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Een iets oudere foto van de preekstoel
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Dominicaanse contrareformatie

De Preekstoel van de Sint Bertinuskerk

Vele kenmerken zijn reeds uitvoerig beschreven1. We kenden eerst en vooral de
nota's van oud archivaris Oscar FIERS2 in het stadsarchief waarvan we veel te-
rugvinden in meerder publicaties3. We sprokkelden uiteraard ook zelf. We zullen
er zelf ook niet zoveel meer van maken. Maar willen op een of andere manier de
bewondering voor dit Vlaams kunstwerk zeker voeden.
Precies om zijn typisch Vlaamse kunst werden heel wat van deze werken ver-
scheept toen de kunst migreerde naar eenvoudiger vormen. De preekstoel zou 
op dit moment (1806) in Poperinge aangeland zijn.

.

WAAR KWAM HIJ VANDAAN?
We weten dat een broeder van het Dominikanenklooster in Brugge4 het pronk-
stuk sculpteerde. Fiers schrijft dat hij leest bij Pater Bernardus DE JONGHE, in zijn 
Belgium Dominicanum, of geschiedenis der Predikheerenkloosters in Belgenland: De 
predikstoel der Predikheeren te Brugge is wonderwel gebeiteld en an eene aldergroot-
ste weerde,'t is eene gifte van Mijnheer Lieven DE SOMPELE, vader van Pater Hyacin-
thus, die vroeger superior van dat klooster was.

De Franse Republiek is het moment waarop veel van die prachtige kunstwerken – reli-
gieus erfgoed – back stage geraakten. In het Brugse klooster werden de Dominicanen 
eerst bedreigd 14 oktober 17955. Ze konden toen onderkomen vinden in een andere 
gebedsplaats, maar 8 november 1796 waren ze definitief gepluimd.6 
De geconfiskeerde goederen kwamen in veilinghuis PORTA, in Brugge terecht. De 
kerkfabriek van Sint Bertinus kocht de preekstoel 1 februari 18067.

De oude preekstoel was defectueus geworden en dit aanbod lonkte zowel om 
zijn prijs als om zijn waarde. De gekende pastoor Carolus VERHELST8, toen on-

1 Interessant artikel rond de  kerkelijke kunst in de streek. Altaren in de Vlaamse westhoek – 
beschouwingen over de altaarbouw in de 17de en de 18de eeuw in de regio van de Vlaamse Westhoek,
TERMOTE Johan, Gidsenkring XXXV, 1997, 3.

2 BE SAP A/POP OUD/20. SAP F/P.B./49 documentatie Fiers rond Sint Bertinuskerk.

3 Johan CLAERHOUT, Focus op de preekstoel van Sint Bertinus, 1981 eindwerk gidsencurus. Gids Sint 
Bertinuskerk Poperinge (halve blz.) Willy TILLIE; 1964 Uitgave Sansen met foto’s LEEUWERCK; 
Religieuze kunst in het Hoppeland, Willy TILLIE, 1979 vermeldt het grote meubilair niet.

4 In 1801 stortte de kerk in en alleen een paar resten van het kerkportaal bleven tot vandaag 
bewaard en werden in 1982 als monument beschermd. Het is nu gebruikt voor de kantoren van het 
Justitiehuis 

5 Gebruikt als hooimagazijn.

6 Fiers verwijst naar Rond de Heerd IV, 116.

7 De acte waar de aankoop werd goedgekeurd is getekend door E. H. FRUYT, pastoor P. 
VANDENBROUCKE, Carolus Livinus DRUANT, penningmeester en F. DE SOUTER.

8 E.H. Carolus Ignatius VERHELST, _ 31 12 1759, Dadizele, priester gewijd 09 1786, onderpastoor O.-
L.-Vrouwparochie Poperinge en regent van de armenschool, de Rooboutten, 1806 onderpastoor Sint 
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Preekstoel van Sint Bertinus

derpastoor in Sint Bertrinus kreeg de opdracht om de preekstoel in Brugge te 
kopen.

De rekening vermeldt 1619 p. 09 s.
10 d. Hierzin zit ate en drank, reis,
opstellen van de nieuwe, en ont-
mantelen van de oude preekstoel,
klein herstel en de H. Geest die
blijkbaar vernieuwd werd door
beeldsnijder SONNEVILLE.

In de lijn van contrareformatorische in-
slag hebben de Dominicanen heel sterk

de paternoster verspreid. Deze prent
toont Dominicus die de paternoster van

Maria krijgt. cf. Retabel in de Onze Lieve
Vrouwekerk OH014030352 

DE DOMINICANEN:
PREDIKHEREN

Dominicus DE GUZMÁN leefde in de
XIIde eeuw genoemd. Hij was de
stichter van de dominicanen9. In
Toulouse begon hij met de oprich-
ting van een orde voor de prediking.
In 1215, tijdens het Vierde Later-
aanse Concilie werd de orde officieel erkend door paus Innocentius III onder de 
naam Ordo Praedicatorum; vandaar dat de dominicanen ook bekendstaan als 
predikbroeders of -heren. In 1217 zond Dominicus zijn broeders uit naar Parijs, 
Spanje en Italië. De bedelende broeders moesten met name aan de universitei-
ten van Parijs en Bologna theologie gaan studeren.
Er ontstond een internationale orde die in 1220 voor het eerst in Bologna een 
generaal kapittel hield. De nadruk kwam sterk te liggen op studie en het in 
praktijk brengen van het Woord.

Ze zijn daarom ook ingezet in het mechanisme van de inquisitie10. Op dat mo-
ment was deze instantie door de kerk ingezet om de ketters te vervolgen.

Bertinus. 1814 pastoor van Ramskapelle. 1815 pastoor O.-L.-Vrouwparochie Poperinge. 1820 
pastoor in Moorslede. Hij stierf te Moorslede 21 01 1838. 

9 Spottenderwijs honden van de Heer, Dominicanes genoemd.

10 Tomás DE TORQUEMADA, dominicaan, werd in 1481 voor Spanje tot grootinquisiteur aangesteld. In 
1492 werd in Spanje de akte van verdrijving uitgevaardigd en in dat verband zijn toen ongeveer 
160.000 joodse families Spanje ontvlucht. De latere raad van beroerten was niet meer door de kerk 
gedirigeerd.
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Dominicaanse contrareformatie

Met groots opgezette constructies: touwen en katrollen verplaatste, installeerde, suggereerde
men de inspanningen om boven de hoofden met de hulp van de Heilige Geest het geloof in te

blazen (bazuinen). De aanwezigheid van de katrol suggereert de beweging.

DE KUNSTINSPIRATIE

De Domincanen studeerden om de ketters eruit te halen, maar ook om de con-
trereformatie te ondersteunen. De prediking van het woord was het wapen om 
via alle mogelijke incentiefs tegengif te zijn voor de reformatie. Ze hadden bij 
de reformatoren gezien dat preken o.a. hun hagepreken wel insloegen. 

Terwijl de reformatie druk het woord als trigger gebruikte zochten de dominica-
nen vanuit de studie en de ultramontaanse theologie weerwerk te bieden. Het 
altaar werd in de reformatie vervangen door de lees- en preekstoel. Waarom 
zouden de katholieke ook geen preekkuip mogen installeren?
Heel belangrijk is ook het vliegwiel van de instructie.
De gelovigen moesten ook leerstellig gevormd worden om niet in de vermeende
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Preekstoel van Sint Bertinus

eenvoud11 van de prediking van de reformatie terecht te komen.

Daarom werd het hagiografische en pedagogisch materiaal van de driedimensio-
nale kunstwerken, sculpturen en basrelief bovengehaald om de leerstellige en 
catechisatie technieken hun werk te laten doen. Hoe attractief en tijdsgebonden
flashy moeten de brandramen niet geweest zijn? En zonder de mediamogelijk-
heden van nu. Hoe beeldend en expressief moeten die mensgrote gestalte en 
die gezellige putti vertederend en indrukwekkend hun boodschap doorgegeven 
hebben .

We kunnen ons ook inbeelden dat de studie en de opleiding de paters voorbe-
reidde op het verduidelijken van de taferelen en dat ze er geen specifieke cate-
chetische effecten van wilden laten verloren gaan.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Grosso modo is de kuip gedragen door twee kerkleraars: Albertus de Grote en 
Thomas van Aquino. De derde figuur is duidelijk aangebracht door de oorsprong
van de schenking: Pater Hyacinthus12. Om de verhevenheid van de woordvoer-

11 De reformatoren hadden bijbelkenners die de bijbel uit de grondtekst vertaalden en dus onterecht 
als niet onderlegde ketters doorgingen. Trouwens het adagium iedere ketterij is een het overdrijven 
van een waarheid is in blinde superioriteit vaak vergeten.

12 Hyacinthus stierf in Krakau op 15 augustus 1257. Hij werd op 17 april 1594 heilig verklaard door 
paus Clemens VIII. Hij wordt de apostel van Polen genoemd en is de patroonheilige van Polen. 
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Dominicaanse contrareformatie

der en het respectueus wachten van de toehoorders te begeleiden komt de pre-
dicant via twee trappen naar boven.

De leuning wordt klassiek beschreven als bemandt door de vier kardinale deug-
den. Een humanistisch tintje om de hemelse hostesses (engelen) te vervangen 
door meer profane elementen. De barok zorgde ervoor om de panelen op te 
vullen met contrareformatorische elementen. De kunstenaar heeft niet nagela-
ten om op de kuip toch de evangelisten het woord te laten dragen.

UITVOERIGER BESCHRIJVING

HET KLANKBORD: DE DRAPPERIE

De drapperie waar de grote engelen zich over ontfermen zijn orkestraal opge-
vangen. De  sculpteur is bijzonder dynamisch in zijn vormgeving. Het doek gaat
open. De openbaring wordt hier gepresenteerd. De hemelse openbaring wordt 
gediend door de techniek op aarde. De touwen die ook de klokken in de kerkto-
ren bewegen helpen hier het doek openen.

Aan de barok is het showelement nooit vreemd geweest. Het theatrale is een 
van de voorgrondelementen van de contrareformatie. De zekerheid van de dog-
mata wordt onderlijnd door kerkvaders en predikanten.
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De pastores werden voor de predicatie in seminaries13 opgeleid. In de retorische
opleiding zweefden ze vaker boven de hoofden bijna letterlijk, maar zeker fi-
guurlijk, als ze in de preek in Vulgaat Latijn zinnen uit
het evangelie zaaiden.
Het Concilie van Trente was de motor en de hoek-
steen waar deze contrareformatorische know how
werd door ingezet.
Dit zou in de vorige eeuw eindigen. Het triomfalisme
dat in Vaticanum II zelfs door bisschoppen14 werd in
vraag gesteld was de start om met het post postmo-
dernisme te worden begraven.

En toch – wat niet begraven is – is de kunst waar-
mee, waardoor en waarin deze  contrareformatorische
reflex werd gesculpteerd en vastgelegd. Hoelang
nog?.

Het hoeft niemand te verwonderen dat in dit klankbord ook de Heilige Domini-
cus zijn plaats heeft gekregen. De kunstenaar toont in de gehele opbouw en alle
elementen dat hij een volgeling van de grote Maria vereerder en predikant le-
raar Dominicus15 was.

De voorstelling van de Heilige Geest is een toegevoegd product. We gaven dit 
reeds aan bij de rekeningen van aankoop. Deze voorstelling is aangebracht om 
enerzijds te duiden dat de inspiratie van de predi-
kant van de Drie-eenheid komt en anderszijds dat
de predikant er op bedacht zou zijn dat het zijn ei-
gen woorden niet mogen zijn. Hij hoeft ook niet te
wanhopen: Later zal de pleitbezorger, de heilige
Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden,
jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering
brengen wat ik tegen jullie gezegd heb (Joh. 14:
26.).

13 Nog in de jaren ‘50 was het laatste jaar van de Latijn-Griekse opleiding schatplichtig aan de 
semenarie voorbereiding. We herinneren ons het retorica dat opleiding gaf om zelfs Latijnse 
redevoeringen te op te stellen.

14 Mgr. E. J. DE SMEDT, bischop van Brugge, was hierin zeer duidelijk. Mgr. GAILLIOT in de 20ste eeuw
formuleerde het zo: Als de kerk niet dient dan dient ze tot niets.

15 In een van de publicaties zagen we dat sommigen ook de H. Dominicus verkennen in een van de 
grote dragers onderaan. We menen diegene te moeten volgen die er Albertus de Grote in zien. We 
gaan daar verder op in.
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DE STER VAN DOMINICUS

Dominicus16 wordt vaak afgebeeld met een ster of op het voorhoofd of op de 
borst. Deze voorstelling gaat terug op het feit dat bij het optillen van de kleine 
Dominicus uit de doopvont (1190) zijn meter op zijn voorhoofd een schitterende
ster zag. De legende schrijft: de ster verleende de gehele wereld een lichtglans.

De legende der heiligen17 schrijft: Sommige maenden hier naer eer hy ghebo-

16 Hij is patroon van Bologna, van de Dominicaanse Republiek, van Santo Domingo (voluit: Santo 
Domingo de Guzmán; Dominicaanse Republiek) alsmede van Palermo en de Spaanse steden Córdoba
en Segovia. Daarnaast is hij beschermheilige van astronomen (ster); van papierfabrikanten en 
sigarenmakers; en van kleermakers en naaisters. Zij voorspraak wordt ingeroepen tegen koorts en 
tegen hagel. 

17 Pedro de Ribadeneyra; Heribert Rosweyde; Verdussen, Hieronymus (I, Antwerpen), Generale 
legende der heylighen met het leven Iesv Christi ende Marie, T'Antwerpen : by Hieronymus 
Verdussen, 1629. Dit boek is de schenking van Onzen Heertje aan de boekentoren te Gent. Deze 
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Preekstoel van Sint Bertinus

ren was, hadde sijne moeder een ander visioen. Haer dochte dat sij in haer li-
chaem droech eenen hondt den welcken in syn muylle hadde eene brandende 
torse; met de welcke hy gheeel de wereldt verlichtede ende ontsack.
Die verlichting werd op alle manieren voorspeld.

DE KUIP
18De kuip van de predikstoel is
versierd met de borstbeelden
van de vier grote kerkvaders.
De Heilige Hieronimus,  de H.
Gregorius, de Heilige Augusti-
nus en de H. Ambrosius.

DE HEILIGE HIERONIMUS

Hieronymus, alias Jerome, kaal
en met een lange baard. De
kerkleraar had een vreemd
huisdier. Hij verzorgde een
leeuw en de leeuw was hem
daarom zo genegen dat hij bij
hem bleef. Zo’n leeuw in huis
hebben was wellicht in zijn tijd
ook geen normale situatie in de
stad. Hieronymus wilde, als as-
ceet en om de onverstoorde
studie in de woestijn verblij-
ven.
In de medallion is ook zijn huisvriend de leeuw aangebracht.

Hieronimus – vertaald die met de heilige naam – is bekend als de vertaler van 
de bijbel in het Latijn. Alhoewel hij het Ciceroniaans Latijn machtig was vertaal-
de hij de bijbel in eenvoudiger Latijn uit de Hebreeuwse grondtekst.

Legenda aurea is het zeer nuttige werd dat vaak gebruikt wordt voor heuristische studies in de 
academie van de geschiedenis. Hier putten we enkel gegevens uit. Hier over de ster op het hoofd 
van Dominicus. Ook in de 17de eeuw sprak men van legenden. http://www.adhereijgers.nl/De
%20Heilige%20Dominicus.%20Fragmenten%20uit%20de%20Legenda%20Aurea.pdf geeft een zeer 
gedocumenteerd overzicht.

18 De hoogpatristiek vermeldt de volgende kerkvaders: Ambrosius   (339-397), Arnobius (rond 300), 
Athanasius van Alexandrië (295-373), Aurelius Augustinus van Hippo   (354-430), Basilius de Grote 
(330-379), Diodorus van Tarsus (†circa 390), Epiphanius van Salamis (305/310 – 403), Gregorius 
van Nazianze   (329-389), Hiëronymus   (347-420), Johannes Chrysostomus (345-407), Salvianus van 
Marseille (400-475) Theodorus van Mopsuestia (350-428), Vincentius van Lérins (†circa 440). De 
Late patristiek noemt Gregorius de Grote   (Paus Gregorius I) (540-604), Isidorus van Sevilla (circa 
560-636).
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Vanaf 1546 aanvaardde het Vaticaan bij het Concilie van Trente deze versie als 
enige als gezaghebbend,met als gevolg dat katholieke vertalingen van de Bijbel 
gebaseerd op de grondtalen en modern wetenschappelijk onderzoek tot na de 
encycliek Divino Afflante Spiritu (1943) moesten wachten. Veel vertalingen in 
het Nederlands zijn dan ook op de Vulgaat gebaseerd19.
De predikheren hadden veel respect voor de ascetische figuur die in de woestijn
wellicht toch meerdere dagen vertaalde aan de bijbel.

DE H. GREGORIUS

Gregorius is bekend als paus. Vandaar dat in zijn medaillon de tiara is verwerkt.
Dat is de mening van O. FIERS. We hebben er echter een probleem mee.

De kerkvader Gregorius was nooit 
paus.
De heilige Gregorius van Nazianze 
of Gregorius de Theoloog is samen
met de heilige Basilius de Grote de
grondlegger van het oosterse 
kloosterleven. Gregorius was sofist
en had een retorische en literaire 
opleiding achter de rug vóór hij 
priester werd. Hij werd theoloog 
en bisschop in Constantinopel.
Hij is de grondlegger van de 
orthodoxe leer van de 
Drievuldigheid (Drie-eenheid): 

God is één wezen in drie hypostasen. Dat strookt met de Predikheeren theologie
en ligt in de lijn van een leven zoals Dominicus. Hij bestreedt de ketterij van het
arianisme20.

Een van zijn belangrijkste werken is de 9de-eeuwse Byzantijnse Renovatio, de 
herleving van de antieke cultuur in het Byzantijnse Rijk. Het dateert van na de 
Tweede Iconoclasme (Beeldenstorm) die in 843 eindigde.

Gregorius I (Rome, ca. 540 - aldaar, 12 maart 604) was echter wel een paus. 
De naam van Gregorius de Grote leefde voort in het gregoriaans, hoewel het 
betwijfeld wordt welke invloed hij op de kerkmuziek heeft uitgeoefend. Het 
gregoriaans werd door Gregorius weliswaar vastgelegd en in codices aan de 
kerken van de Latijnse ritus opgelegd, maar de teksten en melodieën van de 
zangwijze waren ook in de 6de eeuw reeds eeuwenoud. Gregorius gaf instructies
om de heidense tempels en weekdagen te integreren in het christendom, 

19 Zijn Griekse tegenhanger was de Septuagint.

20 Veroordeeld in Nicea omwille van het niet aanvaarden van de drie-eenheid.
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waarmee hij deze al gangbare praktijk voortzette21.

De Tiara zou ons doen kiezen voor paus Gregorius. Het Gregoriaans22 ook, maar
paus Gregorius was een benedictijner en dat stelt alweer de vraag. Wie 
bedoelde men? Er is nog het bijkomend probleem dat die Gregorii allebei op de 
meeste lijsten staan van de kerkvaders. Gregorius van Nanzianze is wel eerder 
bij de Oosterse kerkvaders vermeld. Gregorius I zocht ook steun in het Oosten 
(bij Basilius) tegen de Longobarden. Theoretisch was de ene theoloog (tegen de
arianen, kluizenaar) en de andere paus (kerkmuziek, Benedictijn).

DE H. AUGUSTINUS VAN

HIPPO

Augustinus is wellicht de
bekendste kerkvader. Ook zijn
moeder de Heilige Monica spreekt
tot de verbeelding.

Hij was – de dominicanen streelde
– docent retorica (=
welsprekendheid) in Carthago.
Toen misschien wel het
belangrijkste vak om verder te
komen in de wereld: je moest het
woord kunnen voeren. Hoewel hij
van zijn moeder een christelijke
opvoeding had genoten, zocht hij zijn geluk elders. Tot haar verdriet. Tien jaar 
lang heeft hij tegen de kerk in het manicheïsme23 gevolgd. Hij bekende dat hij 
er filosofisch naast zat en biechtte zijn zucht naar genietingen op in zijn 
Confessiones (Belijdenissen).

Hij werd uiteindelijk de bisschop van Hippo in Afrika.

Voor de predikheren orde een interessante voorbeeldfiguur omdat ze er af en 
toe eens konden op wijzen dat ook Augustinus een scheve schaats reed. Het 

21 We halen deze verwijzing uit Wikipedia, die zelf verwijst naar Jaroslav PELIKAN (1971), The 
Emergence of the Catholic Tradition 1 (100-600), blz.66, University of Chicago Press, ISBN 0-226-
65371-4 

22 Met de Gregoriaanse kalender heeft hij niet te maken. Deze kalenderingreep gebeurde onder 
Gregorius XIII.

23 Die leerden o.a. dat je beter geen kinderen kon krijgen. Een kind had immers een ziel, iets van God,
in zich. Daarmee verlaagde je het goddelijke tot het mensenniveau. Toch leefde Augustinus samen 
met een vrouw; ze hadden een zoon. Hij geeft eerlijk toe dat hij niet buiten seks kon. Slaaf van zijn 
begeerte. Toen zijn vrouw van hem wegging, nam hij meteen een andere.
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hart dat als attribuut boven de medaillon staat staat borg voor bewogenheid en 
passie….

DE HEILIGE AMBROSIUS

Ambrosius werd door de vox 
populi als bisschop uitgeroepen. 
Een kind zette de menigte aan 
om hem te kiezen. Hij was het 
die Augustinus na zijn bekering 
doopte24. Ambrosius was bekend 
voor zijn aangename stem: 
honingzoet en zoetgevooisd.

Dit is ook gesuggereerd door de 
bijenkorf, die verwijst naar het 
verhaal uit de Acta Sanctorum. 
Zijn vader zag bijen uit zijn mond
weggaan en terugkeren toen de 
baby in de wieg lag. De meid 
mocht ze niet wegjagen. De 
bijtjes zouden hem de prachtige 
redenaarstem hebben gebracht.

Het Arianisme is door het Concilie
van Aquileia (381) onder zijn 
impuls gestopt.

Zijn allegoriserende preekstijl lag 
mede aan de basis van de 

bekering van de redenaar Augustinus.

DE VIER EVANGELISTEN

Het is niet zo eenvoudig de vier dieren eruit te halen in de veelheid van ge-
sculpteerde ornamenten. Je moet het rund bij de horens vatten. De jongeling 
en de arend laten zich onmiddellijk herkennen.

De vier wezens worden vaker in de kunst gebruikt om te verwijzen naar de dra-
gers van de troon van Jahwe. In het perspectief van de boodschap die men op 
de preekstoel wil brengen geeft men te kennen dat de preek gedragen is door 
de boodschap uit de evangeliën.

24 Augustinus laatste liet zich met Pasen 387 door Ambrosius dopen, waarbij volgens de legende het 
gregoriaanse Te Deum — ook bekend als het Ambrosiaanse Lofgezang — zou zijn ontstaan.
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Het is juist Hiëronymus van Stridon zdie vier levende wezens verbond met de 
vier evangelisten op basis van het begin van elk evangelie: Matteüs wordt 
verbonden met het symbool van de mens (of een engel, want het wezen was 
gevleugeld), omdat hij in zijn evangelie de nadruk legt op Christus als mens. 
Hiëronymus verwijst naar het Mattheus-evangelie, dat begint met de stamboom
van Jezus. Marcus wordt voorgesteld met het symbool van de leeuw. Dat haalt 
men vers 3 in hoofdstuk 1, waar Marcus het heeft over de stem van de 
roepende in de woestijn. Lucas wordt vereenzelvigd met de stier (de os of het 
kalf). Het Lucas-evangelie begint met de aankondiging aan de priester 
Zacharias dat hij een zoon zal krijgen (Johannes de Doper) die de weg voor de 
Messias zal voorbereiden. Zacharias was een priester en het offerdier bij uitstek
was een stier, os of kalf. Het offer van het dier verwijst hier naar het offer van 
Christus. Johannes beschrijft de hemelvaart van Christus. Dat werd door 
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Ambrosius vergeleken met de vlucht van de adelaar. Volgens de mythen was de 
adelaar de enige vogel die recht in de zon kon zien, zoals Christus de enige 
mens was die rechtstreeks God de Vader kon zien. Johannes, die het over het 
licht van God heeft, krijgt daarom het symbool van de adelaar.
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HET VOETSTUK

ALBERTUS MAGNUS

Albertus25 Magnus zou aangeduid zijn door Paus Adrianus IV om te prediken 
voor de kruistochten26. Hij was onder de begeestering van Thomas van Aquino 
en droeg de toorts, de vlam, die ook in de muil van de hond bij Dominicus zin-
nebeeld was van het vuur waarmee predikanten aan alle kanten het veld in 
brand staken.
Stilletjes zullen de kunstenaars ook gedacht hebben dat het vuur van de predi-
king vurige tongen boven de gelovigen (apostelen) aanbrachten.

Een typisch detail geeft ons de overtuiging dat we hier Dominicus niet moeten 
in zien27. Albertus was bisschop maar was niet de man om zoals het die tijd was
met de mijter op, het paard te bestijgen en hoog gezeten boven de mensen 
verheven begroet te worden. De kunstenaar wist dat en zette zijn mijter naast 
hem op de grond. Hij wilde – aldus de getuigenissen – te voet de mensen be-
groeten28.

Hij kon het wel degelijk onderlegd bij de gelovigen brengen want aan studie 
ontbrak het niet. Hij paste de filosofie van Aristoteles toe op de christelijke the-
ologie. Allegoriseren zoals Augustinus was niet zijn type. Van hem ook is de ver-
rassend moderne uitspraak: Het is natuurlijk interessant te zien hoe God door 
zijn wonderen steeds weer zijn natuurwetten doorbreekt, maar nog interessan-
ter is het te onderzoeken, welke vaste patronen God in zijn natuur heeft neer-
gelegd. Hij heeft de moed niet zomaar de antieke wetenschap over te nemen, 
maar raadt aan ze te controleren met eigen waarnemingen. Hij behoorde in zijn
tijd tot de weinige denkers die ervan uitgingen dat de aarde rond was. Zijn werk
beslaat achtendertig delen (Parijse editie van Borgnet, 1890-1898). Hij wordt 
dan ook in de galerij van de doctores doctor universalis en doctor expertus ge-
noemd. We zouden zeggen internationaal expert.
In de biografie van Albertus de Grote lezen we dat hij onderricht gaf op een open-
baar plein, dat thans nog Maître Albert29 noemt. In 1260 werd hij tot Bisschop van Re-
genburg benoemt. In 1262 legde hij zijn mijter af.

25 1193-1280. In onze streek is de H. Albertus van Sicilië meer bekend.

26 De achtste kruistocht.

27 Wat wel in een bepaalde brochure gebeurt.

28  Hij trad na zijn bisschopambt terug in het klooster van Sint Dominicus. Jaren lang leraarde hij te Keulen waar de 
Heilige Thomas van Aquino lessen volgde. Toen hij later te Parijs als professor optrad, bleken de aula’s te klein om de 
menigte leerlingen te bevatten, die op zijn geleerdheid samenstroomden.

29 Quartier: Sorbonne - Maubert - Arrondissement: 5 – Lieu : Lieu où se tenaient les cours de 
l’Université - Personnages: Jean Aubert/Albert le Grand (dit Maître Albert, dominicain 
allemand)/Louis IX (dit St Louis) - Événement: Enseignement en plein air du "savant universel" 
Albert le Grand, qui commente la physique d’Aristote; peut-être à l’origine du nom de la place - 
Date: 1240 – 1248.
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DE HEILIGE THOMAS VAN AQUINO

Thomas werd dominicaan al wilde men hem korte tijd van thuis uit ervan afhou-
den. Pikant detail een broer van hem probeerde hem via prostitués te mislei-
den, maar de engelen hebben hem in een droom er vanaf gehouden.
Van de drie dragers van de preekstoel is Thomas30 de meest bekende
Zijn theologie is lang de basis geweest van de universitaire theologie in de ka-
tholieke universiteiten. Hij was zoals je hierboven kon lezen leerling bij Albertus 
de Grote, de dominicaan.

Thomas gaat door als de Engelachtige Leraar en stelde de Summa Theologica op 
waarin de geloofswaarheden onbetwistbaar toegelicht en uitgewerkt beschreven zijn. 
De lichtende zonnestralen verwijzen (borstversiering) naar zijn uitstraling over de vele 
universiteiten over de katholieke wereld.

Hij wordt hier uitgebeeld met allerheiligste Sacrament. Hij is het die de hymnen: 
Adorote devote, Panis Angelicus en het Tantum Ergo31, de typische lofliederen 
ter ere van de hostie schreef. De zegen met de monstrans ter gelegenheid van 
de aanbidding van het Sacrament was vaak het gebruikelijke slot van een 
triuum, driedaagse met prediking of wat men vroeger de retraite, bezinning 
en/of missie32.

Hij werd Doctor angelicus genoemd in de  XIVde eeuw. De titel doctor communis
werd hem door de Universiteit van Parijs toegekend om zijn universele bekend-

30 1225-1274.
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heid en achting.

We geven twee foto’s van het pelikaantje. In 2017 is het kopje ervan verdwenen. 

Bemerk ook de pelikaan33 aan de
voet van de monstrans. Hiermee
verwijst de kunstenaar naar Je-
zus, tegenwoordig in de hostie
en die naar diep evangelische in-
slag én actief zoekt om de zwak-
ke en het kleine te voeden én
het ook leert: komt allen tot Mij,
die belast en beladen bent.

Zelf was hij uit een lagere adellijke familie. Bij
zijn vader Landulf of Aquino was hij voorbe-
stemd om de abt van het eerste Benedictijner
klooster te Monte Cassino op te volgen (Sini-
bald). Maar dat is na heel wat tribulaties niet
doorgegaan. Hij trapte figuurlijk op de adellij-
ke manoeuvres (kroon aan zijn voeten).

Ook de grote kerkelijke ambtenarij en het
parcours dat hem niet altijd als deugdelijk
toescheen ontweek hij. De stola wappert bij
Hyacinthus prominent in beeld. Thomas pre-
senteert het boek en zijn stola ligt naast hem.

DE HEILIGE HYACINTHUS

De Heilige Hyacinthus werd gekozen omdat de schenker hiermee is geëerd. De kunste-

31 Het Tantum ergo is een loflied op het Allerheiligste. Het wordt gezongen tijdens het plechtig Lof, 
meestal vlak voor de zegen met het Allerheiligste. Het Tantum ergo bestaat feitelijk uit het vijfde en
zesde couplet (dat zijn de laatste twee coupletten) van het Pange lingua. Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui, et antiquum documentum . Novo cedat ritui: Præstet fides supplementum 
Sensuum defectui. Genitori, genitoque Laus et jubilatio, salus, honor, virtus quoque sit et 
benedictio: Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen (Alleluia). Laten wij dan, diep gebogen.
Prijzen 't grote Sacrament: Dat de oude wetten wijken voor het nieuwe Testament. Geve het geloof 
inzicht, waar het zintuig niets herkent. Aan de Vader, aan de Zoon ook weze lof en eer gebracht: 
Steeds zal men Hun beiden brengen. Eer en roem en hulde en kracht. Hem die voortkomt uit Hen 
beiden. Zij gelijke dank gebracht. Amen (Alleluja).

32 Later waren het in de dorpen de redemptoristen in onze streken die die missies preekten.

33 Men geloofde dat pelikanen met hun eigen bloed de dode jongen weer tot leven wekten en dat ze bij
voedselschaarste de jongen met hun eigen bloed voedden. De pelikaan heeft een lange snavel en 
een keelzak waaruit hij de jongen voert met half verteerd voedsel dat roodkleurig is. Bepaalde 
pelikanen hebben in de broedtijd een rode vlek op krop en keelzak die op een bloedende wond lijkt. 
Deze waarnemingen hebben tot het volksgeloof geleid dat de pelikaan zijn borst openpikt om met 
zijn eigen bloed de jongen te voeden (Wikipedia). 
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naar heeft hem voorgesteld met een Mariabeeld.

Als we zijn levensgeschiedenis nalezen dan is hij een bijzonder actieve wonderdoener 
geweest. 
Hij wekte een jongeling weer ten leven, hij stilde de storm, dat hij in Kiev met het mi-
raculeuse beeld en de ciborie zomaar in de belegerde stad bloodvoets  de stroom door-
kwam.

Hyacinthus stichtte een aantal dominicaanse kloosters in Polen. Maar zijn belangrijkste 
werk bestaat erin dat hij vijfendertig jaar lang in de wijde omgeving heeft rondgezwor-
ven om het evangelie bij de mensen te brengen; in westelijke richting doorkruiste hij 
Polen, Pommeren, Pruisen en Skandinavië; en in oostelijke richting Rusland, de Oekraï-
ne en Tartarije.

Op zijn laatste rondtocht schijnt hij zelfs doorgedrongen te zijn tot in Tibet totdat hij 
tenslotte voor de Chinese muur stond! Hij had een diepe devotie voor Maria. Toen de 
stad Kiev onder de voet gelopen dreigde te worden door de Tartaren, droeg hij plechtig
een Mariabeeld door de rangen van de agressor. Er gebeurde niets. Latere legenden 
maakten ervan dat hij met het Mariabeeld onder de arm lopend over het water van de 
Dnjepr de vlucht nam en droogvoets de andere oever bereikte34. Hij stierf uiteindelijk 
in Krakow op 15 augustus 1257.

Het zware beeld werd licht

Er zitten nogal wat kopiën van schriftverhalen in zijn vita. Zo vertelt men dat hij erbij 
was als Dominicus zijn wonder deed bij de boek verbrandingsproef35. We geven de af-

34 Op blz. 132 van de o.c. Legende der heylighen staat dat de zool van zijn schoenen niet nat was en 
dat vele geloofsgenoten hem volgden. Op Blz. 181 vertelt men dat hij het beeld van een andere 
bedreigde kerk heeft meegenomen omdat Onze Lieve Vrouw het hem zelf had gevraagd en de 
Tartaren in de buurt waren. Ze dreigden de stad binnen te rukken. Hij twijfelde want het was een 
zwaar beeld, maar de Heilige Maagd zei dat ze zou maken hij het zou kunnen dragen. Toen hij het 
meenam was het lichter dan een riet. Hij trok ermee doorheen heel wat gebieden. Op een bepaalde 
plaats kon hij de devotie zo aanwakkeren dat hij er in het voorbijgaan een klooster stichtte en een 
zekere Benedictus aan stelde als abt. In Krakau leefde hij nog veertig jaar. Ondertussen had daar 
het beeld weer zijn ware gewicht gekregen.
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beelding van de blz36. met het verhaal van die verbranding op de volgende blz.

Op het einde van zijn leven werd hem door de Moeder Gods zijn sterfdatum bekend 
gemaakt: op Maria’s tenhemelopneming (1221). Hyacinthus werd de patroon van Po-
len.

35 Het gebeuren wordt in de legenda Aurea in het Latijn vertaald. De tekst op de afgebeelde blz luidt 
Cui socii dixerunt, ut in ignem illam proiceret et si comburi contingeret, eorum fides, immo perfidia,
vera esset; si vero comburi non posset, veram fidem Romanae ecclesiae praedicarent.

36 Uit ons boek in de boekentoren o;c. Legende, blz. 121.
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PANELEN WESTKANT

PANEEL 1

Engeltjes die een leeuw strelen. Het doet ons denken de leeuw van Juda37, 
maar ook aan de heilige Hieronimus38. Daartussen zie je een schildpad lopen.

Wij kiezen voor de leeuw van Juda. Gods engelen helpen hem, maar hij kijkt 
achteruit. De schildpad die gaat traag maar zeker vooruit. We hebben moeite 
met de leeuw als vijand van de ziel39.

37 Uit het middeleeuws bestiarium weten we dat Christus en Ju vergeleken worden met de leeuw. Juda 
of Yehuda is de oorspronkelijke naam van de door een leeuw voorgestelde stam Juda, een van de 
stammen van Israel. In Genesis, noemt de patriarch Jacob zijn zoon tijdens een zegening een "Gur 
Aryeh", Hebreeuws " גור אְרֵיה ְיהוָדה" oftewel "jonge leeuw". Christus werd, zo verklaren latere 
christelijke theologen de tekst van dat boek, aangekondigd in het Oude Testament. Hij is het jong 
van de leeuwin. De middeleeuwse scholastici geloofden dat de leeuwin haar jong dood ter wereld 
bracht en het gebrul van de leeuw na drie dagen het jong tot leven wekte. Zo was het, in hun 
verklaring, ook met Christus. Na drie dagen in het graf werd Christus volgens de leer van de kerk 
opgewekt door de stem van God.

38 Blz. 9.

39 Sommige verklaringen gaan die richting in. De engelen zijn dan de helpers van God. O.K. engelen 
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De druiven verwijzen naar het bloed van Christus en de wijn op het altaar. Ze 
zijn altijd het symbool van de genade40.

Over de schildpad bestaan veel verhalen. Voor de uitleg hier is misschien ook te
bedenken dat de schildpad het idee in zich draagt onsterfelijk te zijn. De land-
schildpad zou 250 jaar worden. Wellicht vandaar het algemeen idee dat de 
schildpad traag  er toch zal komen want ze heeft tijd (een lang leven).

Wat de middeleeuwen hierover denken vonden we in het bestiarium41 Men ver-
wijst daar naar het gebruik van het schild voor een instrument.
Hermes werd geboren in een grot in Arcadië. Vlak na zijn geboorte vond hij de  
lier uit door het schild van een schildpad met snaren te bespannen. 

In een inleding op dat bestiarum lezen we: Orpheus kwam uit Thracië. Deze su-
blieme dichter speelde op een lier die Mercurius hem had gegeven. Deze lier 
bestond uit een schild van een schildpad, uit leer dat er rondom omheen ge-
plakt was, twee takken, een brug en snaren van schapendarmen. Mercurius gaf
dergelijke lieren ook aan Apollo en Amphion. Wanneer Orpheus erop speelde en
erbij zong, kwamen de wilde dieren uit zichzelf naar zijn gezang luisteren. Orp-
heus vond allerlei wetenschappen uit, en alle kunstvormen. Hij was verdiept in 
de toverkunst, kende de toekomst en voorspelde als een Christen de komst van
de VERLOSSER.
Hier zien we weer de werkelijkheid betrokken filosofie van Aristoles waar  ook 
Thomas van Aquino probeerde uit te putten. Bovenstaande redenering halen we
wel uit de scholastiek.

Minimaal kunnen we dus in die
schildpad de bijbetekenis van de
lier van David in zien, die de psal-
men zong voor Jahwe.

PANEEL 2

Dit paneel heeft een ander dier
op het oog. We kennen het ver-
haal reeds uit de bespreking
van Dominicus42. Zijn moeder
zag toen ze in verwachting was

zijn altijd boodschappers en go between geweest tussen de godheid en de mens. Engeltjes 
verwijzen naar de hemelse toestanden.

40 Vergelijking Notre Dame à la chaise en Maria voorgesteld als middelares van alle genaden.

41 Magische Thrace, o delirium! Mijn zekere vingers laten de lier klinken. De dieren gaan over tot 
geluiden Van mijn schildpad, van mijn liederen. 

42 Blz. 15.
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de hond (de hond van de Heer, Domini canis) met de fakkel.

Het is duidelijk dat de kunstenaar ervan uitgaat dat hij de hele wereld zal 
verlichten. O. FIERS zag op de wereldbol het werelddeel Amerika.

PANEEL OOSTKANT

PANEEL 3

Een engel legt een ster in de weegschaal en een andere engel houdt de 
ster omhoog. Beide sterren zouden verwijzen naar twee figuren die ook 
aan de andere zijde te zien zijn: Dominicus en Thomas aldus de scriptie 
die we in handen kregen.
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Als we het nalezen in de legende der heylighen bij Hubertus van Roswey-
den is het een droom van een van zijn confraters, die in de kapel sliep,  
die de blinkende ster zag zolang Dominicus nog leefde.

De drie sterren die in de legen-
de Aurea vermeld zijn verwijzen
naar Albertus Magnus, Thomas
en Dominicus. De ster van Do-
minicus prijkt bovenaan bij de
medaillon van de preekstoel.

PANEEL 4

Dit paneel toont een engel
houdt hij een een blad vast dat
de triomf van het geheel moet
ondersteunen en aan de andere
kant  suggereert hij het alziende
oog van God, alomtegenwoor-
dig.
Dat het om God gaat vinden wij
terug in de vleugels en het sym-
bool van de arend, waar in de
schrift van wordt verteld dat
Jahwe met zijn vleugels als een
arend zijn volk beschermde inde
woestijn.

PANEEL 5

O. FIERS ziet op de wereldbol
hier Europa en Afrika. De
kunstenaar had als het ware
door dat Europa aan het
kapitalisme verkocht was – toen
al. De geldbeugel is zeer
duidelijk. Het is als het ware de
geldbeugel van Judas want in de
vis die op dit paneel is afgebeeld heeft kunstenaar het Griekse woord 
icquj gezien ihsouj cristoj qeou uioj swthr. Jezus Christus zoon van God, 
zaligmaker.

Dit paneel is pendant van de twee leeuwen op de westkant. De leeuw van
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Juda die achterom zag en die vooruit keek, en op de ze zijde de 
volgelingen van Christus die moeten aangemaand worden om niet vooruit
naar het geld te snakken,, maar op Christus steunen.

Het is goed mogelijk dat de kunstenaar ook in een preek wel eens het 
verhaal gehoord heeft van Jonas in de walvis of Tobias die met de gal van
een vis de blindheid van zijn vader genas.

PANEEL 6

Het zal niemand ver-
wonderen dat het bid-
snoer dat ook op een
van de andere panelen
ergens (paneel met de
weegschaal) er tussen
hangt hier centraal op
de achterkant van de
kuip hangt.

Er bestond ook een
broederschap van de
eeuwige rozenkrans,
gesticht in 1635 te
Bologna. Dit broederschap bestaat uit secties van 24 leden die, ieder op 
een vastgesteld en verschillend uur van de dag, de rozenkrans bidden zo-
dat de rozenkrans de hele dag door gebeden wordt. Meerdere secties 
vormden een divisie, ieder met een chef, een weekchef, een maandchef of
een jaarchef. Zo werd de rozenkrans het hele jaar door gebeden. Dit 
broederschap verdween tijdens de Franse Revolutie.

Uiteraard was er bij al die vurigheid sprake van wonderen. Deze wonder-
baerlijcke miraekelen werden in twee boeken beschreven door een zekere
Peeter Vloers, een predikheer en prefect van het Aartsbroederschap in 
1685.

Op blz. 3 hadden we het er al over hoe de H. Dominicus (en Catharina 
van Siëna) – betwijfeld verhaal – paternoster van Onze Lieve Vrouw 
kreeg43 . Vele schilders hebben dit tafereel bewerkt en in de kunst ver-

43 Paus Leo X gaf in 1520 goedkeuring aan het gebed en de Kerk heeft de rozenkrans sindsdien steeds 
aanbevolen. Populaire historici schrijven dat het een invloed had op de overwinning bij de slag van 
Lepanto (7/10/1571) en moest bewijzen dat het bidsnoer van moslim, dat toen ook bestond niet zo 
sterk was als de paternoster. We spreken graag van bidsnoer omdat er verschillende snoeren 
bestaan: 50 of 60, 5 of 10 kralen. Het gebruik van 50 kralen is een vervanging voor de broeders die
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werkt.

PUTTI

De putti van de kunstenaar zijn allemaal
wel gesteld. In de hemel leeft men van de
spreekwoordelijke rijstpap en gouden le-
peltjses. Trouwens de speelsheid van de
putto verwijst naar de vrijheid en blijheid
van de kinderen Gods. Het is trouwens
een bekend dispuut onder historici dat de
middeleeuwen waar Domicus bij de hek-
sensluiters hoorde niet zo een miserabel
jansenistische44 en donker verhaal brach-
ten als we vaak horen vertellen.
De kunstenaar heeft zelf een nieuwsgieri-
ge putti achteraan tussen de voeten van
de grote mannen geplaatst.
Hij ontvangt de waardevolle woorden van
de kerkleraren of is nieuwsgierig wie in de
kerk of slaapt.

DE WACHTERS OF DE DEUGDEN

We twijfelen enigszins hoe we ze moeten noemen. We weten dat er vaker verwezen 
wordt aar de vier kardinale deugden. We weten ook dat die deugden niet altijd op de-
zelfde manier zijn uitgebeeld45.

De matigheid (temperantia), de rechtvaardigheid (justitia, de voorzichtigheid (pruden-
tia, wijsheid of verstandigheid) en de sterkte (Fortitudo) worden klassiek gebruikt. Ze 
staan als zuilen aan de trap. 
Deze deugden staan volgens de katholieke catechismus als tweede rangs naast de drie
goddelijke deugden (de vier kardinale deugden en de later toegevoegde drie goddelijke
of theologale deugden).
De goddelijke deugden zijn geloof, hoop en liefde.
Ook de Grieken kenden reeds de kardinale deugden. De naam komt niet van hen. 

de 50 psalmen in het Latijn niet verstonden. Het is trouwens ontstaan met het bidden van die vijf 
Onze Vaders. De rozenkrans en het rozenhoedje kregen hun huidige vorm in de 15 de eeuw toen het 
Mariagebed, het Weesgegroet, in gebruik kwam onder invloed van de Dominicanen.

44 De Ieperse bisschop Jansenius (Acquoy, 28 oktober 1585 – Leuven, 6 mei 1638) is bekend voor de 
gestrengheid, die we hier niet onmiddellijk aflezen bij de putti.

45 Zie kwartaalschrift over Watou (2015).
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Vanaf 1200 wordt het deugdenstelsel filosofisch systematischer doordacht. De filosofie 
verandert. De eerste universiteiten ontstaan en het werk van Aristoteles wordt na ver-
taling bekend. Door zijn invloedrijk normenstelsel moest de christelijke ethiek om mo-
dern genoeg en gezaghebbend te zijn opnieuw worden overdacht. De vijftiende eeuw, 
de Renaissance, wordt vaak gezien als een beweging van carpe diem, je niet te veel 
gelegen laten liggen aan godsdienst. Het kwam goed aan op basis van seculiere klas-
sieke teksten, die meer bij de stadsbevolking aansloten over moraal te spreken.

Men heeft vanaf Thomas van Aquino het altijd minder over zonden gehad en meer 
over deugden46. Die deugden worden dan meestal voorgesteld als kranige dames47.
Verschijnen de deugden op aan het portaal van de kerk dan zijn ze de wachters die in-
spireren tot kranige heiligheid. Zie je ze op een paleis, of, als wij het over teksten heb-
ben, in vorstenspiegels, dan zijn ze de deugden waarmee goede heersers zich van hun
onderdanen onderscheiden. Het bezit van deze deugden vormt als het ware de legiti-
matie tot heerschappij.

Na de Griekse wereld hebben binnen de Latijnse wereld vooral Cicero, Seneca en Ma-
crobius de kardinale deugden een sleutelpositie verleend in opvattingen over ethiek. 
Ambrosius is zelfs degene die het begrip virtutes cardinales, letterlijk scharnierdeug-
den invoerde. Vooral Augustinus' definities van de kardinale deugden werden, zeker na
het jaar 1000, telkens weer aangehaald in middeleeuwse teksten over de kardinale 
deugden.

In een ander anoniem traktaatje uit de dertiende eeuw zijn de kardinale deugden we-
derom de vier muren die een ascetisch levende monnik voor de gevaren van de bui-
tenwereld beschermen. Andere teksten gaan verder over die vorstenspiegels. Zo stel-
len ze wil je eerbiedigd worden dan hou je je aan de mogelijkheden die je hebt om de 
zonde te weren. Misschien waren die wachters evengoed bedoeld voor de predikant die
het gestoelte besteeg.

Als scharnieren staan ze hier aan de eerste trede. 

MATIGHEID

De figuur draagt een ketting. Prudentia staat voor verstandigheid 
(Klugheit).Temperantie (tegenover luxuria) betekent praktische levenswijsheid, zedelijk
beleid en voorzichtigheid.

46 Gregorius I, Moralia in Iob XXXI, hfst. 87-88, Corpus Christianorum Series Latina 143B, 1610-1611. 
had het er nog over in navolging van Cassianus. De twee belangrijkste zonden waren: ijdele 
roemzucht daar komt ongehoorzaamheid, snoeverij, hypocrisie, twist, koppigheid en tweedracht uit
voort; en uit de woede groeit de opzwelling van de geest in twisten, smaad, lawaai, minachting en 
godslastering. Gregorius reduceerde het stelsel tot zeven hoofdzonden door de superbia (hoogmoed)
een status aparte als oorsprong van alle zondigheid te definiëren. Later werd de superbia weer een 
van de zeven zonden. Zie Siegfried Wenzel, The sin of sloth. Acedia in medieval thought and 
literature (Chapel Hill 1967) 23-28 en Newhauser, The Treatise on Vices and Virtues, 181-193  
(internet). 

47 Het basiwerk is is de monumentale Summa de virtutibus van de dominicaan Guillaume 
Perault/William Peraldus (†ca. 1261), 
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Mhdhn agan nooit teveel, of het Lat. Ne quis nimis was de deugd bij uitstek 
invredestijd en in de stad. Onder de oorlog was dat de moed, de sterkte. Gnoti seauton
ken U zelf komt van Aristoteles. Gezondheid van geest gaat over naar zelfbeheersing, 
kuisheid en onthouding.

Maat is het principe van evenwicht, beheersing op de lagere lusten, verstandig zijn. Ze 
houdt de maat tussen genotzucht en gevoeloosheid. Cicero schrijft deze deugd met de 
woorden: temperantia, constantia, modestia en frugalitas. Waarin we standvastigheid 
(bouwen op de rots in christelijk perspectief), bescheidenheid en soberheid.

Voor de christen was de erfzonde gekomen door de hoogmoed vanAdam en Eva en die
zonde moest geneutraliseerd worden door modereren van de hoofdzonde: hoogmoed. 
Voor Thomas van Aquino is de matigheid het bewijs dat die mens een goedgebruikt 
rede heeft. Matigheid is dus redelijkheid. Dat is volgens die ekrkleraar niet om eigen 
roem maar om het Rijk Gods.

Matigheid is voor de moderne mens een voorwaarde om niet verslaafd te raken.

RECHTVAARDIGHEID – JUSTITIA

Bekend is de personificatie van Justitia, de Rechtvaardigheid. Ze wordt afgebeeld met 
een blinddoek, een weegschaal en een zwaard. Ze zal zonder aanzien des persoons te 
werk gaan. Ieder krijgt een rechtmatig deel. Ieder die onrecht is aangedaan zal als nog
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gerechtvaardigd worden.

Rechtvaardigheid kent meerdere invalshoeken. Het kan gaan over individuen die elkaar
gunnen wat hen toekomst. De distributieve rechtvaardigheid heeft het over 
rechtvaardige maatschappelijke structuren en wetten. Hier ligt de spanning tussen 
winst en vrijheid. De gecontroleerde vrije markteconomie heeft hier nog een ruime 
responsabilisering in zake rechtvaardigheid.

De meest bijbelse hint naar bdacht rechtvaardig zijn is – volgens niet authentieke 
exegese de rechtvaardigheid uit de parabel van de talenten. Talenten heb je niet 
verdiend. Eigenlijk zou je dus niet mogen beweren dat jij rechtvaardig meer verdiend 
dan die met minder talenten.

Maar, zo zeggen liberalen als Rawls48 (uitgerekend liberalen!) die het thema van de on-
verdiende talenten hebben geïntroduceerd, dat lijkt meer op afpersing dan op 
rechtvaardigheid.

Deze bijbeluitleg gaat voorbij, of is juist nog sterker als het gaat om de ware btekenis 
van het woord talent uit de bijbel nl. het woord van God, de christelijke boodschap, de 
genade, die we zo krijgen: de ene vroeger dan de andere. En daar moet juist 
rechtvaardig mee worden omgesprongen. Zoals we in het Onze vader bidden. Vergeef 
ons onze zonden, zoals we aan de anderen hun schuld vergeven.

Zo zie je maar rechtvaardigheid is een tweesnijdend zwaard.

Het is ook een gave, zoals de open handen van het beeld suggereren. Men denkt ook 
soms dat de sluier die over de ogen hangt de blinddoek is die eigen is aan vrouwe 
justitia. Dat het een gave is wordt bijbels verwoord in het het woord gerechtigheid. De 
Tsadiek, de gerechtvaardigde, is dat door de bekering. In deze optiek was Calvijn heel 
sterk.

MOED

Voor Thomas is moed of sterkte niet een eigenschap voor op het slagveld, zoals dat 
voor Aristoteles was. Volgens Aristoteles is een deugd iets wat je als tweede natuur hebt. 
Deugd van rechtvaardigheid is het midden tussen gierigheid en spilzucht. Deze attitude is oor-
zaak van handelend en is het resultaat van wat je bent.

In haar tenue is de dame gekleed met een leeuwenhuid49. Ze heeft trouwens de knots in de 
hand om de vijand te verslaan. Dat valt buiten de betekenis die Thomas van Aquino eraan 
heeft.
Deze geestesgesteldheid is niet de strijdvaardigheid van de oorlogszuchtige of veroveraar. Uit 
christelijke overtuiging gaat het om de heldenmoed van de martelaar.

48 John Borden (Bordley) Rawls (Baltimore (Maryland), 21 februari 1921 – Lexington (Massachusetts), 
24 november 2002) was een Amerikaans filosoof 

49 We kunnen spontaan denken op Hercules of op Simpson (Samson) uit de bijbel. Hercules doodde op 
zijn achttien jaar de woeste leeuw van Kitharion. Hij wordt meen leeuwenhuid afgebeeld. Simpson 
scheurde de kaen van een leeuw uiteen volgens het bijbelverhaal.
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De vrijheid van de kinderen Gods en de vreugde als gave van de Heilige Geest zijn de basis 
voor de echte moed. De bijbelse ethiek ziet sterkte in het onverdeeld voor God kiezen. Dat 
geeft de volgehouden moed om in zichzelf, tegenover de mensengemeenschap en tegenover 
God vrijgevig en bevrijdend te denken.

Het vechten voor de louter eigen vrijheid en de rechtvaardige oordeel zijn hier problemen in.
Barmhartigheid en verdraagzaamheid zijn deugden waar ook moed voor nodig is.

VOORZICHTIGHEID

De voorzichtheid, de prudentia is hier duidelijk – zoals trouwens in de meeste schilderijen en af-
beelding met slangen verbonden. Dat past ook bij de uitspraak van Christus dat we niet arge-
loos moeten zijn als duiven maar voorzichtig als slangen.

Hier is het de vrouw die bedachtzaam omgaat met de slang. Want de slang is een venijnig (gift)
dier. De slang is in de bijbel ook de tegengod (de altijd opnieuw in een nieuwe huid, dus eeuwig 
en sluw-slecht). 

De verstandigheid en de wijsheid zijn omschrijvingen van de deugd in voorzichtigheid. Die 
denkt de wijsheid in pacht te hebben die is niet doorzichtig, noch voorzichtig. Het is zelfs hoogst

onvoorzichtig want wie gaat op de duur nog naar je 
luisteren.

De wijsheid is een heel bekend woord in Bijbels per-
spectief. De vreze Gods is het begin van de wijsheid. In
de moraliserende teksten zal men dan ook  de nadruk 
leggen op denk eraan eens zal je sterven en geoor-
deeld worden. In die context verkracht men de beteke-
nis van de vreze God zoals die bedoeld is in de schrift.

Gods voorzienigheid
is patroon van de
menselijke voorzie-
nigheid. God heeft in
alles voorzien50. Zo is
de voorzienigheid de
bewaker die de mens
weerhoud van igna-

via: het niet goed voorbereid zijn en niet tot het beeld van
God dat als ons project door God is aangeboden. 

De waakzaamheid van de tien meisjes die de bruidegom op-
wachten is de authentiek voorzienigheid die hier bedoeld is.
Waakt en bid (vigilate en orate) zal een van de onderwerpen
geweest zijn waarmee de predikant de kerkgangers toesprak.

50 Het offer van Abraham indachtig die bij het offer van zijn zoon door Jahwe een vervang dier wordt 
aangeboden.
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DETAILS

We geven om te eindigen nog enkele details, de bisschopsmijder die aan de 
voeten van Albertus de Grote ligt. De stola en de kroon aan de voeten Ambrosi-
us. De uitgewerkte voet van de monstrans van Ambrosius en de ketting of de 
weegschaal51 van de matigheid.

Deo gratias.
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