elkander gelijk de schakels van eene keten, maar tevens zöö , dat ieder kunstenaar

zieh met de natuurlijke lenigheld van zijn eigen aanleg beweegt; — bovenal echter,

in ein vasten , onverbreekbaren kring zieh voegen rondom den Deken van het

Sint-Bernulfusgilde, die hun met woord en daad de hooge leuze voorhoudt: Verum,

pukhrum et homtm ; haec tria in unuvi.



De Kunstreis.

AAR Antwerpen!

Voor de gildereis in hat jubeljaar, die toch tot op zekere hoogte

eene voortzetting mocht zijn van het feest te Utrecht gevierd , was de

''^-'^Ni machtige handelstad aan de Scheide juist in dit jaar het aangewezen

doel. Naast het oiide Antiverpen toch. aan heerlijke kiinstwerken zoo rijk en een

bezoek der gildebroeders zoo waardig , was ö«(/-^«i'ii'«-/f« verrezen, als opzettelijk

te voorschijn getooverd om aan de Gildebroeders gelegenheid te geven tot een

feestviering naar de wijze der oude gildemannen en vroede vaderen. Van die

gelegenheid hebben ook de tocht- en feestgenooten op onbekrompen wijze gebruik

gemaakt. Maar zij vergaten of verwaarloosden daarom geenszins het eigenlijke

doel hunner reis. Integendeel. Met minstens evenveel ijver en belangstelling als

gewoonlijk bezochten zij de kerken en museeen op hun program vermeld. En als

de verslaggever daarvan geene, of althans geene uitvoerige beschrijving geeft, dan

heeft dit geen andere reden dan dat hij het in zijn kort bestek niet vermag en
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buitendien naar uitnemende beschrijvingen kan vervvijzen
,
die onder ieders bereik

Valien. ") Tot eer der Gildebroeders zij het gezegd : hun liefde voor de oud-

christelijke kunst bleek bestand tegen de verlckkingen der groote kermis, die men

met den wijdschen naam van wereldtentoonstelling pleegt te bestempelen.

Het Bestuur had in overleg met eenige Antvverpensche vrienden een flink

program ontworpen en voor huisvesting en verpleging der reisgenooten op voor-

treffelijke wijze gezorgd. Het pas geopende hotel garni „New York", midden in

de stad gelegen , bood ons allen een ruim , luchtig en helder logis ,
vvaar geen

heirleger van kellners ons de goede luim kwam bederven ,
en in de eveneens ruime

en vriendelijke lokalen van den „Katholieken Kring" hadden wij over dag ons

punt van vereeniging en vonden wij, als het uur van den niaaltijd gekomen was,

een flinken disch gereed. Daar was het ook , dat ons terstond na onze aankomst

in de Schcldestad de Heeren Frederik Belpaire, president van den Katholieken

Kring en lid van het Gilde van S. Thomas en S. Lucas, en Emile Uumont, lid

van hetzelfde Gilde, die onze hoofdgids zoude zijn, harlelijk welkom heetten.

's Anderen daags negen uur begon de tocht. In den voormiddag bezochten

wij drie van de voornaamste monumenten van civielen aard : Jiet Raadknis, Jict

Itnis Pliuitijii en Iiet Stecn.

In het imposante raadhuis met zijn sierlijke fa^ade , het eerste monumentale

bouwwerk, dat te Antwerpen niet in gothischen stijl werd opgetrokken — het

verrees tusschen de jaren 1560 en 1565 volgens de plannen van Cornelius de

Vriendt — bewonderden wij vooral de heerlijke fresco's, waarniede Henri Leijs- de

muren der oude lakenzaal tooide. Zij zijn eene prachtige vertolking van het fiere

woord : Binnen der Stadt ende de vryheyt van Antwerpen syn alle menschen vry

ende gheen slaven." In de vier tafereelen . die de ontwikkeling der stedelijke

vrijheden van Antwerpen voorstellen, en de twaalf portretten der vorsten , welke

aan de Antwerpenaars hunne voornaamste vrijheden en Privilegien verleenden, heeft

de groote meester - gestorven 1869 - al zijn talent ten toon gespreid en al de

kennis gebezigd , welke hij bezat zoowel van de Oud-Vlaamsche kunst als van de

Oud-Antwerpensche zeden en gebruiken. Wel geen andere stad der wereld zag

haar glorievol verleden op zoo heerlijke wijze door het penseel vereeuwigd.

Bij onze wandeling door het huis Plantijn en door en rondom het Steen had-

den onze gidsen moeite, het gezelschap bijeen te houden en tot dien betrekkelijken

spoed te bewegen ,
dien het program eischte. En geen wonder. Wie zou niet

gaarne dagen toeven vooral in die geheel eenige drukkerij , waar Christ. Plantijn,

de Koning der Boekdrukkers, en zijn opvolgers drie eeuwen lang „labore et con-

stantia" hun befaamde persen deden werken, en van hun arbeid , hun ijver voor

I) O. a. naar: Amers et s,s /aiiboiirgs , Guide historique et descriplion des iiionumentt par L.

Kmtsschots. De schrijver, lid van het Gilde van S. Tliomas en S. Lucas, leverde bUjkbaar ook het

verslag over het bezoek, in 1892 door genoemd Gilde aan Antwerpen gebracht. Zie Bulletin de la

vingt-sixiiJme reunion.
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de vvetenschap, hun kunst- en prachtliefde zulk een indrukwekkende, geen enkele

schakel missende reeks van sprekende getuigenissen achterlieten ? Daar valt te

genieten , te leeren , en te bewonderen op velerlei gebied. Zoo zouden alleen de

heerlijke portretten , in verschillende zalen verspreid , bovenal de vele door Rubens

geschilderde , den liefhebber uren lang kunnen verlustigen. Met bijzonderen eerbied

betreedt de beoefenaar der wetenschap de bescheiden zaal der „Proeflezers" —
waarom zijn wij Noord-Nederlanders nog steeds zoo tuk op vreemde woorden? —
waar zoovele geleerde mannen niet slechts de proeven lazen, maar tevens de

bouwstolTen verzamelden voor zoo menig wetenschappelijk werk , dat de Plantijnsche

pers over de wereld zou verspreiden.

Van het Steen , merkwaardig om zijn Historie, schilderachtig van architectuur,

maar als museum niet bijzonder rijk, voeren wij over naar het „Vlaamsche Hoofd".

Die overvaart wekt eerbied voor de machtige koopstad. Daar bij „Sint Anneke",

het Tolhuis der Antwerpenaars
,

geniet men het imposante panorama van de

Scheldestad. Van daar gezien komt ook de groote toren van de Lieve Vrouwe-

Kerk, de trots der Antwerpenaren, tot zijn volle recht Tot de eerste gaanderij

geflankeerd door zijn onvoltooiden tweelingsbroeder , verheft hij op nog twee

machtige, door diepe vensternisparen prachtig gebroken verdiepingen zijn ä jour

gehouden, op kantwerk gelijkende, flamboyante spits, een schilderachtige en har-

monische koppeling van pinakels , bogen en guirlandes , die opwaarts strevend samen-

vloeien, om zieh eindelijk in vier machtige bogen te vereenigen met den middel-

pijler, vvaarop. honderd en drie en tachtig meter hoog, zieh het kruis verheft.

Het was in het begin van de zestiende eeuw, dat Dominicas ?de Waghemaker met

dien stouten heim het werlc van ruim anderhalve eeuw bekroonde.

Na den middag kwamen uitsluitend de voornamere kerkeäjke monumenten aan

de beurt.

Indien ergens dan betreurt de vriend der oude kunst vooral te Antwerpen de

verwoestingen , door de beeldstormers aangericht. Het is van algemeene bekendheid
,

hoe gruwelijk zij daar hebben huisgehouden. Van de middeleeuwsche stoffeering

en versiering der kerkgebouwen is daarom weinig of niets overgebleven. Gelukkig

was te Antwerpen de heerschappij van de volgelingen van Luther en Calvijn niet

van langen duur , en loen Alexander Farnese in 1585 den katholieken godsdienst

herstelde , ,kwam deze in de Scheldestad tot een nieuw en krachtig leven. Daarvan

getuigen de rijkdom en weelde, waarmede de jammerlijk geplunderde en onteerde

kerken opnieuw werden gestofFeerd en getooid. Maar die rijkdom en die weelde

konden helaas het gemis aan de gezonde middeleeuwsche beginselen niet vergoeden

,

welke de Renaissance inmiddels ten eenen male had doen vergeten. En zoo ziet

men in de oude kerken van Antwerpen een niet te waardeeren rijkdom van kunst-

producten van allerlei aard , die veelal wäre meesterwerken in hun soort en uit

de kostbaarste materialen vervaardigd, toch die tempels ontsieren , en van de beste

architektonische effecten berooven. üit geldt van al de kerken , die wij bezochten

,
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van de S. Paulus-kerk. meer nog van de S. Jacobus-kerk , en ten deele ook nog
van de machtige Kathedraal van Onze Lieve Vrouwe. In de S. Jacobus-kerk,

een waar museum van kostelijke en kostbare kunstvverken, treft u deze opmerking
liet meest, vvanneer gij verneemt. dat zij , begonnen in 1499 volgens de plannen

van Herman de Waghemaker, eerst in 1656, geheel overeenkoms'tig die plannen

in den toen reeds als barbaarsch veroordeelden gothischen stijl ward voltooid

Onbegrijpelijk schijnt het, hoe men reeds gedurende en terstond na den bouw dit

waarlijk grootsche monument, zoo edel van verhoudingen , zoo harmonieus van

lijnen, zoo schoon in de ontwikkelin? der drie schepen , op dusdanige wijze heeft

kunnen ontsieren door tal van meubelen, die zieh in de architektuur niet voegen

,

en inzonderheid door een jube, dat u den blik op het prachtige koor met zijn

kapellenkrans bijna geheel beneemt. Het valt bij een eerste bezoek aan die kerk

moeilijk, zieh daarover heen te zetten en aan de vele en velerlei kunstwerken,

waarop zij bogen mag, een kalme beschouwing te vvijden. Men vindt er, gelijk ook
in de S. Paulus-kerk

, beeldhouwwerken en schilderijen van de grootste meesters uit

het tijdvak der Renaissance. Beroemd is vooral het altaarstuk van de hand van Ru-
bens in de kapel, waar het gebeente van den grooten meester rust. Machtig van

coloriet. mollig van toon en uitgevoerd met een fijnheid
,
bij Rubens zonder wederga,

treft deze heerlijke groep, voorstellend de H. Maagd met het Kind, door Heiligen

omgeven, den beschouwer tevens door haar dichterlijke kalmte en de volheid van

haar gevoel Van verbündende pracht is vooral de in stralend harnas prijkende

figuur van S. George, wien de meester zijn eigen gezichtstrekken gaf. Toch trot

ons meer dan dit tafereel van den koning der Antwerpensche meesters zijn

Geeseling van Christus in de S. l'aulus-kerk. Terecht zegt de Heer Kintsschots :

,.La noblesse avec laquelle est rendue cette scfene de la Passion du Sauveur,

fait de cette composition une des pages les plus pieuses du Maitre."

Begrijpelijker wijze toefden wij het langst in de Kathedraal van Onze Lieve

Vrouwe. Daar genoten wij ook het meest van de bekwame leiding van den Heer

Dumont, die, een der vijf en vijftig Kapebneesters ') der Kathedraal, en , Indien

wij ons niet bedriegen , tevens lid van hare fabriek , mede toezicht oefent op de

werken, tot haar restauratie ondernomen. De Lieve-Vrouwe-kerk van Antwerpen

is, gelijk bekend , het belangrijkste monument, dat de Gothiek gedurende hare

laatste periode in de zuidelijke JNederlanden deed verrijzen. Zij bestaat uit een

immens schip, 117 meter lang en in de transsepten 65 meter breed, in zeven

beuken verdeeld, alsmede uit een koor met vier zijbeuken, waarvan alleen de

twee binnenste zieh om de absis voortzetten, door een krans van vijf kapellen

l) De 55 k'erkmeesters vormen de eerewacht van 0. L, Vr ter Steel , een miraculeus beeld, ter

eere waarvan na de invallen der Noorniarmtn een kapellelje werd gebouwd ter plaatse, waar later de

Kathedraal verree?.



omsloten, Op de viering verhefc zieh een achthoekige koepel van drie boven

elkander liggende gaanderijen , terwijl twee machtige torens , vvaarvan aileen de

noordelijke voltooid werd . het westelijk portaal flankeeren. In 1352 werd ver-

moedclijk de eerste steen voor den reuzenbouvv gelegd. Toen hij voltooid was,

en het kruis ternauwernood prijkte op den noordelijken toren, vormde men het

zijn tijd kenmerkende vreemde plan, het bestaande koor af te breken en te ver-

vangen door een nieuwen bouw, die in lengte het langschip zou evenaren. In 1526

legde Karel V den eersten steen voor dit nieuvve werk , maar een brand vernielde in

1533 a' wat men in twaalf jaren had tot stand gebracht. Het is voor de harmonie

van het monument zeker niet te betreuren , dst men toen van het avontuurlijke

voornemen afzag. Cf 00k de buitenzijde van den ontworpen bouw de wonderbare

schoonheid zoude hebben geevenaard van het bestaande koor, dat hclaas nog ten

deele achter andere bouwwerken verscholen ligt, mag terecht betwijfeld vxorden.

Geiijk wij reeds zeiden , bevat de Lieve-Vrouwe-kerk weinig meer van haar

middeleeuwsche stoffeering. Den 20sten Augustus 1566 werd zij op aanhitsing van

den beruchten Modet door een woeste bende geplunderd^ en vijftien jaren later

vernielde een andere troep van beeldstormers wat nog was overgebleven. Van de

kunstwerken, welke zij thans bevat, zijn de beroemdste de twee kapitale doeken

van Rubens, de Afneming van het Kruis en de Oprichting van het Kruis , en naast

deze de Hemelvaart van Maria van den zelfden meester op het hoofdaltaar. De

twee eerstgenoemde vormen een tegenstelling als er grooter nauwelijks kan worden

gedacht: „Autant celui-lä (de Afneming j est contenu, concis , modere, autant

celui-ci (de Oprichting) est ample, fougueux , brutal meme" zegt de Heer Kints-

schots terecht. Maar beide tafereelen schokken u , overweldigen u , vervuUen u

met bewondering voor den Titaan onder de schilders. Toch zult gij, als gij het

bitter Lijden des Heeren wilt overvvegen, niet voor deze doeken blijven toeven,

maar u liever begeven naar de stille en stichtende kapel van het H. Sacrament,

op welker muur Louis Hendri.x en Frans Vinck in bescheiden afmetingen de

veertien statien van den kruisweg schilderden. Vooral de zeven, welke aan het

penseel van Hendrix haar ontstaan te danken hebben, de vier eerste en de drie

laatste , treuen en stichten u en herinneren u zoowel door gevoel als door compo-

sitie en kleur levendig aan de beste oudVlaamsche en oud-christelijke meesters.

Jammer, dat de plompe en schrille omlijsting den wonderbaar harmonieuzen toon

dier paneelen verstoort. In de S. Josefs Kerk, den volgenden dag door ons be

zocht, schiep dezelfde meester al de Station van den kruisweg, geheel als muur-

schildering gehouden en in vakken, volgens zijn eigen aanwijzing afgebakend

en getint. Het zij ons vergund, nog eens den Heer Kintschots te laten spreken

:

„Ces suaves compositions, pleines de mouvement dramatique , se detachent sur un

fond bleu neutre. Leurs figures , drapees dans de longues robes a plis anguleux,

sont empreintes d'une pieuse serenite et marquees d une iiidividualite qu'on ne

saurait trop admirer. Quelques seines de l'emouvante tragedie de la Tassion du



Christ sont particulierement bien traitees: qu'il nous suffise de mentionner la con-

demnation et la mort dti Christ, c'est ä dire la i^ et la 13^ Station.

II y a la comme types, comme formes , comme draperies, des choses si

heiles qua Ton peut dire que ces pages mystiques, oü la portee phiiosophique est

a la hauteur de l'execution, sont les peintures religieuses les plus correctes que Ion

ait exe'cutees en Belgique dans les derniers temps."

Van het groote , tot volle rijpheid gekomen meesterschap van Hendrix getui-

gen ook nog de vleugels van het S. Josefs-altaar in een der kranskapellen der

Kathedraal, waarop hij tvvee tafereelen schilderde: Philips I

V

,
Koning van Spanje

,

Belgie toewijdcnd aan den H. Josef, en Pms IX, de Kerk stellend onder de

bescherming van denzeifden Heilige.

Aan den invloed van wijlen baron Bethune en zijn Gilde is het te danken

dat Hendrix, die oorspronkelijk academisch gevormd was, zieh met beslistheid op

de Studie der oud christelijke meesters is gaan toeleggen en daardoor zoo onver-

gankelijke , echt christelijke nieesterwerken heeft leeren scheppen. Het is diezelfde

zegenrijke invloed, dien men met voldoening ontwaart in alles wat tot herstel en

stoffeering van de Lieve-Vrouwe-Kerk wordt gedaan.

Afgezien van de drie genoemde groote kerken hadden wij nog gelegenheid

,

een merkwaardig oud kapelletje te bezichtigen , dat aan de aandacht van de meeste

bezoekers der Scheldestad pleegt te ontgaan De Botirgondische Kapel, zoo genoemd

omdat zij werd gebouwd (in 1497) bij gelegenheid van het huvvelijk van Philips

den Schoone met Joanna de Waanzinnige , is het eenig overblijfsel van het kapitale

kasteel, dat, door Jan van Immerseel, markgraaf van Antwerpen, gebouwd, een der

weelderigste adellijke huizen was, waarop de stad mocht bogen. Zij maakt thans

deel uit van het hötel der dames de Beukelaer , die de Gildebroeders met de meeste

hoffelijkheid ontvingen. Het kapelletje verheft zieh boven eene poort op den

achtergrond van den hof van genoemd hötel; het koortje is een allersiedijkste en

schilderachtige uitbouw. In het inwendige onderging dit juweeltje van laatgothieke

bouw- en decoratie-kunst niet de geringste schending; alleen het altaartje verdween,

en de teo-enwoordige bezitsters van het huis deden vergeefs haar best om zijn spoor

teruo- te vinden. Van zeldzame schoonheid en een voortreffelijk voorbeeld ter

navolging bij de versiering onzer kerken en kapellen is de polychrome beschildering

der muurvlakken. Op kalkkleurigen grond slingert zieh kostelijk loofwerk door

een groot aantal Schilden en blazoenen, met bewondering wekkende bravour geschil-

derd, terwijl zieh tusschen het loofwerk telkens de hoofdletters %. 4iB. herhalen.

Ook op het houten gewelfje, welks zeer ingewikkelde ribben uitloopen op penden-

tif's, eindigend in fijn gesneden loofknoppen, is hetzelfde stelsel van decoratie

gevolgd; ook daar wisselen blazoenen met hoofdletters
(Jp. %. Philips — Joanna) in

bevallige verscheidenheid af. ') Wie der terwaarde Gildebroeders een Moeder-Gods-

I) In 1858 gaf baron JoUy le Weenen eene uitvoerige en lijk geillustreerje beschnjving van de

Bourgondische kapel uit, waaruit wij onze twee platen overnamen.
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kapel moest laten polychromeeren , zou niet beter Icunnen docn dan de Bourgon-

dische kapel tot voorbeeld te nemen
;
geschikte motieven voor Schilden en blazoenen

levert alleen de Lauretaansche litanie in voldoenden getale.

Van hetgeen de Scheldestad nog verder inerkvvaardigs en schoons te bewoii-

deren geeft, zagen wij 's anderen daags alleen nog de S. Josefs-kerk en het

Museum van Schoone Künsten. Eerstgenoemde, tusschen de jaren 1862 en 1866

gebouwd in laat-Romaanschen stijl, juist geen msesterwerk, vooral niet wat iiaar

fa^ade betreft, werd en wordt met veel talent en zorg door uitnemende kunstenaars

gestoffeerd en getooid Naast de statien van Hendrix verdienen vooral de muur-

schilderingen van den Heer Joseph Janssens, vier groote compositie's , de aandacht.

Een geboren kunstenaar en van zijn hooge roeping bewust, ontving de Heer

Janssens, zoo wij ons niet bedriegen, zijn eerste vorming aan de Dusseldorper

school, werkte later onder flendrix te Antwerpen en te Rome onder Ludwig Seitz

en volgde, sedert hij als zelfstandig meester werkzaam is, met steeds grooter

beslistheid de richting der oud-christelijke meesters. Van dien gestadigen voor-

uitgang op den goeden weg getuigen ook de vier compositie's in de S. Josefs-kerk.

Alle vier kenmerken zij zieh door een hoog en innig godsdienstig gevoel, door

groote zuiverheid en bevalligheid van teekening en door wunderbare harmonie van

toon; maar de oudste, voorstellend den H. Jozef als patroon van Belgie, zondigt

nog een weinig door zeker realisme, dat in godstdienstige tafereelen minder voegt.

In de drie overige muurschilderingen heeft de echt ehristelijkc kunstenaar ook die

onvolmaaktheid weten te overwinnen en daardoor een bewijs gegeven van die

zeHverloochening, zonder welke de religieuze kunst geen volmaakte werken scheppen

kan. Dat de Heer Janssens ook als paneelschilder een groote hoogte heeft be-

reikt, bewees ons zijn schilderij dat wij in de galerij voor schoone kunsten ter

wereldtentoopstelling zagen: „Goede-Vrijdag", wel het beste en meest treffende

product van de religieuze kunst, aldaar vertegenwoordigd.

In het Antwerpensche museum voor Schoone Kunsten genoten wij het groote

voorrecht van te worden rondgeleid door den Heer Theoph. Smekens, eerevoor-

zitter van de rechtbank van eerste instantie , een der regenten van genoemd museum

en voortreffelijk kenner van de schilderkunst en haar geschiedenis. Over bouw

en inrichting van het museum, dat in den jongsten tijd verrees volgens de plannen

van de architekten J. Winders en F. van Dijck, kunnen wij weinig goeds . over

de collectie's, die het bevat , zouden wij niet genoeg kunnen zeggen om lucht te

geven aan onze bewondering. Wij vergenoegen ons daarom met de mededeeling

dat wij het langst en met de meeste voorliefde toefden in de heerlijke collectie

Ertborn , louter werken bevattend van de oudste en oudere Italiaansche en Noord-

sche meesters, alsmede in de zaal, waar zoovele heerlijke producten van onze

Hollandsche schiiders zijn vereenigd.

Wie zulke scheppingen van het verleden zag en ook slechts enkele oogen-

blikken toefde voor meesterwerken als de Graflegging van Quinten Metzijs, als
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Rubens' Communie van den H. Franciscus van Assisi en als de portretten van Rem-

Brandt, is zeker niet in Staat, dienzelfden dag de voortbrengselen der hedendaagsche

schilderkunst te genieten en te waardeeren , althans niet dier hedendaagsche kunst

,

welke aan de heerschende richting en smaak onzer dagen beantwoordt. Dat zal

dan ook wei de voornaamste reden zijn , waarom de verslaggever en zonder twijfel

ook velen zijner medebroeders slechts enkele blijvende indrukken medenamen van

de tallooze beschilderde doeken , die zij kort na hun bezoek van het Antwerpensche

Museum in de schilderijenhal van de wereldtentoonstelling zagen ').

Wat ons aan tijd restte, den avond van

den eersten en de middaguren van den

'fx tweeden dag, had ons program voor Oiid-

AnHverpen bestemd. Daar genoten wij en

ontspanden wij ons in ongedwongen feest-

vreugd.

v-v\-,jj;*—
Ds stichting van Oud-Antwerpen op de

^*^*^
I j

wereldfoir was eene goede en gelukkige

daad ; zij heeft niet slechts aan duizenden

en duizenden een zeer eigenaardig, hoog en

daarbij onschuldig genot bereid , niaar tevens

k \ l/ß^^ '' ^^" ^^^'' verblijdend verschijnsel voor aller

oogen geopenbaard. De aantrekkingskracht

toch, welke de als door tooverslag verrezen

wijk der Oude Scheldestad geheel den zomer

door uitoefende tot in ver verwijderde ge-

westen , heeft bevvezen , wat gezonde en wat

volslagen omwenteling de jongste jaren

teweegbrachten in richting en smaak op het

gebied der kunst, eene omwenteling ^ welke

ook ons Gilde mede heeft helpen voorbe-

reiden en bevorderen. Het werd reeds door

verschillenden opgemerkt: onverschillig en

gevoelloos gaat de groote menigte heden

ten dage voorbij aan de tallooze paleizen

en openbare gebouwen, in z.g. klassieken

stijl opgetrokken aan pleinen en Straten van

haast al onze steden ; maar ia den zomer

van 1894 kwamen duizenden en duizenden

van heinde en verre naar Antwerpen gestroomd , om zieh te verlustigen en het

I) Ter herinnering aan ons bezoek van het Museuna voor Schoone Künsten bieden wij aan de

Gildebroeders de reproductie's aan van twee paneelen van Jan Gossaert, die wij ten gevolge van de
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hart op te halen op die kleine piek gronds , waar een gedeelte eener zestiende-

eeuwsche stad op zoo meesterlijke wijze was nagebootst. Dit zegt echter niet

genoeg. Oud-Antwerpen was meer dan eene wel geslaagde repristinatie eener oude

stadwijk: het gaf een geheel stuk leven weer uit den goeden ouden tijd , toen men

nog geen scheiding kende tusscben kunst en leven, toen de kunst nog bloeide

door allen en voor allen, toen nog geen ons van nature vreemde kunstrichting de

volken van Germaanschcn stam had blind gemaakt voor de bekoorlijkheid hunner

eigen kunstwijze , hunner eigen nationale scheppingen.

Meer dan eenige andere stad van Europa was Antwerpen in Staat en geroepen,

zulk eene in waarheid beteekenisvolle daad te verrichten. Langer dan de meeste

andere Noord-Europeesche steden had Antwerpen zijn eigenaardig uiterlijk bewaard;

de ouderen van ons herinneren zieh nog Icvendig de hoogst pittoreske buurt rondom

het „Steen", die nog niet lang geleden moest wijken voor de eischen van het

modei-ne verkeer. Trouwer dan de burgers van andere oude steden bewaarden en

bewaren de Antwerpenaars de hcugenis van hun groot verleden en inzonderheid

van de vele „blijde inkomsten' en andere prachtige feesten in hunne goede stad

gevierd , en nog in I S92 hadden zij door het „Landjuweel" bewezen , dat zij de

kunst om schitterende feesten te vieren van hun vaderen hadden geerfd. Maar

eindelijk en vooral: de bevolking van de machtige koopstad bleef in haar groote

meerderheid getrouw aan het geloof der vaderen , aan de oude, heerlijke, katholieke

Kerk, die in haar eeredienst zoo tcrecht rekening houdt niet het zinlijke in den

mensch cn daardoor de liefde voor het waarachtige schoon zoo weet te ontwikkelen,

die daarbij in het burgerlijk en maatschappelijk leven eene passende zinrijke vroo-

lijkheid eerder bevordert dan in calvijnsche met 's menschen natuur strijdende

gestrengheid verbiedt. Wij aarzelen dan ook niet te verklaren, dat juist de laatst-

genoemde omstandigheid wel het meest heeft bijgedragen tot het welslagen der

onderneming. Zeker, aan het marktplein met zijn ring van schilderachtige monu-

mentale gebouwen als het Schepenhuis , het Markgravenhuis en andere , hadden

,

wäre het mogelijk geweest , de grootsche lijnen eener kathedraal niet mögen

ontbreken; maar, nu zulks niet viel te bewerkstelligen, was het eene zeer goede

gedachte, althans een sierlijk kapelletje te doen verrijzen, waarop het 00g viel,

zoodra men door de Kipdorppoort de wijk betrad, en aan welks koorzijde, naar

het marktplein gekeerd, een Calvarieberg met polychrome figuren den bezoeker

herinnerde aan het groot mysterie , dat het ons pelgrims in dit tranendal mogelijk

maakt, ons ondanks het aardsche leed in den Heer te verblijden. Eere daarom

kunstbeschouwing, onlangs door den Deken gegeven, met bijzondere belangstelling bezichtigden. In

den cataloog van het museum komen zij onder de nummers 179 en 180 voor. Beide behooren tot de

vroege periode van den meester. Volgens raededeeling van den Deken werd het paneel „De vier

Maria's" zeker niet, gelijk de catalogus l^eweert, geschilderd omstreeks 1520 voor Adolf van Bju'gonje,

maar omstreeks 1506 voor Anna van Bourgonje, geraalin van Adolf van Kleef. Bij de dateering van

het schilderij liet men zieh misleiden door het Bjurgondische wrapen, terwijl men zieh niet herinnerde,

dat het wapen ook door de gemalin van Adolf van Kleef werd gevoerd.
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aan de rijke katholieke burgers van Antwerpen, die met vertrouwen hun steun

gaven aan de onderneming en daardoor bewerkten, dat ook de godsdienstige zijde

van den goeden ouden tijd tot haar recht kwam. Aan hun invloed mag het voor-

zeker tevens worden toegeschreven , dat in Oud-Antwerpen niets zedenkwetsends

werd gezien of gehoord, wat van de wereldfoir in het algemeen helaas niet kan

worden gezegd , en dat voor sluiting der dagelijksche vreugd op een behoorlijk

uur werd gezorgd. Een hoogst origineele taptoe geleidde elken avond klokslag

tien uur al de bezoekers beleefd maar beslist buiten de Kipdorppoort.

Een beschrijviiig van de oude wijk behoeven wij niet te beproeven. De Heer

Frans van Kuyck, de bouwmeester van Oud Antwerpen , en zijne raadgevers en

medewerkers bezorgden ons eene gei'llustreerde beschrijving, die tevens veel wetens-

waardigs over de historie van Antwerpen bevat. Tot opluistering van ons verslag

gaf buite:idien onze medebroeder, de Heer Jacques van Straaten, in twee keurige

penteekeningen eenige onzer beste indrukken weer De verslaggever kan daarom

volstaan met te berichten, op hocdanigc wijze wij onzen tijd in Oud-Antwerpen

doorbrachten. Dat vermag hij in weinige regeis. Meeslal in kleine groepjes ver-

dceld doolden wij door de Borsestraat met zijn rijkdom van huizen en gevels uit

verschillende eeuwen en zijn schilderachtige hoekjes en längs het imposante markt-

plein, of bezagen wij kunstwerken of andere merkwaardigheden, in verschillende

huizen en winkeis tentoongesteld , of luisterden wij , hetzij naar de kostelijke

Nederlandsche volksliedjes, welke een uitnemend koor van gecostuineerde mannen

met begeleiding van oude Instrumenten op het marktplein ten gehoore bracht

.

hetzij naar de Italiaansche zangers en zangeressen in „de Oude Börse' , of namen

wij plaats vöör of in een der oude herbergen , die elk op de haar eigenaardige

wijze verkwikking des lichaams boden. VVeinigen van ons zullen verzuimd hebben

- hony seit, qui mal y pense — een tooneelvoorstelling bij te wonen in den „poesjenellen-

kelder ' onder de Oude Halle. Maar wat wij deden en waar wij toefden , wij

vermaakten ons en genoten op evcn onschuldige als ongedwongen wijze. Allen

kwamen wij onder den indruk onzer bekoorlijke schilderachtige omgeving en zog

scheen in elk onzer iets te ontwaken van den krachtigen en gezonden humor, welke

de vervlogen eeuwen kenmerkten. Bijzonder vermakelijk was het, onzen goeden

vriend Geuer te hooren , als hij
,
„de Kölsche Jung", wanhopige pogingen deed,

om in Oud-Vlaemsche taal met de poorters en poorteressen van Oud-Antwerpen

kwinkslagen te wisselen.

Onze hoofd.statie was den Aenghename7t Hof, wel de meest schilderachtige ,

meest gezellige en tevens meest degelijke herberg van de Oude Wijk. Daar hiel-

ten wij ook kort na het middaguur van den tweeden dag ons Jioeninaal ,
bediend

door eenvoudige Vlaemsche maegdekens in het bontkleurig schilderachtig costuum

van de zestiende eeuw. Over dit noenmaal bracht de Chronycke
,
„zijnde de corte

Beschryvinghe van den Handel ende den Wandel in de AVyck Oud-Antwerpen" na

eenige dagen het volgende bericht

:



„Den achttiende van Hooymaendt syn binnen Oud-Antwerpen ghecomen de

Broeders van de Sinte Bernolf-Ghilde van Utrecht.

Vöör nu vijf en-twintigh jaeren heeft de weleerweerde Heer Gerrit Willem van

Heukelum gheseyde Ghilde ghesticht met gheen andere bedoelinghe dan om de

christeiycke conste te beoefenen , naer het voorbeeldt van onse vrome vroede

Vaederen van voor drielionderdt jaeren. En daer sy hadden vernomen, dat de

Poirters van Oud-Antvverpen hunne liefde voor de const der Vaederen deelen , syn

sy daerheen ghecomen. Ende sy hebben die schoone goede Stadt bewondert en

daernae een noenmael ghehouden in de Ghildesael van den Aenghcnaevien Hof.

Sylie waren met hun vijftigen , ende de speysen waeren goed ende crachtigh . ende

de wijn, dien sylie droncken, was edel. Ende de weleerweerde Deken van de

Ghilde, dien S. H. onse Vaeder de Paus van Roenien vier daeghen te voren be-

noemt hadde tot synen EereCamerheer, droegh om synen hals eenen schoonen

gülden ghilde-craegh , waeraen hingh de beeltenis van hunnen heylighen Patroon

,

Sinte Bernolf , constlievend bisschop van Utrecht, welcke Ghilde-craegh de broeders

van de Ghilde op den zestienden van Hooymaendt aen hunnen Deken hadden

geschoncken.

Die keten was seer constigh ghemaekt door den ghilde-broedcr Jan Brom,

meester in de goudsmeedconst binnen die goede Stadt van Utrecht.

Aan den feestnoen was mede aangheseten den edel-achtbaeren heer Frederick

Belpaire, van Nieuw-Antwerpen, die gheseten was tussch^ den Vice- Deken van

de Ghilde, Jan Lindsen van Utrecht, ende den eersten Gheheimschrijver, monseig-

neur Andries Jansen , die een leeraer is in de heilige Theologia aan het Aertsbis-

schoppelijk seminarium van Rijsenburgh.

Ende de Broeders van de Ghilde waeren zeer danckbaer ende te vrede over

al wat sylie in Oud- Antwerpen hebben ghesien en ghenoten, ende sylie hebben

ons versocht aan de goede ende eersaeme Poirters van Oud-Antwerpen toe te

wenschen veel voorspoedt ende blyheyt".

;.Veel voorspoedt ende blyheyt'', door ons toegewenscht aan de Poirters van

Oud-Antwerpen, dat slechts enkele maanden zou bestaan, viel aan het S. Bernul-

phus-Gilde ten deel gedurende de thans vervlogen vijf en twintig jaren. Veel

voorspoedt — in zijn werken en streven , veel blyheyt — in de onderlinge vriend-

schap en het gezellig samenzijn zijner leden. Möge dit ook in de toekomst het

geval zijn! Aan het bericht over feestviering en kunstreis in het jubeljaar kan

daarom geen passender slot worden gegeven dan door den wensch voor het Gilde

en zijn Deken : Veel voorspoedt en de blyheyt ad multos annos !
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