Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 144 Zij neemt haren aanvang op 3.45 el van den grond, zoodat demeer dan levensgroote hoofdfiguren, optisch als levensgroot voor- komen. Zij is aan de linkerzijde, gelijk ook op de af beelding iezien is, zeer geschonden; hetwelk daaraan vooral zal toe teschrijven zijn, dat men haar in de vorige eeuw, toen zij doortoeval voor het eerst zigtbaar geworden was, nog eens op nieuwheeft overgewit. Immers de oude koster dier kerk, die in hetjaar 1840 nog leefde, heeft mij verhaalt, dal zij in \795zigtbaar geworden zijnde, ten gevolge van het hroeijen vanhooi, hetwelk men er tegen aan gevleid had, door hem oplast van het toenmalig kerkelijk

bestuur was overgewit. Ikmeende dit blijk van Vandalisme niet onaangeroerd te mogenlaten, omdat daarvan in onze, men zou zeggen zoo veelmeer verlichte, dagen nog voorbeelden van bestaan, niet- tegenstaande zulks legen de bedoelingen van het Hoog Bestuurniet overblijfselen van oude kunst'in kerken, aandruischt \\).l)e voorstelling is deze : in eene bruin geverwde zaal, methalfronde vensters, en gevloerd met afwisselend donker- enlichtgroene estrikken, staat eene gele rustbank, waarop Jesseligt te slapen, de regterarm onder het hoofd, de linkerop de borst liggende. Zijn hoofd is bedekt met eene ronderoode muts; rood is ook zijn onderkleed of tunica; zijnmantel en sprei zijn lichtblaauw met bruinen gloed.

Hijslaapt diep en vast. Misschien heeft de kunstenaar daardoorwillen aanduiden, dat, gelijk eens uit den slapenden Adam (1) Zie het Koninkl. Besluit deswege in het Staatsblad van het jaar 1824 Pfo.45, d.d. 16 Aug., en vergelijk de Besluiten van Z. Exc. den Minister der Her- vormde eeredienst, d.d. 25 Maart 1828 Na. 124, en d.d. 16 April 1841. Als eenzeker voorbeeld dat men ook in onze dagen nog zulke oude kunstoverblijfselentracht te vernielen, kan ik aanvoeren het berigt van eenen ooggetuige, inhou- &quot;dende, dat men te Valburg in de Betuwe, bij gelegenheid van het herstellen vanden afgebranden preekstoel , eene muurschilderg ontdekt had f die naar menmeeade , de verzoeking van Jezus in de

-woestijn voorstelde; doch dat het kerk- bestuur besloten had dezelve onverwijld te lateu overwitten, hetweik dan ook. Bebeurd is.- ' ; i > .

Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 147 bruinen mantel met gelen kraag en eene witte muts; Asa een*groenen mantel, eene purperen klepmuts en een' purperenscepter; Anas (tic) een' purper- en geelgestreepten mantel,waaruit de armen geel met zwarte bloemen te voorschijn komen,en eene groene muts; Joatham een lichtbruin onderkleedniet blaauwen kraag, een' paarschen mantel met blaauw boordselen eene witte muts; Manasse een' lichtblaauwen mantelmet rooden gloed, een' gelen kraag en een' rooden scepter;hij is de eenige wiens hoofd alleen met eene gele kroonbedekt is; A m on eindelijk een groen onderkleed met gelenkraag, een' hemelsblaauwen mantel met

geel boordsel, eenewitte muts en een' witten scepter. Deze kleurenverscheidenheidis geenzins naar een bepaald stelsel geregeld, maar alleentoe te schrijven aan het streven om aan de voorstelling demeest mogelijke afwisseling te geven. Er resten ons nog de beide knielenden, aan het voeteindevan J e s s e. Er is geen twijfel aan, of deze zijn de per- sonen die de schilderij hebben laten vervaardigen, de zoo- genaamde dedicanten of voventen; en blijkens de boven hunnehoofden aangebragte wapens moeten het man en vrouw zijn.Beiden dragen een' zwarten mantel over hun onderkleed; deman is blootshoofds, doch voorzien van een' gordel om hetlijf, waaraan een dolk hangt met geel (gouden) lemmet; devrouw

heeft eene lange witte falie om het hoofd. Beiden zijnm biddende houding. Opmerkelijk is echter, dat zij levens- groot, dus kleiner dan het overige personeel, voorgesteldzijn. Op oude kunstwerken vindt men meermalen, dat gerin- gere, ondergeschikte, personen kleiner zijn afgemaaid danaanzienlijken, leken kleiner dan heiligen; uit eerbied voorde laatsten. Men zou dus ook hier aan eene gelijke redendenken kunnen. Het was echter ook mogelijk, dat een vandie beide personen, of dat beiden, iets later geschilderd wa- ren dan de hoofdschilderij, en dat er bij den aanleg van deschilderij niet op gerekend was, dat er nog twee personen

Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 148 op moesten aangebragt worden; zoodat de kunstenaar later,te rade gaande met de hem overgebleven ruimte, die perso- nen niet grooter schilderen kon dan zij nu gezien worden. Dat althans de man later zou geschilderd zijn dan de vrouw,daarvan heeft men een' grond, deels in de omstandigheid datdoor zijne figuur thans een gedeelte van Jesse's bed envoeteinde bedekt wordt, en deels omdat in het onderschriftalleen van den doodsdag der vrouw gewag wordt gemaakt. Belangrijker echter zou ons het antwoord zijn op de vraag,wie deze beide personen waren, en in welke jaren zij geleefdhebben? Ik hoop dat anderen, meer ervaren

dan ik, ge- lukkiger zijn zullen in het aanvullen van het onderschrift enhet ontcijferen der wapens, die alleen zekerheid voor die aan- vulling geven, en dus over dat personeel eene roeer volkomenopheldering verspreiden kunnen. Te vergeefsch toch heb ik het manswapen op sommige va-derlandsche wapenkaarten gezocht. Alleen dft schijnt buitenbedenking, dat het drie ijzeren lichters zijn, hoedanige mendestijds als lantarens gebruikte, en welke, bedrieg ik mij niet,heden ten dage nog in Engeland soms in gebruik zijn. Hetwapen der vrouw, hetwelk met dat van den man vereenigdis, heeft zes balken, afwisselend keel en zilver, of keel engoud; indien keel en zilver, zoo zou het overeenkomen metdat van de Abeele's

(zie Ferwerda); indien koel en goud,zou men aan het wapen der Ta n Rijn's denken kunnen(Wapenkaart van Utrecht van het jaar 1769). Hiermedekomt echter haar familienaam niet overeen, zoo wij dien inhet onderschrift goed lezen; die naam toch is Flores; erslaat :In 't. jaer. ons. here. M.CCCC en L... [op] Sinte, Matheusdach Sterf, ghertrut. flores. otte.....wyf. bit. vor. de. siel. Diensvolgens zoude ik den voornaam G hertrut verbondenachten aan den naam hares vaders Flores, zoodat zij heetle :(Ihertrut Flores, zijnde het wijf van Otte; hier ont-

Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 152 bij de LXX op 2 Chron. 20 vs. 33 '0^o?j«j (volgens denCodex Alexandrinus ter zelfder plaats 'o?t'«;), dus dezelfdealsOzias bij Mattheus; voorts, dat hij in plaats van Acharliad willen schrijven Achaz, en dat de geschonden naam. . . chias, oorspronkelijk Ezechias geweest is, en hadbehooren geschreven te zijn Ezekias, gelijk de naam vanHiskia (n'pffl») bij de LXX heet (E&xia;)- Het is een' schilder van die dagen niet al te hoog aante rekenen, dat hij zich in 't schrijven van die koningsnamenvergiste, en de stamiafel des Heeren volgens Mattheusniet geheel juist in het hoofd had; misschien gebruikte hijook een foutief voorbeeld; want, zoo

vond ik in eenevulgaat der Koninkl. Bibliotheek te 's Hage, op eene soort- gelijke voorstelling in miniatuur, o. a. den naam Achar,in plaats van Achaz, even foutief als op onze schilderij.Meer echter mag het bevreemden, dat de aanzienlijke schen- kers der schilderij, of hunne verwanten, of wel de gees- telijkheid zelve, zulke misslagen niet opgemerkt en hersteldhebben. Maar moge onze kunstenaar als bijbelkundige niet veel lofverdienen, als schilder verdient hij dien allezins; het werk isfiks, blijkbaar van eene geoefende hand, en bevallig tevens.Er is veel karakter in het gelaat, zoowel als in de verschil- lende houding van het personeel; het gelaat van Mariais zeer bevallig, dat van Jesse drukt den diepen slaapgoed uit.

In het gewaad, vooral van beide evengenoemden,is wel zekere stijfheid en hoekigheid niet te miskennen; dochdeze moeten grootendeels daaraan toegeschreven worden, datde zijden stoffen door den kunstenaar nagebootst werden. De schaduw in de vensters der zaal valt naar twee ver- schillende zijden; dit is of een misslag, begaan uit zuchtnaar zekere symetrie, of de schilder heeft zich voorgestelddat, gelijk wij boven reeds aanstipten, het licht der aureolenvan Maria eri het kind Jezus uit het midden der zaal

Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 154 lokken, om over soortgelijke overblijfselen meer volledige enmeer belangrijke beriglen te geven. Daar in de middeleeuwen duizende afschriften van het N.Testament en niet minder gebedenboeken met miniaturen,waarin het l&quot;e Hoofdstuk van Mattheus, en dus het ge-slachtsregisler van Jezus voorkwam, vervaardigd werden,is het aannemelijk, dat zich in HSS. des N. Testaments enin gebedeboeken, van welke er velen ook bij ons te landein openlijke zoowel als in bijzondere bibliotheken berusten,een groot getal van boomen van J e s s e bevinden zullen;om nu niet eens te gewagen van bijbelsche voorstellingenin beeldhouw- en

houtsnijkunst, aan frontrons, galerijen, ou-taren enz. van kerken. Ik meen dit vooraf te moeten aan- stippen , opdat men niet uit het geringe getal voorbeeldendie ik zal aanvoeren, het besluit afleide, dat er niet velavan die voorstellingen in de middeleeuwsche kunst zoudenbestaan. Immers ik was uit tijdsgebrek gehouden mij alleentot die te bepalen, welke toevallig onder mijn bereik kwamen. i. In cene vulgaat op de Leijdsche Academie-Bibliotheek(MS. Lat. Bibl. Publ. N». 14 D.), in folio, op parkementen niet ouder dan de XIV eeuw, komt bij het begin van hetEvangelie van Mattheus, de initiale letter L voor, versierdmet den boom van Jesse. Het geheel is op gouden grond.Jesse ligt uitgestrekt in een wit bed, geplaatst in

eenebruine Gothische zaal, in elke van welks twee puntbo-gen eene blaauwe lamp hangt. Daar is het dus nacht, naarhet schijnt. Hij is gekleed in eene roode tunica en over- dekt met eene blaauwe sprei;' zijn hoofd is van eene wittemuts voorzien, doch zijne oogen zijn open, zoodat hij inwakenden toestand voorgesteld is. Uit hem spruit de boomopwaarts, die zich even boven zijn lijf in twee armen ver- deelt; welke armen zich in het opwaarts streven vier malenontmoeten, en zoodoende vier ovalen vormen, in elk vanwelke een koningsportret gezien wordt. -

Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 155 2. In eene vulgaat op de Koninkl. Bibliotheek te 's Gra-venhage, MS. op parkement en in 8°, vindt men eene nietminder beknopte voorstelling van den stamboom van J e s s e, bijden aanvang van het Evangelie van Mattheus. Er ontbreektde boom, maar Jesse ligt in een blaauw hemd te rusten,overdekt met eene paarsche deken, en op het hoofd eeneronde muts; terwijl boven zijn lijf twee schilden omhoog rij- zen, waarop twee portretten staan. 3. In dezelfde Bibliolheek bevindt zich in eene anderevulgaat, MS. in 8°. op parkement, de voorstelling van J e s s e'sboom, bij den aanvang van het Evangelie van Mattheusin dezer voege : in

eene paarsch geschilderde zaal, waarineene groene brandende lamp hangt, ligt Jesse op eene wittegele sprei. Aan zijn voeteneinde rijst eene spruit omhoog, enboven deze ziet men drie portretten boven elkander. 4. Uitvoeriger, belangrijker en meer overeenkomstig metonze muurschilderij is eene andere voorstelling, mede in de- zelfde Bibliotheek, in eene Vlaamsche Bijbeloverzetting , MS.in folio, uit de XV1*0 eeuw, naar mij toescheen. Zij bevindtzich bij het begin van Mattheus en is op gouden grond.Jesse ligt op eene rustbank, gekleed in eene geel-groenetunica met blaauwen mantel daarover, en is overdekt met eenpaarsche sprei. Even als op onze schilderij slaat zijn naambij hem geschreven, en daarenboven,

op eene fladderendeparkementstrook, de woorden der Prophetie van Jezaja :egredietur virgo de radyce yesse et flos de radice ejus ascendet.Naast hem zit de koninklijke harpspeler in zijn' purperen man- tel, en regts en links van Maria ziet men de borstbeelden van42 koningen van Ju da, wier namen er, even als op onze muur- schilderij, bijgeschreven zijn; namelijk regts van Maria, Sa-lomon, Roboam, Joram, Josaphat, Ezechias , Achar,en links van Maria, Abyas, Aza, Ozyas, Joathan,Manasses., Amon. Men ontwaart bij het lezen dezer namen,dat twee derzelven foutief geschreven zijn, Joalhan (voor

