
Maandblad Oud-Utrecht 1983 HET PORTRET VANAARTSBISSCHOP PETRUS MEINDAERTS In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrechtbevindt zich in de ruimte van het voormalig Oud-Katholiek Museum een portret van de vierde aartsbis-schop van de Oud-Bisschoppelijke Clerezij (de huidigeOud-Katholieke kerk), Petrus Meindaerts (1684-1767). Het werk moet gedateerd worden rond 1740.Het is geschilderd op doek en de afmetingen bedra-gen 65 x 82 cm. De aartsbisschop is in halffiguurweergegeven en kijkt de toeschouwer aan. Hij is ge-kleed in een toog en schoudermantel van blauwe zij-de; hieronder draagt hij een rochet; de manchet ervanis versierd met een rand van mogelijk Franse naald-kant. Een rochet is een wit koorhemd, dat als erekleedgedragen wordt door abten, bisschoppen en andereprelaten. In zijn rechter hand houdt Meindaerts eenopengeslagen boek, de linker hand is onzichtbaar. Opde achtergrond, die in een egale tint bruingrijs is ge-houden, is zijn

aartsbisschoppelijk wapen te zien. Ge-deeld: rechts in goud een halve adelaar van sabel;links in lazuur een wassenaar van zilver gekeerd terrechterzijde, erboven en eronder een zespuntige stervan zilver. Achter het ovale schild in paal eenkruisstaf van goud. Het schild is gedekt met eenzwarte hoed, waarvan aan elke zijde een purperenkoord afhangt, eindigend in tien purperen kwasten,gerangschikt in vier rijen. De schilder heeft het portret niet gesigneerd. Dit arti-kel is een poging toch zijn identiteit te achterhalen.Petrus Meindaerts werd in 1684 geboren als zoonvan een advocaat te Groningen. Hij deed zijn theologi-sche en filosofische studies aan de universiteit vanLeuven. In 1716 werd hij door de bisschop vanMeath, Lukas Fagan, tot priester gewijd. Nadat hijtwee jaar assistent was geweest in de H.H. Laurenti-us en Maria Magdalena (de Oppert) in Rotterdam envan 1719 tot 1739 pastoor was van de H. Vitus (DeNoteboom) te Leeuwarden, werd hij in 1739 kanun-nik van het

Metropolitaan Kapittel. In hetzelfde jaarwerd hij aartsbisschop, wat hij bleef tot zijn dood in1767 1). Zijn episcopaat werd gekenmerkt door een strevennaar een herstel van de breuk tussen Rome en deUtrechtse clerezij, wat overigens geen resultaat had2). Ter gelegenheid van zijn bisschopswijding heeftMeindaerts, zoals gebruikelijk, een portret laten ma-ken. Dat voor deze opdracht allereerst een plaatselijkkunstenaar in aanmerking kwam, ligt voor de hand.Over het algemeen zet de 18e eeuwse schilderkunstde oude 17e eeuwse tradities voort in met name hetbloemstuk en het portret. Tevens volgt zij het buiten-land op een afstand. Deze schilderkunst wordt geken-merkt door een hang naar zwierigheid, luchtigheid enlevensblijheid 3). Petrus Meindaerts (1684-1767), vierde aartsbis-schop van de Oud-Bisschoppelijke Clerezij, dcor JanMaurits Quinkhard. (Foto: Rijksmuseum Het Catharij-neconvent, Utrecht) De eigentijdse Utrechtse schilderkunst laat weinigspectaculairs zien; van enige

oorspronkelijkheid isnauwelijks sprake. Ondanks het feit dat Utrecht geenkunstcentrum was, waren er wel enkele goede por-tretschilders. Zij kregen hun opdrachten van de voor-name burgerij. De rust en de veiligheid en het genie-ten van de welvaart zijn overheersende factoren indeze portretten 4). De belangrijkste 18e eeuwse Utrechtse meesters, diezich voornamelijk op de portretschilderkunst toeleg-den, waren Jan Maurits Quinkhard (1688-1772),Hendrik van Velthoven (1728-1770) en Jacob Mau-rer (1737-1780). De twee laatstgenoemden zijn bei-den te jong om rond 1740 dit portret te kunnen ma-ken. Quinkhard komt gezien de datering van het schilderijwel in aanmerking om het gemaakt te kunnen heb-ben. Omdat hiervoor ook andere aanwijzingen be-staan, volgt er nu een korte beschrijving van zijn le-ven. 225








