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voor- als aan de achterzijde kregen 
ze een aaneengesloten bebouwing, 
terwijl bovendien het in het midden 
gelegen kerkhof door nieuw aange
legde straten aan het zoo karakteris
tiek isolement werd onttrokken. 

Voor de historie van onzen stede
bouw hebben de immuniteiten betee-
kenis. De bisschopshof is de kern, 
waaruit de stad is gegroeid, doch hij 
wordt daardoor niet het organisch 
centrum der stad, omdat het be
stuurlijk en het economisch centrum, 
raadhuis en markt, buiten z'n muren 
zijn gelegen. Daardoor krijgen de 
plattegronden van bisschopsteden iets 
verwrongens, vooral, wanneer er, 
zooals te Utrecht meer immuniteiten 
bijeen liggen. Dan wordt een na
tuurlijke groei der stad in hooge 
mate belemmerd en moet er rond en 
tusschen de immuniteiten gebouwd 
worden. T e Utrecht b.v.b. buigt de 
„vrije weg", die van De Bilt komt 
en op den Domtoren is gericht, in 
wijden boog om de immuniteit van 
St. Jan. Daardoor valt er veel schijn
baar willekeurigs in het stratenplan 
onzer oude steden te verklaren uit 
de noodzakelijkheid, dat met allerlei 
rechtsverhoudingen moest worden re
kening gehouden. Voor de vrucht
bare analyse van een middeleeuw-

* sehe stad is dan ook bekendheid met 
het wezen der immuniteit en de histo
rische ontwikkeling er van onont
beerlijk. E. 

Ciborie van Adam van Vianen, — 
In het steeds degelijk verzorgde en 
daarmede in overeenstemming uitge
voerde Verslag van de Aartsbisschop
pelijke musea, waarvan onlangs dat 
over de jaren 1938 en 1939 verscheen, 
gaf de conservator o.m. een geïllu
streerde beschrijving van den verguld 
zilveren hostiekelk, die het museum 
van de parochie van den h. Joannes 

Nepomucenus te Woudrichem in 
bruikleen ontving. 

„Het is een unicum in het oeuvre 
van dezen meester, omdat van zijn 
hand geen enkel ander werkstuk op 
het gebied der kerkelijk-liturgische 
edelsmeedkunst bekend is. Alle andere 
tot nu toe bekende zilverwerken van 
Adam van V. hebben een profane 
bestemming. Bovendien is tot heden 
geen ander werk van hem bekend, dat 
met den jaarteller V is gestempeld en 
dat dus is ontstaan in 1615, het jaar 
waarin hij deken was van het gilde 
der Utrechtsche goud- en zilversmeden. 
Aldus neemt deze ciborie een bijzon
dere plaats in tusschen de weinig tal
rijke gesigneerde werken van dezen 
meester. 

„Op zich, als kunstwerk beschouwd, 
geeft de ciborie een prachtig staal van 
Adam van Vianens oorspronkelijk 
talent en wel uit den tijd, dat hij meer 
en meer zich begon los te maken van 
de oude meer strenge renaissance-
vormen en renaissance-ornamentmotie-
ven om te komen tot de volkomen 
eigen, vrije, fantastische vormgeving 
van zijn latere, barokke werken, 
waarbij alles vervloeit in een soepel, 
mollig, als uit klei gekneed modelé, 
dat nergens scherpte en vastheid toont, 
maar toch nooit in slapheid vervalt. 
Het is de stijl vol leven en beweging, 
waarvan o.a. de groote zilveren 
schenkkan in het Rijksmuseum te Am
sterdam en de gedreven zilveren coupe 
in het Stedelijk museum te Utrecht, 
die beide van omstreeks 1620 datee
ren, de mooiste en rijpste voorbeelden 
zijn. Bij deze ciborie van 1615 is Adam 
van Vianen nog volop in den over
gang van het oude naar dit nieuwe. 
Meer dan elk ander werk demonstreert 
aldus deze ciborie het tijdstip, waarop 
de omwenteling in den stijl van Adam 
van V. plaats had." E. 


