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H o u w - en beeldhouwkunst zijn steeds naauw met elkander verbonden geweest. Zij waren dit niet slechts bij
de oude klassieke volkeren, zij zijn het gebleven bij hunne
christelijke opvolgers in de middeleeuwen. Men merkt dit
naauwe verband vooral op aan godsdienstige gebouwen.
Het beeldwerk, daarin aangebragt, is niet bloote , gedachtenlooze versiering, uit bloem- en lofwerk bestaande, maar
heldert soms de zamenstelling, de geschiedenis en de
bestemming van het gebouw op. Vanhier, dat middeleeuwsche kerken, ontdaan van beeldwerk, soms even
raadselachtig en duister zijn, als beeldwerk uit die kerken
afkomstig, hetwelk losgerukt is van de oorspronkelijke
bestemmingsplaats, waarvan geene geschiedenis meer gewaagt; en dit raadselachtige van middeleeuwsch beeldwerk
wordt niet zelden nog vermeerderd door het ongewone der
voorstelling, en door beschadigingen, welke het gedurende
den loop der eeuwen ondergaan heef!.
Zulk een beeldwerk is de St. Maartens-steen te Bolsward,
ingemetseld in den westmuur van den toren der Hervormde kerk, waarvan hier eene afbeelding het publiek wordt
aangeboden. De oorspronkelijke steen is roode zandsteen ,
heeft de lengte van 1.18, de breedte van 0.75 el, en is
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op zulk eene wijze, regts van de kerkdeur, in den buitenmuur ingemetseld, dat men reeds daardoor grond zou
hebben om te vermoeden, dat hij oorspronkelijk niet tot
deze kerk behoord had, maar van eene vorige kerk afkomstig zou zijn. Bij den eersten opslag ziet men, hoe
beschadigd de steen ook zijn moge, dat het beeldwerk
van ouder dagteekening zijn moet dan de kerk , waarin
het thans is ingemetseld, welke kerk eerst in 1446 begonnen en in 1463 voltooid werd (1). Zij werd om en over
eene andere, aan St. MAARTEN gewijde, parochiekerk gebouwd , zoodat men veilig mag aannemen , dat het beeldwerk uit die oudere kerk afkomstig is.
Eene eerste teekening van dat beeldwerk, vervaardigd
door F. BOSCH , huisschilder te Boisward, werd aan het
Friesch Genootschap gunstig bezorgd door den Heer Kerkvoogd S. LYCKLASIA à NUEHOLT, te Boisward, en aan
mij in October 1848, door den Heer W. EEKHOFF , Voorzitter van de Tweede Afdeeling der werkende leden van
dat Genootschap , toegezonden , met vriendelijke uitnoodiging, om datgene, wat tot verklaring daarvan strekken
k o n , bijeen te brengen en over te zenden, ter bewaring in het tijdschrift van het Genootschap: de Vrije
Fries. De zeldzaamheid van het beeldwerk, mijn verlangen om het Genootschap een bewijs van hoogachting te
(1) Volgens een oud Latijnsch opschrift, gehouwen in eenen
steen, gemetseld in den noordelijken muur van het koor, en met
de vertaling daarvan medegedeeld in den Tegenwoordige Staat van
Friesland, Iiarlingen 1788, I I I , 190, waar tevens gemeld wordt,
dat Burgemeesters en Raden besloten, deze nieuwe kerk te bouwen,
en wel om en over de oude bouwvallige kerk henen, ten einde
gedurende de bouwing nog de dienst daarin te kunnen verrigten.
Zie dit ook vermeld bij Mr. EYCK TOT ZUYLICHEM, in zijne Be-

schouwing van den Bouwtrant van eenige oude Kerken in Frieslaad, in (Ie Vrije Fries, deel V, stuk 2, blz. 167.
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geven, en de hoop, om iets bij te dragen tot opheldering
van een zoo merkwaardig, maar verduisterd, gedenkstuk,
bewogen mij, om die vereerende uitnoodiging niet af te
wijzen.
Er werd eene memorie tot verklaring van het beeldwerk,
op grond van de ontvangene teekening, door mij in handen
van het Genootschap gesteld, ter plaatsing in voormeld
tijdschrift. Eer echter dat opstel ter perse ging, bleek
nog, ter goeder ure, door andere afbeeldingen van den
zelfden steen, dat de teekening, waarop mijne verklaring gebouwd was, niet naauwkeurig kon zijn, terwijl
ook later ontvangene teekeningen blijkbaar te onnaauwkeurig waren, om er de reeds gegevene verklaring met
genoegzame zekerheid naar te kunnen wijzigen. Ik verzocht daarom en ontving mijn opstel terug, tot het mij
vergund zou zijn, om zelf den steen te kunnen bezigtigen,
of om er eene gel rouwe afbeelding van te ontvangen. In Mei
j.I. mij met andere oudheidkundige nasporingen in Friesland
onledig houdende, werd te Bolsward de steen naauwkeurig door mij onderzocht, en werd aan den Heer D. HANSMA,
kunstschilder te Sneek, opgedragen, daarvan eene getrouwe
teekening te vervaardigen. Dit geschiedde wederom door
de heusche bemiddeling van voormelden Heer LYCKLAMA ,
en vond nog gedeeltelijk onder mijne oogen plaats, zoodat
ik voor de juistheid dier teekening (waarvan hiernevens
een steendruk, mede onder mijn toezigt gemaakt, wordt
aangeboden) durf instaan. Naar de geheel nieuwe opmerkingen , waartoe mij de bezigtiging van den oorspronkelijken steen aanleiding gaf, had ik nu mijne vroeger gestelde memorie te wijzigen, ja geheel om te werken,
zoodat het beeldwerk mij, zóó doende, bijna op dubbel
werk, dat is dubbele tijdsbesteding, is te staan gekomen;
eene bijzonderheid, die ik alleen tot mijne verschooning
aanvoer, dat bij de verklaring niet nog meer gelijksoortige
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voorstellingen zijn opgezocht, en er niet nog meer geleerdheid, gelijk men het noemt, tot opheldering is bijgebragt,
dan men in deze bladzijden zal aantreffen: want mijn,
door andere werkzaamheden zeer bezette, tijd gedoogde
niet, er langer bij stil te staan, dan thans reeds geschied
is. Mogt het mij dan ook niet gelukt zijn, om alle bijzonderheden van dit geschonden gedenkstuk te ontcijferen
en met zekerheid op te helderen, zoo zal men toch uit
het aangevoerde, en ook uit onze volgende mededeeling,
naar ik hoop, ontwaren, dat het Friesch Genootschap
zich met zorg beijverd heeft, om het met juistheid bekend
te maken, en om bouwstoffen, die tot opheldering er van
strekken kunnen, te verzamelen en ook reeds bij aanvang
zóó te gebruiken, dat voor volgende onderzoekers de weg
gebaand is.
Dat de steen thans nog te Bolsward onder den naam
van St. Maarlens-steen bekend is, geeft gereede aanleiding , om in de geschiedenis van den H. MARTINUS , den
beroemden geloofsprediker uit de 4de eeuw, opheldering
te zoeken, en om al aanstonds in den ruiter te paard,
op het bovengedeelte van het reliëf, MARTINUS te erkennen , bezig om aan eenen armen zijnen halven mantel te
geven; want aldus wordt deze heilige in de middeleeuwsche
kunst doorgaans voorgesteld.
Eer wij ons dus tot de verklaring van het beeldwerk
begeven, zal het nuttig zijn, ons vooraf in het kort zijne
levensgeschiedenis te herinneren, omdat daaruit opheldering over het beeldwerk moet verwacht worden. De verdiensten van MARTINUS tot uitbreiding van het Christendom
zijn wel zoo uitnemend, dat zij op zich zelven eene kritische in het lichtstelling verdienden; maar in deze mogen
wij ons thans niet verdiepen.
Wij volgen, bij de korte herinnering van zijn leven ,
voornamelijk SÜLPITIUS SEVEHUS, in het Vita beati MAKTIÜI,
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en in een paar epistolae (2); want deze bekwame schrijver was voor een gedeelte nog leerling van MARTINUS ,
ontleende zijne berigten deels uit zijnen mond, en deels
van geloofwaardige getuigen, en verdient meer geloof dan
de minder kundige en wonderzuchtige GREGORIUS TURONENSIS,
ofschoon van dezen de vier in jammerlijk Latijn geradbraakte boeken, de miracults S. MARTINI,
niet mogen
worden voorbij gezien (3).
MARTINUS werd in het jaar 371 , onder de regering van
keizer VALENTINIANUS, te Sabarië,
in Hongarije geboren (4). Zijne niet geheel onaanzienlijke, doch nog heidensche ouders togen in zijne vroege jeugd met hem naar
Pavia (Tïcinum), waar hij werd opgevoed. Zijn vader
diende als krijgstribuun onder de keizers CONSTANTINUS en
JULIANUS. Toen hij tien jaren oud was, liet hij zich, tegen
den wensch zijner ouders, onder de catechumenen opnemen. Vijftien jaren oud zijnde, was hij, als soldatenkind,
verpligt mede ie veld te trekken, en gaf in dien krijgsmansstand bewijzen van christelijke deugden en van liefde
tot den Heer Jezus. Eens op marsch zijnde, trof hij bij
de poort van Amiëns eenen half naakten bedelaar aan, die
hem om eene aalmoes vroeg. Het was winter en zeer
koud, zoodat menigeen dood vroor. Zijne krijgsmakkers
trokken onmeédoogend voorbij , maar MARTIMTS , ofschoon ,
behalve zijne wapens, slechts éénen mantel hebbende, sneed
dien met zijn zwaard in twee stukken, en gaf daarvan
de eene helft aan den armen. In den nacht daarop voî(2)

Zie S U L P I T . SEVERI Opera, edit. G. HORNII,

AmsteloA.

1665, 8°., p. 439 seqq.
(3) GKEGORH, Episc. Turon., Opera, edit. RuiNAHTr,
1699, fol,
(4) De ruïnes dier stad zijn nog overig, aan de rivier
twee uren van Sawar; zie Vies des pères e?c,,par BUTLER,
par ÊrODESCARD, t. XI, p. 91, édit. de Maestricht, 1797,
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gende verscheen hem (in den droom) Jezus Christus, bekleed met dat gedeelte van den mantel, hetwelk hij aan
den armen gegeven had, zeggende tot engelen, die hem
omringden: » MARTINUS , de catechumeen, heeft mij met
» dit kleed bekleed." Deze verschijning boezemde hem
nieuwen ijver in voor de dienst van Christus, en in zijn
18de jaar ontving hij den doop. Intusschen bleef hij nog
twee jaren in krijgsdienst.
In dien tijd gaf hij nog een ander blijk van christelijken
zin en geloof. JULIANUS had een' veldslag voor tegen de in
zijn rijk ingevallen barbaren. Daartoe liet hij bij de civitas

Vangionum (Worms) geschenken (donativum, largitiones)
onder het krijgsvolk uitdeelen, ten einde het meer krijgslustig te maken. Maar MARTINUS weigerde in die geschenken te deelen, voorgevende de krijgsdienst te willen verlaten , om zich te beter aan de dienst van Christus te
kunnen wijden; hij achtte het niet oorbaar, geschenken
aan te nemen, die gegeven werden om met te meer
strijdlust tegen de barbaren op te trekken, en hij had
regt om zijn afscheid Ie nemen, omdat hij zijne jaren
had uitgediend. Maar JULIANUS nam zijne weigering, om
in de largitiones deel te nemen, euvel op, en merkte haar
aan als een bewijs van lafhartigheid. Dat verwijt weerde
MARTINUS ver van zich af, door de verzekering, dat, zoo
de keizer meende dat vrees voor den oorlog hem dus deed
handelen, hij den volgenden dag ongewapend en zonder helm, maar voorzien van het kruisteeken, en in den
naam van Jezus, zou doordringen in de vijandelijke gelederen. JULIANUS hield hem bij zijn woord en liet hem
bewaken, om hem den volgenden dag ongewapend aan
de vijanden over te geven. Maar op dien zelfden dag
kwamen de vijanden om vrede te smeken, waardoor hij
van deze geloofsbeproeving bevrijd werd.
Na de krijgsdienst verlaten te hebben, begaf hij zich tot
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, bisschop van Poitiers (dvitas Pictava), die
hem diaken wilde maken; doch MARTINUS achtte, uit nederigheid, dit kerkelijk ambt te aanzienlijk, en verkoos dat
van exorcist. In eenen droom wordt hij echter vermaand,
om naar de ouderlijke haardstede, in Italië, terug te
keeren. In de Alpen gekomen zijnde, overvallen hem
roovers. Reeds heeft een hunner zijn zwaard tegen hem
opgeheven, om hem te dooden, toen een ander, verbaasd over zijne kalmte en onverschrokkenheid, den slag
afweerde. De aanvoerder der rooverbende, getroffen door
de redenen en het gedrag van MARTINUS, wordt zijn volgeling en een Christen. In Italië werd MARTINUS vervolgd
door de Ariaansche ketters, en wilde zich uit dien hoofde
naar Gallië, naar zijnen vriend HILARIUS, begeven; doch
vernemende, dat deze door de zelfde kettersche factie verbannen was , begeeft hij zich naar Milaan (Jïïediolanum),
in welker nabijheid hij een klooster sticht. Maar ook dáár
vervolgen hem de Arianen ; AUXENTIÜS , een hunner hoofden , verdrijft hem uit de dioecese, en hij begeeft zich nu
naar het eiland Gallinaria (5), waar hij eenigen tijd met
gras en boomwortelen zijn leven rekt.
Op het berigt, dat HILARIUS in genade hersteld was, en
zijn ambt wederom aanvaarden zou, begeeft hij zich naar
Rome, hopende hem daar te ontmoeten, Maar HILARIUS
was reeds van Rome vertrokken. Hij achtervolgt hem,
treft hem op weg naar Gallië a a n , keert met hem naar
diens bisdom, naar Poitiers,
terug, en bouwt zich in
de nabijheid dier stad weder een klooster (6). Terwijl hij
hier eens drie dagen in dienstwerk afwezig was, kwam in
het klooster een der catechumenen te overlijden, zonder
vooraf den doop ontvangen te hebben. De kloosterlingen,
HILARIUS

(5)
(6)

Gelegen aan de kust van Ligurië, bij Albenga.
Te Xiigugé (Xiocociagum), twee uren van Poitiers.
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radeloos van droefenis, bereidden zich tot zijne begrafenis.
Daar komt MARTIINUS onverwacht terug, beweent met hen
den doode, doch laat daarop alle aanwezigen uit de cel,
waar het lijk stond , vertrekken , werpt zich nu biddende
daarop, terwijl hij het overal betast, en het gevolg is,
dat het leven in den doodgewaanden terugkeert.
Toen het bisdom van Tours opengevallen was, verlangde
de gansche bevolking der dioecese, benevens vele geestelijken , dat MARTINUS dien zetel bekleeden zou. Afgunstige
en wereldgezinde geestelijken trachtten dit te beletten; hij
zelf ook verzette zich uit nederigheid zeer tegen deze keuze,
doch hij werd eindelijk , zijns ondanks, tot dien eerezetel verheven, dien hij sedert tot aan zijnen dood met
roem vervuld heeft. Hij woonde in een klooster, hetwelk
hij nabij de stad op eene rots gebouwd had; het lag eenzaam , was slechts van ééne zijde toegankelijk, terwijl de
Loire de andere zijde der rots omgaf. Hij leefde hier in
eene houten cel, ijverig werkende voor de uitbreiding en
den bloei der kerk , maar in de grootste matigheid en in
zelf gekozene armoede. Hij had 80 discipelen ; de meergevorderden onder dezen rnoes'en het evangelie prediken,
de jongeren schrijven. Zij hadden alle dingen gemeen,
en mogten noch handel, noch eenig ander bedrijf, dan de
schrijfkunst uitoefenen. Hunne kleeding was van kemelshaar; wijndrinken was hun verboden, behalve bij ziekte,
en uitgaan was hun slechts zelden vergund. Behalve het
bestuur over dit gesticht en over zijne dioecese, bestonden
zijne werkzaamheden vooral in het uitroeijen van het heidensche bijgeloof. Dit laatste deed hij deels door prediking, vergezeld van wonderdadige teekenen, deels door
het afbreken van heidensche tempels, outaren, beelden,
enz.
Van dit laatste ten besluite nog een paar voorbeelden.
Niet ver van zijn klooster was eene kapel en een outaar,
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werwaarts het landvolk ter bedevaart stroomde, omdat het
gerucht ging, dat zij opgerigt waren boven het graf van
eenen martelaar. MARTINUS had reden dit te betwijfelen ,
en begaf zich op zekeren lijd met de kloosterlingen naar
dien oord tot onderzoek. Bij het graf gekomen zijnde,
bad hij vurig, dat God hem mogt kenbaar maken, wie er
begraven was, een martelaar of niet. Zich daarop regis
keerende, ziet hij een afziglelijk spook, en beveelt dit,
te spreken. Het spook noemde zich bij zijn waren naam ,
en daaruit zag MARTINUS, dat de voorgewende begravene
een veroordeelde schurk was, door wien het onnoozele
volk misleid was. Terstond liet hij het oulaar afbreken en
maakte een einde aan dit bijgeloof (7).
Op een' anderen tijd had hij, op zekeren nacht, met
de zijnen een' heidenschen tempel afgebroken, en wilde
nu ook een' hoogen pijnboom, die daar naast stond,
en die hoogst waarschijnlijk door de heidenen voor heilig
gehouden en aangebeden werd, omhakken (8). Hiertegen
echter verzetten zich zoowel de heidensche priesters als
het volk. Eindelijk stemmen zij er in toe, dat de pijnboom zou vallen, doch onder deze voorwaarde, dat
MARTINUS , die voorgaf geheel op God te vertrouwen, er
zich onder zou laten vastbinden, op eene plaats, waarnaar
de pijnboom overhelde. Hoe gevaarlijk die voorwaarde
ook was, MARTIKUS nam ze volgaarne aan.

De heidenen

begonnen den boom om te hakken , niet twijfelende, of
hij zou in zijnen val MARTINUS vermorselen. Maar dit was
misgerekend, Toen de afgehakte boom krakend begon

(7)

Te regt prijst AUCUSTI hierin de kritiek van MARTINÜS;

zie zijne Denlwürdigheiten, X I I , 273.
(8) Over de boomvereering der heidensche Galliërs zie ALP.
MATJRY, Recherches — sur les grandes foréts de la Gaule, Paris
1848, p. 4.
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neder te storten, maakte MARTINUS een teeken met zijn
opgeheven kruis, en de boom, als door een wervelwind
gedreven, viel, tot verbazing van allen, naar de overzijde.
Ten gevolge hiervan lieten alle heidenen zich tot catechumenen opnemen. Het uitroeijen van het heidendom gelukte hem zóó goed, dat, terwijl er vóór zijnen tijd in die
streken, gelijk SULP. SEVERUS schrijft, » slechts weinigen,
* of bijna niemand, het Christendom omhelsd hadden, er
» thans geene plaats meer is, die niet met vele kerken of
s kloosters vervuld is (9)." Het is niet vreemd , dat daardoor zijn naam en gezag groot is geworden, waartoe ook
velerlei ziekte-genezingen , soms in aanzienlijke plaatsen ,
als Parijs en Trier, en vooral zijn vroom, geloovig én
aan zelfverloochening rijk leven, bijgedragen hebben.
Hij had tot aan zijnen dood toe vele aanvechtingen van
den duivel, die hem in allerlei gedaanten verscheen, doch
dien hij steeds door het gebed overwon. Intusschen ontbrak het hem ook geenszins aan engelen-verschijningen,
tot een troostrijk tegenwigt.
Hij stierf in den hoogen ouderdom van 81 jaren, kalm
en gelaten, en omringd van zijne discipelen (10). Een
plotseling verval van krachten, hetwelk hem overviel op de
terugreis van de dioecese van Cande (11), waar hij kerkelijke twisten had bijgelegd, maakte een einde aan zijn
(9) » Pauci admodum aut paene nulli Christi nomen recepe» rant — jam nullus locus sit, qui non aut ecclesiis frequentissi» mis aut monasteriis sit repletus." Zoowel voor de geschiedenis
van de vestiging des Christendoms, als voor de kennis des heidendoms in Gaîliè', in de 4de en 5de eeuw, zijn de berigten van
SEVERUS over MARTINTIS belangrijk, en tot nog toe te weinig
gebruikt.
(10)

SULP. SEVERI Epistola III

(11)

Op de grenzen van Poitou endnjou,

adBJISSWLAM; Opp., 1. c , p.89

yan de Xioire en Vienne*
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nuttig leven, waarvan hij 32 jaren bisschop van Tours
geweest was. In het jaar 650, dus omstreeks 250 jaren
na zijnen dood , werd hij door Paus MARTINUS voor heilig
verklaard, en zijn feestdag op den II November gesteld (12).
Het is dan wel niet vreemd , dat aan eenen heilige als
MARTINUS vele kerken in de Christenwereld, als aan eenen
beschermpatroon, toegewijd werden. Dit had vooral plaats

in Italië, Frankrijk , Duitschland, België en Nederland.
In ons Vaderland denke men, bij voorbeeld, aan kerken:
te Utrecht, Middelburg, Arnhem, Tiel, Bommel, Maurik,
Oud-Zevenaar, Sneek , Franeker, Bohward, St. Maarten (13), waarbij zekt" nog een aantal anderen zullen
kunnen gevoegd worden.
Kennelijk ging bij ons te lande de hoofdaanleiding tot
het stichten van zoo vele aan St. MAARTEN gewijde kerken
uit van Utrecht, als den bisschopszetel, welke stad ook
nog als wapen de afgesneden slip des rooden mantels van
St, MAARTEN voert (14), en waar de eerste aan St. MAARTEN
gewijde kapel gesticht werd (15).

(12) MARTINUS wordt voor den voornaainsten heilige van Gal~
liè' gehouden ; zie F. BOGAERTS, Histoire du culte des Saints en
Belgique, Anvers 1848, p. 53, 54.
(13) De kerk van dit Noord-Hollandsche dorp, hetwelk, even
als de dorpen St. Maartens-dijk in Utrecht en Zeeland, naar
MARTINUS den naam draagt, werd in 1419 gebouwd; zie NoordHollandsch Ariadia, blz. 345, 346. Ook in België is eene plaats
naar hem genoemd, te weten Niele-S.Martin.
(14) Opmerking van Mr. J.DiRKS, in de Frije Fries, deel IV,
blz. 337, aant. 32.
(15) Zie RoYAAUDS, Geschiedenis der invoering en vestigingvan het Christendom in Nederland, Utrecht 1844, 3de uitgave f
blz. 183.
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Evenmin is het vreemd, dat de beeldende kunsten zich
beijverden, om de nagedachtenis van MARTINUS te eeren
en te vereeuwigen. Door eene herinnering van eenige der
meest bekende middeleeuwsche voorbeelden zal de zeldzaamheid, en dus ook belangrijkheid, van het Bolswarder
beeldwerk in het oog springen.

Schilderkunst.
In een Grieksch menologium is de verschijning van Jezus
aan MARTINUS voorgesteld, terwijl de Heiland bekleed is
met het gedeelte van den mantel, hetwelk MARTINUS aan
den armen geschonken had (16).
Op eene glasschilderij der cathedraal te Chartres, uit de
12de eeuw, komt deze heilige voor in biddende houding,
voorzien van eene bisschopsmuts en ronde aureool; het
is de voorstelling van zijne in den hemel opgenomene
ziel (17).
Op glasschilderijen te Bourges komt zijne legende
voor (18) ; in welk karakter, is mij onbekend.

Beeldhouwkunst.
In den boog van de zuidelijke kerkdeur der Nôtre-Bame
te Parijs staat St. MAARTEN als eene statue !e paard, een
(16)

GUEJÎSBAULDT, Dictionnaire iconographique, Paris 1843,

8«., V . M A R T I N , uit W I L L E MIN, Monuments inédits, t l , pl.CLXXII.

Daar ik bijna geene der door GDENEBAULDT aangehaalde werken
raadplegen kan, is het mij niet altijd doenlijk, den ouderdom der
door hem aangevoerde kunstwerken op te geven.
(17) DTDRON, Histoire de Dieu, Paris 1843, 4»., p. 128.
(18)

GU.ENEBAUI.DT,

uit MARTIN en C A B I E R ,

Vitreaux

de

Bourges, pi. X I I , p. 251-254, en Collection des Saints du Cabinet
des estumpes à Paris*
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kunstwerk waarschijnlijk uit de î l d e eeuw (19). Eveneens
als beeld , in de gedaante van Bisschop en eene gans bij
zich hebbende, slaat hij in het oude Karthuizer-klooster te

Parijs (20).
ïn het fronlespice van eene der kerkdeuren der cathedraal te Chartres (12de eeuw) bevindt zich een laag reliëf
met de zelfde voorstelling als zoo even uit het Grieksche
menologium is aangevoerd (21).
In de St. Martini-kerk te Keulen (9de of 10de eeuw)
bevindt zich een reliëf, met de voorstelling als uit het
zelfde menologium, (22).
ïn het klooster der cathedraal te Mentz staat zijn borstbeeld ; hij is voorzien van eenen mijter, en houdt in de
eene hand een geopend boek, in de andere het model van
eene kerk (23).
Op een zilveren, gedeeltelijk verguld, outaar-bekîeedsel
te Milaan is zijne begrafenis voorgesteld, in tegenwoordigheid van den H. AMBROSIUS ; dit kunstwerk is van het
jaar 835 (24).
(19) GuENEBAULDT, uit A. HDGO, la Trance pittoresque et
monumentale, t. IV, pi. VII, en uit de beschrijvingen van die
kerk door C H A P U I S , CONTE, ALBERT en L E N O I R .

(20) GUENEBAÜLDT, uit MlLHN, Antiquités nationales, t. V,
art. LVII, pi. I l , H». 57, Ie. édit., en uit M I L L I N , sur Vorigine
de l'oie de St, MARTIN, in het Magazin -encyclopédique, torn. I,
p. 202,
(21) GüENEBAULDT, uit WlLLEMIN, t. a. pi,, t. I, pi. LXXXII.
(22) GUENEBAÜLDT, uit Allemagne monumentale. In het artikel Cologne; bij GUENEBAULDT leest men, dat die kerk uit de
9de of 10de eeuw en uitgegeven is in: Moyen age pittoresque, pi.
C L X X , en Univers

pittoresque

v a n ToMBLESON {Allemagne'),

t-ï,

pi. LVII.
(23)

GUENEBAULDT, uit Allemagne monumentale, par CHAPUIS

e t c , Paris 1841, chea JEANNIN, in folio.
(24)

SEROUX D ' A G I N C O Ü R T , Denkmaler u. ƒ,, ed, von QUAST,

V,

I. !>'
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Op de voor- en keerzijde van een rond Iooden zegel van
Botene, uit de 13de eeuw, naar; het schijnt (25); voorzijde: MARTINUS, zittende op een' zetel zonder leuning,
doch aan elke zijde daarvan eene lelie; hij is blootshoofds,
maar bisschoppelijk gekleed, met den krommen staf in de
linker hand; het omschrift is: + S: SCI MARTINI : DEABOLENA :; keerzijde: MARTINUS op een galopperend paard,
en gereed om met zijn zwaard de slip van zijn' mantel af
te snijden; vóór zijn paard ligt de arme, die met gebogen knieën zijne hand naar hem omhoog strekt; MARTINUS
is gekleed in eene lange tunica, waarover een vliegende
mantel geslagen is; het paard heeft een' enkelen toom;
het omschrift is: + MARTINVS • CH[ATJECVMINVS :
Op een taxushouten reliëf in het Vaticaansche Museum,
mijns inziens uit 12de, althans niet later dan uit de
13de eeuw (26). Het beeldwerk, daarop in drie afdeelingen boven elkander aangebragt, bevat op de benedenste
afdeeling twee groepen met de legende van ST. MAARTEN ;
de eene, waar hij te paard gezeten de slip van zijn' afBerlin 1840, fo., Taf. XXVI, c. Text, S. 21a und 22b. GUENEBAULDT noemt dit stuk autel d'or, en het outaarbekleedsel een
mozaïk; het is, volgens D'AGINCOÜRT, slechts mozaïkachtig met
edele steenen bezet. GuENEBAULDT beroept zich op M I L M N ,
Voyage dans Ie Milanais, t. I, p. 185, en op de platen over de
cathedraal van Milaan, in dp werken van G U I L I N I , PuR.rcE-T.Ll
en F E R R A R I , en pi. X I X , serie 9, van het Album van DU S O M E RARD.

(25) Beschreven en afgebeeld door AUG. DELOYE, in de Revue
archéologique, 1844, p. 659 suivv.
(26) De vergroote afbeelding bij GoRl Thesaurus diptychorum, t. I I I , p. 254; het is, volgens de daaronder staande maat
van het oorspronkelijke, 82 strepen hoog en 68 strepen breed.
Dr. T. BORRET, te Warmond, heeft mij op dit stuk vriendelijk
opmerkzaam gemaakt, hetwelk anders zeer waarschijnlijk aan mijne
aandacht zou ontsnapt zijn.
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gesneden mantel den arme toereikt, even als op ons reliëf;
de andere, waarop keizer MAXOIIANUS uit zijne hand den
beker ontvangt (27). De bovenste afdeeling van dit reliëf
bevat drie groepen, te welen: de boodschap aan MARIA,
hare begroeiing door ELISABETH, en de genezing van eenen
blinde door JEZUS ; de middelste afdeeling bevat groepen
uit de geschiedenis der martelaren.
Wanneer men het aantal der aan St. MAARTEN gewijde
kerken bij ons te lande overweegt, dan ligt de veronderstelling nabij , dat hier eertijds ook vele beeldwerken , die
hem voorstelden, aanwezig geweest zijn, die echter, ge*
lijk de meeste middeleeuwsche kunstwerken, bij den beeldenstorm der 16de eeuw zullen vernield zijn. Mogelijk echter
is ook thans hun getal nog aanmerkelijk, en waarschijnlijk
is het grooter dan mij bekend is. Ik heb er althans, behalve ons Bolswarder, slechts zes gezien. Het een is een
steenen reliëf op het stadhuis te Utrecht: het stelt MARTINUS te paard voor, aan eenen bedelaar op krukken zijnen
mantel toereikende. Dit vrij goed bewerkte en bontgekleurde beeld schijnt uit de 15de of 16de eeuw te zijn ,
en heeft de hoogte van plus minus 0,25 en de lengte van
1 el. Een ander steenen reliëf met de zelfde voorstelling,
en denkelijk uit den zelfden tijd, doch veel slechter bewerkt en kleiner, is mede te Utrecht, en staat boven de
deur der Roomsch Catholijke kerk op de Nieuwegracht,
bij de Brigiltenstraat, wijk F. Eene derde gelijksoortige
voorstelling, doch zonder paard en zeer verduisterd, bevindt zich misschien tusschen de reliëfs der oude steenen
doopvont in de kerk te Zalt-Boemel (28). Drie anderen
(27) Zóó toch meen ik, met den Heer BORRET voornoemd, die
groep te moeten verklaren. De gebeurtenis is beschreven door
Snxp. SEVERUS, t. a. pi. pi.

(28) Volgens Dr. C. LEEMANS, in ds Gids van 1839, Wetenschappelijke Bijdrage. W Ï . 1 en volgt;.
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bevinden zich te Bolsward zelf, Het een is houten snijwerk , in reliëf, aan eene der oude en fraaije banken in
de St. Maartenskerk, welk beeldwerk mij toeschijnt uit de
15de eeuw te zijn, Het stelt St MAARTEN te paard voor,
den met zij o zwaard afgesneden mantelslip aan eenen
bedelaar toereikende, die blootshoofds op zij van zijn paard
slaat, en een regier houten been , en een' krukslok in de
regierhand heeft (29). Eene tweede voorstelling, met deze
overeenkomstig, bevindt zich op het groot zegel van
Bolsward van 1640, beschreven door den Heer M1".
J, DIRICS (30) , die te regt heeft opgemerkt, dat dit zegel
3 eene kennelijke navolging was van een middeleeuwsch
i> zegel van Bolsward.'" Immers zulk een middeleeuwsch
zegel bestaat nog, in het Archief der stad, en dit bevat
de derde St, Maartens-voorstelling, die, behalve ons reliëf,
te Bolsward overig is (31). Het beeldwerk daarvan komt
overeen met dat van het zegel van !Ö4O, doch St. MAAKTEN is daarenboven van een' stralenkrans voorzien, ook
ziet men op den grond der poort gras, in het verschiet
boomen of heesters, en in de regier zij-kapel der poort
een persoon (onduidelijk), in plaats van een paard gelijk
op het zegel van 1640. De bewerking is dus iets uitvoeriger dan van het zegel van 1640, ook is zij beter, ofschoon de stempel wat afgesleten is; het omschrift luidt:
(29) Onder dit beeldwe.k, aan de zelfde bank, is de offerhande
van ABRAHAM voorgesteld. Al het snijwerk der drie oude eikenhouten banken in die kerk, alsmede dat van twee banken in de
Broederenkerk aldaar, uit den zelfden tijd, verdiende afgebeeld en
uitgegeven te worden, en zou eene belangrijke bijdrage voor de
middeieeuwsch-vaderlandsche kunstgeschiedenis zijn. Later zullen
wij daarover ineer mededeèlcii.
(30) In ds Vrije Fries, IV, blz. 336, 337, aant. 32.
"
> j-uwijziiig daarvan ben ik aan meergemelden Heer
Y^rsohu! digd.
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S : COSVLV : ET : CÏVIVM : DE : BODELSWT (32); naar
het letterschrift en de kunstbewerking, zou ik dit tot de
14de eeuw brengen, Wie zich opzettelijk aan het opzoeken der St. Maartens-beeldwerken wijdde, zou er zeker
in ons land nog meer ontdekken; en door eene goede beschrijving daarvan zou aan de geschiedenis der kunst eene
dienst bewezen worden.
Uit de aangevoerde voorbeelden blijkt inmiddels, dat ons
steenen beeldwerk van die allen verschilt, en, met uitzondering misschien van het Vaticaansche reliëf, het uitvoerigste van allen is, zoodat het reeds daarom belangrijk
mag geacht worden; maar door den aard en de zamenstelling van onderscheidene groepen, die tot één geheel
behooren, is het zoo opmerkelijk, dat het te dezen op»
zigte alle bekende voorstellingen in belangrijkheid achter
zich laat, en als geheel eenig mag worden beschouwd.
Wij zullen dit in onze verklaringsproeve thans nader in
het licht trachten te stellen. De gesehonden toestand van
het beeldwerk, vooral ook aan de randen , zou wel kunnen doen vermoeden , dat de steen oorspronkelijk grooter
was geweest, en meer beelden heeft bevat, doch een opzettelijk onderzoek heeft mij doen zien, dat hij zijne
oorspronkelijke grootte heeft, maar dat de beeldhouwer
de hem ten dienst staande ruimte, vooral aan de linker
zijde, vooraf niet genoeg schijnt berekend te hebben,
dewijl enkele gedeelten niet zoo volledig uitkomen als
zulks behoord had.
(32) Dat is : » zegel der Burgemeesteren en Burgers van Bols—
» ward" Op de bekende munt van Bolsward, yan 1456, wordt
de naam geschreven BOLSWER'; op munten van 1457: BOLSWEftDIA en BOLSWERDEN, volgens DIRKS, in de Vrije
Fries, IV, blz.43, 334. Op het kleine stads zegel van 1571, hetwelk als schild den dubbelen arend vertoont, staat; BOLSWART,
ANNO 1571.
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Het beeldwerk is in twee hoofddeelen afgedeeld: het
eene boven, het andere beneden; maar er is geene afscheidingslijst tusschen beiden, waaruit men mag opmaken,
dat beide deelen bij elkander behooren of één zamenhangend geheel uitmaken. Dit wordt ook door eene naauwkeurige beschouwing van elk gedeelte bevestigd. Letten
wij vooreerst op de hoofdvoorstelling. Zij bevindt zich op
het bovengedeelte regts: St. MAARTEN , als krijgsman, te
paard, aan eenen armen, achter hem, den met het zwaard
afgesneden mantelslip toereikende. De Heilige is wel (wegens de geschondenheid van den steen) als krijgsman naauwelijks meer te onderscheiden, doch men ziet, dat hij
een zwaard houdt, en zich op zij gekeerd heeft naar
iemand, die achter zijn paard staat. Hij is in eene lange
tunica gekleed, en over deze een mantel (chlamys) ; onzeker is het, of zijn hoofd van eene ronde aureool of van
eene muts voorzien is, alsmede of zijne voeten in stijgbeugels rusten en van sporen voorzien zijn, Zijn paard
heeft geen ander tuig, dan eenen enkelen toom en een'
borstriem (33). Boven zijn hoofd ziet men eene figuur,
die wel zeer geschonden is, maar toch naar een mensch
of engel gelijkt. Zij behoort tot de voorstelling links, te
weten: den arend, den gevleugelden os en den gevleugelden leeuw» Immers, in deze drie symbolische dieren, gevoegd bij de menschen- of engelengedaante, zal men
spoedig genoeg, óf de geheimzinnige dieren erkennen,
die in Openbaring I V , vers 2—8 (34) beschreven , en gezegd worden Gods troon te omringen, en dag en nacht
(33) Over toornen, borstriemen enz. in de middeleeuwen, vergelijk GEROKEN, über Sättel, Brustriemen, Steigbugel, Zügel
etc. auf Siegeln, in jánmerkungen über die Siegel, I I , S. 255,
j4ugsburg 1786, 8a.
(34) Gegrond op de visioenen bij EzECHlëL, I, 10 en X, 14,
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driewerf heilig te roepen, óf de Evangelisten, die onder
deze symbolen ontelbare malen in de christelijke kunst
voorkomen (35).
Het is mij intusschen het waarschijnlijkst, dat men er de
Evangelisten in te zien heeft, vooral om deze reden, dat
de dieren in de Openbaring beschreven worden met zes
vleugels, terwijl de onze er slechts twee hebben, en omdat
de Euangelisten vooral zullen moeten gezocht worden in.
de nabijheid van Christus, waarvoor, naar ons oordeel,
die heilige te houden is, die het naast aan deze dieren
gezeten is, en wiens geboorte beneden is voorgesteld. Ontelbare malen komen de Euangelisten op middeleeuwsche
kunstvoorbrengselen in deze gedaante voor, als herauten
den troon of de beeldtenis van Christus omringende (36),
en het zal in ons beeldwerk alleen als zeldzaam mogen
aangemerkt worden, dat zij hier den troonzetel van Christus niet omringen , maar alleen aan zijne linkerhand ge(35) Volgens de door HIERONYMÜS ingevoerde, en sedert in de
lunst gebruikelijk, gebleven voorstelling, is de arend het attribuut en symbool tevens van JOHANNES, de leeuw van MARCITS,
de o* van LUCAS, en de engel van MATTHEÜS; zie hierover M U N -

TER, Sinnbilder der alten Christen, I, 44, en AÜGÜSTI, Handbuch der christlicha Archeologie, I I I , S. 675, Leipzig 1837, 8».
(36) Uit velen slechts enkele voorbeelden uit verschillende tijden: Op een deksel van het Euangeliarium Forojuliacense, uit de
de 6de eeuw, bij ÜORI, Thes. diptych. I I I , 92, tab. X ; op een
deksel van den Codex Euangeliorum van ElTSBBlus, bisschop van
Vercella, uit de 9de eeuw, bij G o m , 1. c. I I I , 22; op een ivoren
plaatje, in de Koninklijke Biblioiheek te Parijs, uit de 11de eeuw,
bij DIDRON, 1. c. p. 279; op een deksel van eenen Codex Psalterii
Forojuhacensis, uit de 12de eeuw, bij GoRI, 1. c. I I I , 114, tab,
XVI ; op een fresco in de krocht der cathedraal te Auxerre,
uit den zelfden tijd, zie DIDROW, 1. c. p. 111; op een Fransch
horas'ium, uit de XVlde eeuw, bij DiDRON, 1. c. p. 575. Men
treft ze zoowel met als zonder aureolen, boeken en perkamentstroken aan.
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plaatst zijn, als in eene lijn, MARTINUS met Christus vereenigende; eene plaatsing, die mij elders nog niet is
voorgekomen. Die verbinding echter van MARTINUS met
dan troonzetel van Christus, is vermoedelijk niet zonder
beteekenis. Wij denken er althans onwillekeurig bij, dat
MARTINUS , toen hij de bovengemelde daad van barmhartigheid verrigtte, reeds catechumeen, dat is Christenleerling , was, en herinneren ons tevens het droomgezigt,
waarin op dien zelfden nacht Christus hem verscheen (37).
Dat het Christus is, die op den troonzelel zit, en aan
zijne regterhand Maria, beiden versierd met de koningskroon, het bewijs van hun koninklijk en verheerlijkt karakter, kan mijns inziens, aan geene gegronde bedenking
onderworpen worden.
Christus houdt in zijne linkerhand het Euangelienboek of
de perkamentrol (38), de regterhand tegen den boezem. Hij is gekleed in eene tunica, die om het midden
gegord is, daarover de koninklijke manlel, die van den
linker schouder naar voren, over zijn' schoot afdaalt.
Zijn hoofd is versierd met eene leliekroon, en met eene
cirkelvormige aureool, die van binnen met boogjes versierd
is, als ware het een geopende bloemkelk met ronde blaadjes. De baard is kort en ongesplelen (39), doch omgeeft
zijn geheele aangezigt, op hetwelk die strakke ernst schijnt
(37) Zie boven, blz. 282.
(38) Eerst giste ik, dat hij eenen kelk in de hand hield; doch
de kelk is wel een attribuut van den Apostel JOHANWES en van
Bisschoppen, maar minder van Christus, en vooral niet in zijnen
verheerlijkten toestand ; het euangelienboek of de rol komt veelvuldig in zijne hand voor. De steen is op die plaats te afgesleten,
dan dat men daarnaar alleen zou kunnen oordeelen.
(39) Van de 11de tot de 16de eeuw wordt Christus doorgaande gebaard voorgesteld; de oudere en vooral de oudste Christus»
beelden zijn meestal banrdeloos.
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te troonen, die in en na de 10de eeuw aan Christusbeelden gezien wordt (40), Zijne haren dalen niet af tot
op de schouders, maar vallen slechts iets lager dan de
ooren; zij zijn door den beeldhouwer scherp afgestoken,
waardoor zij bij den eersten opslag eenigzins op een kap
gelijken.
Minder gewoon ook, ofschoon geenszins eenig, is de
houding zijner regterhand legen den boezem; gewoonlijk
komt die hand in zegenende houding voor (4î).
Maria, aan zijne regierband gezeten, is vooral kennelijk aan de vrouwelijke sluijerkap, die van het hoofd
tot over de schouders afdaall; zij is overigens gekleed als
Christus, en houdt ook als deze de regterhand tegen
haren boezem, terwijl zij met de linkerhand den mantel vasthoudt. Kroon en aureool zijn geheel gelijk aan
die van haren koninklijken zoon; zij heeft ook de zelfde
grootte, zit op gelijke hoogte, en op den zelfden zeiei (42).
Misschien had zij oorspronkelijk een voelbankje onder de
voeten , maar dit is niet meer te beoordeelen , omdat de
steen op die plaats te zeer geschonden is. Het klaverblad(40)

Verg. D I D R O N , 1. c. p. 259.

(41) In eene houding als hier, is bij voorbeeld ook de hand
van Christus op het Barbarijnsche diptjchon (uit de 11de eeuw,
naar het schijnt), bij GoRI, I. c. 111, tab. XXXVII, p. 283,
herhaald bij D'AGINCOURT, 1. c. Sculpfur, Taf. X I I , 24, 25.

(42) » Die ältesten Marienbilder," zegt A L T , » schliessen sich
» genau an die alten Christusbilder aii; denn nach der von JOH.
» DAMASCENUS mitgetheilten Tradition soll Christus - - durchy> aus seiner Mutter àhnlich gewesen sein. Heiligenbilder, S. 135.
De plaats van JOH. DAMASCENUS (hij leefde omstreeks de helft
der 8ste eeuw) staat Opera, torn. I, p. 631, edit. Paris. 1712; hij
schrijftechterslechtSTW iièii

Kt&TOt, Tt;v /j,yjT(>ù>tx,v tfAtpobviiav , Maar

Nic. CALLIXTUS (die leefde in de 14de eeuw) schrijft, Ecclesiae
historia, I , 40: » persimiles —• per omnia fuit divinae et immaca» latae suae genetrici."
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vormig versiersel, tusschen haar en Christus, is misschien
niet zonder bepaalde beteekenis. Wel is waar, het kan
een bloot versiersel zijn, en misschien tot den leuning
van den stoel behooren; zoo merkt men het althans op aan
den troon van koning OFPA , in eene teekening uit de
13de eeuw (43); maar het kon ook de witte lelie verbeelden, hetzij als symbool der maagdelijke reinheid van
Maria, hetzij met bedoeling op de bekende legende, volgens welke deze op haar 15de jaar zou zijn uitgeloofd aan
dengene, ten wiens gunst een wonder zou geschieden,
waarop aan den staf van Joseph eene leliebloem zou zijn
uitgesproten (44). Op eene glasschilderij der caihedraal te
Chartres, uit de 13de eeuw, ziet men naast den troon
van Maria, die zonder leuning is, aan elke zijde twee
driebladerige bloemen uitgesproten, geheel gelijk aan de
onze, en die haar door de legende geheiligd attribuut
schijnt te zijn (45).
De voorstelling overigens van Maria, zonder andere
attributen dan de aureool, en, gelijk hier, naast Christus
gezeten, komt mij voor zeldzaam te zijn; zij is mij elders
nog niet aldus voorgekomen (46).
(43)
(44)
1839.
(45)

Zie STRUTH, Angleterre ancienne, pi. XLV, 2, links.
Zie kortheidshalve Christliche Kunstsymbolik, S. 28, Francf.
Zie de afbeelding bij D I D R O S , 1. c. p. 499.

(46) Over de voorstellingen v«n Maria in de kunst kan men,
"wat de bronneiikennis betreft, met vrucht raadplegen: MUNTER,
Sinnbilder — der alten Christen, II, 26; AUGUSTI, ïlandbuch der
christl. Arclu, I I I , 669, en Denkwürdigkeiten, XII, 247, 403;
FlORELLO, Geschichte der zeichn. ICünste, I, 49; DlDRON,
jinn. jlrchaeolugiques, passim; MEKSINGA, Vereering van MARIA,
Haarlem 1846 enz. I, 106, l î , 123. Waarbij door AUGUSTI, 11.
cc. nog gewezen wordt O(> deze door mij niet geraadpleegde geschriften: Tos WESSENBERG, die Christ. Bilder, Constanz 1827;
MULLER, bildliche Darstellungen int Sanctuarium der christlichen
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Ik zeg met nadruk als deze, waarbij de twee personen,
door geene bepaalde actie met elkander in aanraking
gebragt zijn, maar afgescheiden
naast elkander zitten. Immers, voorstellingen, waar zij naast elkander
zitten en in aanraking met elkander gebragt zijn, herinner
ik er mij drie, en deze verdienen , zoowel wegens baar
verschil als hare zeldzaamheid (47), eene korte aanduiding.
De eene bevindt zich op een mozaïk uit de 11de eeuw,,
in de kerk Translevère, te Rome. Daar zit Christus op
een' troonzetel, en aan zijne regterhand zijne verheerlijkte moeder, die hare regterhand in zijne linker gelegd
heeft; beiden zijn van eene aureool voorzien, maar Maria
daarenboven van eene puntige kroon ; zij schijnt overigens
geheel als de onze gekleed te zijn (48) ; aan elke zijde van
den troonzetel staan drie heiligen; onder en naast dit
Kirchen vom 5ten-14ten Jahrh., Trier 1835; BÜSSCHING, Nachrichtenfur Freunde der Gesc/i, der Kunst, I I , S. 312, en S E I D L ,
Charonimos, II, 426, Magdeb. 1828. Hierbij komen nu ook nog
in aanmerking F. W A G S E R ' S Marienbilder (de Neurenbergsche,
uit de 14de, 15de en 16de eeuw, op 10 platen), eerste serie van
zijne Neurenburger Bildhauwerke, vermeid door DIDRON, Annal.
Arcti. t. VI, p. 338, 1847.
(47) Als bewijs der zeldzaamheid van zulke Maria-voorstellingen mag misschien worden aangevoerd, dat MENSINGA, die in zijn
1ste stuk der Maria-vereering, blz. 7, te regt had gemeend, » dat
» Maria (als koningin) reeds vroeg begon afgebeeld te worden,
» ter regterhand van haren, Zoon zittende," zulks in zijn 2de
stuk, blz. 126, wederom terugnam, schrijvende: » ik heb dat tot
» nog toe niet bevestigd gevonden, en geloof thans het tegendeel
» te kunnen verzekeren."
(48) Zie eene verkleinde afbeelding bij D'AGINCODRT, Malerei,
Tab. XVIII, 6, alsmede eene keurige houtsnede daarvan, gedrukt
in den tekst van het onlangs te Parijs verschenen werk : Histoire
de l'Instructioii publique en Europe, par VALLET DE VlRIVILLE,
p, 3. Het onderschrift noemt het een »fresque byzantine,"
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tooneel zijn tafereeîen uit de gewijde geschiedenis, en twee
aanbrengers van een groote perkamentstrook (gifte), boven
in de wolken de vier Euangelisten, in hunne gewone symbolische gedaanteDe andere voorstelling is mede in mozaïk, doch uit de
13de eeuw, en bevindt zich in de basilica St. Maria
maggiore te Rome; het is de krooning van Maria, die
op gelijke hoogte en op den zelfden troonzetel zit met
Christus, en wel aan diens regterhand, even als op ons
beeldwerk; Christus houdt in de linkerhand een geopend
boek, zijne regierhand rust op Maria's hoofd, terwijl zij
hare beide handen biddend naar hem omhoog geheven
heeft (49).
De derde is een beeldwerk, eveneens uit de 13de eeuw,
voor de piscina van St. Urhanus te Troyes (50). De gekroonde Maria zit met zaamgevouwen en opgeheven handen naast Christus, die in zijne linkerhand een boek,
en zijne regierhand zegenend boven haar hoofd houdt; de
sluijerkap van Maria is daar korter dan op ons beeldwerk.
Wanneer nu mijn gevoelen over die groote zeldzaamheid
onzer voorslelling juist ware, zou ligt de gedachte kunnen
opkomen , of voor zulk een verschijnsel niet een plaatselijken grond moest gezocht worden, en men zou het wagen
durven, de overigens vreemd luidende vraag te opperen,
of die voorstelling van Maria op dezen steen niet eene
eigenaardige Friescbe ware. Men zou zich gedrongen kunnen gevoelen tot de stelling, dat hier Maria de plaats had
ingenomen van eene der beide andere personen der Heilige
Drieëenheid , met welke de verheerlijkte Christus in de
middeleeuwsche kunst soms pleegt voor te komen (51) , en
(49)
(50)

Bij D'AGINCOURT, Malerei, Taf. XVlH, 18.
DIDRON, Annal. Arch., VIL, p. 36, 1847.

(51)

DIDRON, 1. c. p. 220-223.
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wel om de historische reden, dat Maria in
friesland,
als eene bijzondere beschermeres van dal. land , vereerd
geweest is, volgens een oud zegel, hetwelk den naam
droeg van Sigillum lotius Friste, en dat, volgens HALSEMA , eertijds waarschijnlijk het » secreet zegel van geheel
•» Friesland geweest is (52)." Op dat zegel bevond zich
het beeld van Maria , en aan elke zijde van haar een
krijgsman, met schild en spies, benevens het omschrift :
H1S SÏGNIS VOTA SÜA REDUIT FRISIA TOTA,
CÜI CÜM PLEBE PIA S1T CLEMENS VIRGO MARIA (53).
Inmiddels zou ik dit niet gaarne voor meer dan een
bloot vermoeden willen doen gelden , en besluit het daarom
met de woorden van TACITCS : » ex ingenio suo quisque
» demat vel addat fidem (54)."
De benedenste afdeeling van het beeldwerk bevat drie
onderscheidene groepen, die echter met de bovenste in
verband staan. De middelste groep stelt, gelijk reeds is
aangestipt, de geboorte van Jezus voor. Maria ligt op
eene sprei, overdekt, alsof zij zelf een ingewikkeld kind
ware, en boven haar, in de kribbe van den beesfenstal,
ligt het Christuskind, hetwelk zij misschien met de linkerhand omvat heeft, en dat zijn opgeheven armpje naar
(52) Verh, over den staat en regeringsporm van oud Friesland,
in de Verhandelingen van het Genootschap te Groningen: pro ex~
colendo jure patrio, I I , blz, 301, 1778, 8". Ik ben de aanwijzing
van deze plaats verschuldigd aan deu Heer Mr. L. P H . C. VAN
DEN

BERGH

alhier.

Men

vergelijke

met

haar

vos

WICHT,

Ost-Fr. Landrecht, Vorber. 113.
(53) HALSEMA schrijft ook, t. a.pl., dat hij » een secreet zegel
» van geheel Friesland tot de zaaken kent, waar van de af beeldinge
» in bovenstaande plaat, Mum. 6, staat uitgedrukt;" maar die
plaat is bij zijne verhandeling niet aanwezig,
(54) Germania, 3.
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haar omhoog schijnt Ie houden. De steen is op die plaats
zeer afgesleten , zoodat men niet bepalen kan, of Maria
het land welligt in den arm houdt, evenmin , of kind en
moeder van eene aureool voorzien zijn, en of het kind
in lange kleederen is, gelijk het schijnt. In de Cottoniaansche bibliotheek te Oxford bevindt zich een EuangeJiè'nboek uit de 11de eeuw, waarin Maria even zoo
liggende voorkomt op eene soort van bed, en in den
linkerarm het Christuskind houdende, hetwelk in lange
kleederen is (55), In het algemeen zijn voorstellingen van
de geboorte van Jezus, die met deze Bolwarder overeenkomen , ia de middeleeuwsche kunst niet vreemd; doch
de overige mij bekende verschillen daarin , dat het Christuskind verder van Maria verwijderd geplaatst is, en dat
men duidelijker zien k a n , dat het kind in de kribbe ligt,
en de moeder afzonderlijk op eene sprei of bed. Wij
herinneren aan de volgenden (56):
1.
2.
3.

Op een ivoren reliëf in het Vaticaansche Museum,
uit de 5de(?) eeuw (57).
Op een ivorea reliëf in het Cospiaansche Museum te
Bononiè', uit de 10de of 11de eeuw (58).
Op de deur der kerk St. Paolo, buiten de muren
van Rome, uit de 11de eeuw (59).

(55) STB-TJTH, Angleterre ancienne, pi. XXVII, 3, t. I I , p. 5,
6, 15. Ook op een crepitaculura uit de 11de of 12de eeuw, bij
PASSERI, Monum. sacra, p. 30, tab. X (achter G o m , Thesaurus
diptych.), raakt Maria het Christuskind met den linkerarm aan
(denkelijk geste van toedekking).
(56) De voorstellingen, waarbij Maria aîs kraamvrouw zittende
is voorgesteld, worden hier buitengesloten.
(57)

D ' A G I N C O Ü R T , Sculptur, Taf. X I I , 14.

(58)

G O R I , 1. c. I I I , tab. XXX,

(59)

D'AGXNCOURT, 1, c. Taf. XIV,

p. 272.
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4.

Op een fresco in de kerk S. Urbano alla Caffarella,
bij Rome, uit de îlde eeuw (60)
5. Op een ivoren reliëf in het Castadonische Museum te
Venetië, uit de llde of 12de eeuw (61).
6. Op een zilveren outaarbekleedsel in de domkerk van
Cilla di Castilla, in Umbrië, uit de îlde eeuw (62).
7. Op een ivoren plaatje in de kerk te Milaan, uit
de 12de eeuw (63).
8. Op eene miniatuur in een Latijnsch Handschrift van
het Vaticaan, No. 3839 aldaar, uit de lîMe eeuw (64).
9. Op een mozaïk in de Basilica Baptisterii, te Florence, uit de 14de eeuw (65).
Het zou echter in overweging behooren te komen, of op
onzen steen de plaatsing van het Christuskind, zoo digt
aan Maria, niet aan gebrek aan ruimte moest worden
toegeschreven; bij den afgesleten toestand echter van het
beeldwerk laat zich ook dit niet genoegzaam beoordeelen.
De beestenkoppen , die uit de rondbogen van den stal op
het wereldwonder nederzien, zijn die van eenen os en
ezel; dit zijn de algemeen aangenomene beesten bij zulke
tafereelen in de middeleeuwsche kunst; men vindt ze dan
ook, onder anderen, bij alle de zoo even aangevoerde
voorstellingen (66).
Het naauwe verband, waarin dit tooneel der geboorte
van Jezus tot de bovenste voorstelling slaat, is onmiskenbaar, en wordt nog duidelijker door de omstandigheid,
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)

D ' A G I N C O U R T , Malerei, Taf. XCV.
G O R I , 1. c. I I I , tab. XXXIX, p. 298.
D ' A G I N C O U R T , Sculptur, Taf. XXI, 13.
G O R I , 1. c. I I I , tab. X X X I , 2, p. 262.
D'AGIMCODRT, Malerei, Taf. LXX, 3.

(65)

G O R I , 1. c. tab. I, p . 334,

(66) Vergelijk daarover ook onder anderen MUNTER, Sinnbilder,
I I , 76.
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dat op den sfaî, waarin het vernederde Christus-kind ligt, de
gevleugelde /eeuw staat, de naaste trawant van den troonzele/ van den verheerlijkten Christuskoning; eene paraJelle, die misschien ook getrokken mag worden tusschen de
vernederde Christus moeder in den stal, en de verhoogde
koningin op den troon, naast haren verheerlijkten zoon.
Moeijelijker te verklaren is de groep regts van de geboorle van Jezus* Zij beslaat uit een oud gebaard m a n ,
onder zijnen arm een zwaard, balk, staf, zaag of derge»
lijke houdende; voorts een bijna volwassen kind, daarna
twee vrouwen, die naar het schijnt arm in arm voortgaan
naar een vierkant outaar, waar een monsterachtig wezen
voor staat, vermoedelijk een mensch, wiens monsterachtigheid misschien aan den geschonden toestand van het
beeldwerk is toe te schrijven. De geheele groep is te zeer
afgesleten, dan dat ik uit houding, attributen en gewaad
dezer personen iefs met zekerheid zou durven besluiten.
Het eerst rees de gissing bij mij op, of deze voorstelling
niet betrekking had tot het voormelde tooneel uit het
Jeven van MAKTINUS, toen hij het outaar boven het graf
van den pseudo-martelaar afbrak (67); maar het verschillend personeel op ons reliëf kan daarmede bezwaarlijk in
verband gebragt worden. Toen kwam het vermoeden op,
dat het de offerhande van Abraham zoude voorstellen,
waarbij Abraham, een zwaard onder den arm dragende,
zijnen zoon Isaac naar het outaar voert, terwijl dan het
monster de bok zou kunnen zijn , aangewezen door eenen
engel in de wolken. Ik beken, die opvatting had wat
aanlokkelijks, omdat de offerhande Abraham's in de christelijke kunst de type is van den offerdood van Chrislus(68),
(67)

SITLP. SEV. de Vit.

(68)

Chri.nl, Kunstsymbolik, S. 131.

b. MAST.

C. X I .
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of liever van de liefde Gods, die vtfor de menschen zijnen
zoon Christus ien offer gaf, gelijk Abraham eens zijnen
zoon ten offer bestemd had (69). Maar ook tegen deze
opvatting bestaan bedenkingen. Vooreerst verschillen hiervan zeer de gewone voorstellingen van de offerhande Abraham's in de middeleeuwsche kunst, waarin Abraham meest
voorkomt met opgeheven zwaard, of zonder zwaard , en
Isaäc voor of naast hem, zonder ander personeel dan
een engel of eene hand in de wolken , of een jongeling
(Eliëzer) als getuige, en een ram of lam in de nabijheid (70). Ten anderen zouden bij die opvatting de twee
vrouwelijke personen niet wei kunnen geplaatst worden;
want wilde men deze welligt voor twee engelen houden
(als variant van de gewone voorstelling), zoo zoude daartegen strijden, dat vrouwelijke engelen, en bepaaldelijk
engelen zonder vleugels, in de christelijke kunst niet plegen voor te komen (71). Zoo kwam eindelijk nog de gedachte op, of men in deze groep niet de verlooving van
Maria aan Jozeph, volgens eene legende, zien moest.
Maria, heet het, had tot haar 14de of 15de jaar hare
opvoeding in den tempel genoten, en toen zij daar niet
voegelijk langer blijven k o n , maar volgens de wet een
huwelijk behoorde aan te gaan, verzette zij er zich tegen,
om den tempel te verlaten, op grond, dat zij door hare
ouders aan den Heere gewijd was. De hoogepriester raadpleegde in deze verlegenheid den Heere in het Heilige der
Heiligen, en hem werd door eenen engel geopenbaard,
dat hij alle weduwnaren zou zamenroepen, en dat diegene , ten wiens gunste een wonder zou geschieden, de
(69) A L T , 1. c. S. 90.
(70) . Zie voorbeelden vermeld bij MUNTER , Slnnhilder — der
alten Christen, I I , 54, en eene miniatuur in het Vaticaan, uit de
13de eeuw, bij D'AGINCOURT, Malerei, Taf. LXX, 3.
(71) ATJGUSTI, Handb, der chrixtl. Archaeol, I I I , S.'676,

V.

20
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verloofde van Maria zijn zou. Toen gebeurde het, dat
de s!af van JOSEPH begon uit te botlen, ten gevolge waarvan deze, ofschoon reeds zeer bejaard zijnde, haar bruidegom werd (72). Men zou dan op ons reliëf in den
ouden gebaarden man JOSEPH kunnen zien, hetzij met
den uitbotlenden staf, hetzij met de zaag, bet symbool
van zijn timmermans ambacht, onder den arm; de beide
gearmde vrouwen zouden de bruidmeisjes (paranymphae)
kunnen zijn (73), en het outaar het symbool des tempels.
Maar een hoofdbezwaar tegen deze opvatting is, dat o n s ,
bijna volwassen, kind geen meisje, maar een knaap
schijnt te zijn, wegens het korte kleed; immers de vrouwelijke tunica is in de middeleeuwsche kunst steeds lang,
en de verloofde, Maria, is ook op een reliëf uit de 11 de
eeuw in eene lange tunica gekleed (74).
Zie daar dan het lot der voornaamste gissingen, die voor
mijnen geest opkwamen.' Mogten zij de aanleiding worden,
dat een ander in de verklaring gelukkiger slaagde. Mijn
wensch, om den lezer een bewijs van achting te geven,
door te toonen van althans over de ontcijfering te hebben nagedacht, is de reden waarom zij niet bij de
geboorte gesmoord en aan openlijke mededeeling onttrokken werden.
De laatste groep (de twee personen in den linker hoek)
heeft ook wel eenige duisterheid, doch schijnt mij veel
minder onzeker dan de evengenoemde. Eerst kwam het
(72)

Christl. Kunstsymholil,

(73)

Zie daarover AUGUSTI, 1. c. I I I , 170,- ook zouden het bij

S. 127, 128.

voorbeeld hare twee moeijen Maria en Soba, of hare moeder
Anna met ée'ne moei, of hare beide bloednichten Salome en
Elisabeth, kunnen zijn; zie deze legendarische familiebetrekking
bij N i c . C A L L I X T . Eccles. Bist.

(74)

I I , 3.

Op het Barbarinische dintychon, bij GoRI, 1. c. I I I , tab.

XXXVII, p. 288, W. 5,
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mij voor, dat hier het wonder van den omgehakten pijnboom was voorgesteld, terwijl MARTINUS het teeken maakte,
waardoor die boom naar den overkant omviel. Maar bij
later nadenken is het mij waarschijnlijker voorgekomen ,
dat men er de aanduiding in te zien heeft van eene op
perkament geschrevene gift, door eenen dedicant, aan
MARTINUS ; eene gift, bestemd voor de aan hem gewijde
kerk. Overgiften van zulke perkamentstrooken , ook van
deze grootte en vorm, en als oorkonden en dotatiën te
beschouwen, vindt men meermalen op middeleeuwsche
kunstwerken; onder anderen in een Lalijnsch handschrift
der Barbarinische Bibliotheek, uit de 12de eeuw, waar zij
door vorsten en edelen aan den H. VINCENTIUS worden
aangeboden (75). Men zal dan in den persoon regts MARTINUS , en in den persoon links den dedicant te zien hebben. MARTINUS schijnt van eene aureool voorzien en in
eene lange tunica gekleed te zijn; van het gewaad des
dedicants is weinig te onderscheiden.
En nu nog ten besluite een woord over den ouderdom
van het beeldwerk. Aangezien opschriften, die er oorspronkelijk vermoedelijk bij gestaan hebben, ontbreken,
en het geheel zeer afgesleten i s , wordt de beoordeeling van den juisten ouderdom eenigzins bemoeijelij.kt.
Dat het echter niet kan zijn uit den stichtingstijd der tegenwoordige kerk, waarin het ingemetseld is (15de eeuw),
zal na al het reeds aangevoerde geene aanwijzing meer
behoeven. De stijl van het geheel, de ordonnantie, de
kostumen en sommige attributen schijnen mij toe op de
12de, althans niet later dan de 13de, eeuw te wij(75) Een hunner biedt daar ook het model van eene kerk aan;
zie D'AGINOOURT, Malerei,

Taf. LX1X, vooral N«. 56, 58, 60,

68, 81, 102, 162, 169, 170, 174, 175, 178, 203.
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zen (76). Hetgeen aan de 12de eeuw vooral doet denken,
is de eenigzins ineengedrongene, stijve vorm der grootste
beelden; hun , om zoo te spreken, hieratisch karakter,
hetwelk eigen was aan de Romaansche kunst der 11de
eeuw, en waaraan zij zich reeds in de 12de eeuw begon
te ontworstelen (77) ; van welke onlworsteling in meerdere
vrijheid misschien de kleinere beeldjes, vooral op het onderste gedeelte van den steen, zouden kunnen getuigen.
Op den zelfden tijd (de I2de eeuw) schijnt ook de ronde,
kegelvormige gedaante en de dikte der hoofden te wijzen.
De houding en het gewaad van Christus komen ook overeen met sommige voorstellingen uit dien tijd, bij voorbeeld
met de Drieëenheid in den Hortus deliciarum van HERRADIS VAN LANDSPERG , HS. uit de 12de eeuw (78),
De rok en mantel van Christus [tunica en palUum) ,
gelijk zij op ons beeldwerk gezien worden, komen reeds
zeer vroeg voor, bij voorbeeld in de 9de eeuw, bij
Christus-voorstellingen op het groote outaar der Ambrosiuskerk te Milaan (79), en in de 11de eeuw aan beelden op
de poort van S. Paolo ter zelfder plaats (80); maar ook
nog in de 13de eeuw, b . v. in miniaturen van een eigen
gebedeboek van SAINT-LOUIS , op de Akademische Bibliotheek alhier (81), en in een HS. op de Bibliotheek te
Oxford (82). De sluijerkap van Maria komt overeen met
(76) Het werk is van eenen tamelijk geschikten kunstenaar, die
fiks, doch welligt Ie haastig, gewerkt heeft, en daardoor nu en
dan kleine fouten heeft gemaakt; gelijk b . v. aan de vlerken en
de geheele figuur yan den os blijkt.
(77) Verg. KUGLER, Handb der Zunstgesch. S. 183, 184, 1842, 8».
(78)

Zie de afbeelding bij DIDRON, 1. c. p. 565.

(79)
(80)

D ' A G I N C O U R T , Sculptur, Taf, XXVI, A.
D ' A G I N C O U R T , 1. c , Sculptur, Taf. XV u. f.

(81)

Catalogus Acad. Lugd. Bat., MS Lat., N". 76, A, in 4».

(82)

Van MATTHIEÜ P A R I S , gemerkt N E R O , d. I , bij STRTJTH

Anglet. anc. pi, X L , LIV en andere.
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soortgelijke vrouwelijke kleedingstukken uit de 12de en
ook nog uit de !8de eeuw, bij voorbeeld aan een vrouwenbeeld in de thans afgebrokene kerk te Mariënhave (83),
aan eene statue van ISABELLA , zuster van SAINT-LOUIS (84),
op teekeningen uit de 13de eeuw te Oxford, voorstellende
de beminde en vrouw van koning OFFA (85), op eene
afbeelding van Maria, Haar bet schijnt, uit de 12de eeuw,
in de Bibliotheca Barberini (88) , en van Maria op een
oud zegel der St. Maria-kerk te Utrecht, hangende aan
een charter van 1198(87). Het gewaad van MARTIKUS,
hoe onduidelijk ook, schijnt overeen te komen met dai;
van krijgslieden uit de 12de eeuw; soortgelijk gewaad komt
althans in dien tijd voor (88), en mogelijk pleit voor'dien
tijd ook nog de eenvoudige optoorwing van het paard (89).
Indien er eene twijfeling aan die hooge oudheid mogt
oprijzen, door de overeenkomst der aureolen van ons
beeldwerk met die van SAINT-Louis, op geschilderde glazen
der kapel te St. Denis, door MONTFAUCOW tot ie!s vóór
1350 gebragt (90), dan bedenke men, dat zulk eene twij(83) Die Kirche zu Marienhafe, Einden 1M5, 4°., Taf. X I I I , 4,
vergel. S. 17, 23, 24.
(84)

f 1269.

D ' A G I N C O D R T , 1. c. Sculptur, Taf. XXX,

8, uit

MoNTFAUCON, Monum. de la Mon. Franc. I I , pi. XIX, p. 121.
(85)

HS. van MATTHIEN P A R I S , bij STRUTH, 1. c. I I ,

p. 19,

pi. XLII, XLV , L X I ; zie ook andere vrouwen in het zelfde HS.
(86) N s . 3577 aldaar, volgens D'AGINCOURT, Malerei, Taf,
LX1X, 9.
(87) IVLXJIT, Historia critica e t c , Codex diplomat., p. 224.
(88) Die Kirche zu Marienhafe, Taf. XiV, 1-5; en fresco's bij
DrDRON, Mistoire de Dzeu, p. 315.
(89) In de Xïllde eeuw zou die optooming reeds prachtiger
geweest zijn, volgens de Diplomatik der Benedictiner, edit. ADB—
LIING, Th. V, S. 364, § 561, PI. B; doch zie over dat onderwerp
GERCKEtJ, 1. C,

(90) Monumens de la Monarchie Franc,, I I , 56.
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feling alleen van kracht zou zijn, wanneer men bewijzen
kon , dat die zelfde vorm van aureool niet vroeger voorkwam ; maar dit kan niet bewezen worden; integendeel, men treft die zelfde aureolen reeds in de 10de eeuw
aan, en wel om het hoofd van Christus (91); mogelijk
bestond zij nog vroeger (92). Het schijnt mij, na overweging van het bovenstaande, toe, dat ons beeldwerk eer
in de 12de dan in de 13de eeuw te huis behoort; en is
dit zoo, dan behoort het tot die zeldzame overblijfselen
van sculptuur van Romaansch karakter, waarvan in het
hertogdom Limburg nog eenige, maar in de overige vaderlandsche provinciën slechts zeer weinige sporen meer te
vinden zijn (93).
Het is dus eene zeldzame, in hare
(91) Op een ivoren relief in het Vaticaansche Museum, bij
GoR.1, 1. c. I I I , Tab. IV, p. 25, en daaruit bij DIDRON", Sist. de
Dieu, p . 304.
(92) Aan eene chronologische zamenstelling van alle vormen
der aureool schijnt mij, ook na den arbeid van DlDRoN, nog behoefte te zijn. Men vergelijke over dat onderwerp mijne verhandeling de Aureool, in het tijdschrift de Tijdspiegel, 's Gravenhage
bij F U H R I , 1844.

(93) Ten aanzien van Limburg herinneren wij de beeldhouwwerken in en aan de St. Servaas- en L. Vrouwe-kerk te Maastricht,
zie Ai,, en ARN. SCHAEPKENS, Notice sur l'église de St. Servais
etc. in de Annales de VAcadémie d'Archéol. de Belgique, l. I I ,
liv. 3; A L . SCHAEPKENS, in Ann. citt., t. I I I , Ky. 3, V, liv. 1, 4,

en in de Messager des Sciences hhtoriques, Gand 1849, liv. 2; ARN.
SciIAEPKENs, Trésor de l'art ancien en Belgique, Bruxelles 1849,
in fol. ; ook Annuaire de la province de JLimbourg, 1827, volgens
LEEMANS, Romeinse/ie Oudheden te Maastricht, 1834, blz. 34. Ten
aanzien van Gelderland, aan de kapiteelen der tufsteenen terkruïne
op het Vnlkhof te Nijmegen; zie OLTMANS, Déscription des chapelles à Nimègue, Amsterdam 1847; ten aanzien van Overijssel, aan
den Abrahams-steen in de Sf. Michelskerk te Zwolle; zie BETHMANN',
in den Operijsselsche Almanak voor oudheid en letteren, 1841; ten
aanzien van Utrecht, aan den JOHAKNBS den Dooper uit de St.
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soort geheel eenige, bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche kunst, en voert ons terug tot de eerste beginselen
harer zelfstandige ontwikkeling in de middeleeuwen; beginselen , waarvan, wat de schilderkunst betreft, nog
schaarscher sporen dan van beeldhouwkunst uit dien vroegen lijd overig zijn (94), en waaruit zich toch in de
Janskerk, en aan de kapiteelen der afgebrokene S/. Pauluspoort
aldaar, thans op het stadhuis; zie (VAN ASCH VAN W I J C K ) in
Tijdschrift voor Gesch. en Oudheden van ütr. 1839, d. V, bl. 1 ;
vergel. 1843, bl. 429, en den Catalogus der Oudheden, te bezigtigen ten Stadhuize te Utrecht, JX°. 3 en 28; ten aanzien van Noord—
en Zuid-Holland, aan de Pelronella-steenen der afgebrokene Abdijen van Egmond en Rijnsburg; de eerste thans in het ïrippenhuis
te Amsterdam, de tweede in de kerk te Rijnsburg; zie VAN W I J N ,
Huiszittend Iepen, deel I, stuk 5. Voorts nog aan versierselen van
kerken te Oîdenzaal, Ootmarsum, Deventer, Zutphen, en aan sommige oude steenen doopvonten; zie EYCK TOT Z Ü Y L I C H M , Kort
overzigt van den bouwtrant der middeleeuwse/ie herken in Nederland,
te vinden in de Berigten van het Historisch Gezelschap te Utrecht,
deel I I , stuk 1, 1849, en over de doopvonten, in de zelfde Berigten, 1846.
(94) Uit de 13de eeuw kan ik alleen wijzen op de muurschilde—
rijen der thans afgebrokene Gorinchemsche kerk, die naar mijn
voorstel en plan, vóór het afbreken van dat gebouw, in 1844 zijn
afgebeeld en gefacsimileerd door den kunstschilder E. E. DE BOER
te Gorinchem, en welke teekeningen enz. thans op de Koninklijke
Bibliotheek te 's Gravenhage bewaard worden. SCHNAASE heeft,
volgens die teekeningen, eene vrij goede beoordeeling van de
kunstwaarde dier schilderijen gegeven in de Annales Archéol. van
DlDRON, t. V I , p. 185, en ten aanzien van de waarde dier teekeningen verklaard, » les calques et les copies en couleur, qu'on a
» eu soin de prendre avant la démolition — sont suffisantes pour
» remplacer les originaux." Alle overige in ons Vaderland ontdekte overblijfselen van muurschilderijen zijn uit lateren tijd, en
zijn vermeld door KIST, bij gelegenheid van de door hem bezorgde
uitgave der muurschilderijen in de St. Pieterskerk te Leijden, in
het Nederlcmdsch Archief voor kerkelijke geschiedenis, VI, bis. 421
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18de eeuw eene zoo beroemde school ontwikkelde; het
herinnert eindelijk levendig de eenmalige aanwezigheid
eener vroegere in Romaanschen bouwtrant opgetrokkene
kerk te Bolsward; een bouwtrant, die in de 11de en
12de eeuw alom in ons vaderland, en ook vooral in
Friesland, bloeide, maar die reeds in de 13de eeuw begon plaats te maken voor den zoogenoemden Gothischen
bouwstijl.
Aan het einde gekomen van deze opmerkingen, ter opheldering van den Si. Maafiens-sleen, zou ik daaraan nog
gaarne iets toevoeeen
omtrent historisch merkwaardige
gebruiken in ons Vaderland, waardoor het aandenken aan
den geloofsprediker MARTIHDS nog steeds onder het volk
levendig gehouden wordt, te weten, over de Si. Maartens-

gans , het Si. Maai'tens-vuur, de Si. Maarlens-dronken,
enz. Dan de uitgebreidheid, waartoe dit opstel, mijns
ondanks, reeds is uiigedijd, en de overweging, dat die
onderwerpen niet noodzakelijk tot het onderhavige behooren , nopen mij, om dze liever tot eene nadere gelegenheid
te besparen,

Leijdèn,
den 14 Augustus 1849.

verv» Daarbij kan nu nog gevoegd worden de sedert ontdekte en
uitgegsvene muurschilderij (uit de 16de eeuw) in de St, Msartens—
kerk te Bolsward, door Jhr. Mr. M. DE HAAN HETTEMA, in de
Vrije Fries, deel V, stuk 1, en de sedert door mij uitgegevene
muurschilderij (uit de 15de eeuw) de hoorn, van Jesse, in de Buurkerk te Utrecht, in last Tijdschrift voor gesch, enz. van Vtrecht,
Utrecht 1846.
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