
Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 Twee seminarieheiligen op Lombok Zonder aureool De beelden, waaraan de meestejongens die met hun zwarekoffer naar binnen zeulden maarweinig aandacht besteedden,waren vervaardigd door de Drie-bergense beeldhouwer WimHarzing (1898-1978), in de jarentwintig en dertig een van de hof-leveranciers van het Rijke Room-se Leven, later ook maker vanmeer profaan werk.Voor leden van Oud-Utrecht Ishet interessant om te weten dathij ook nogal eens publiceerde InMaandblad en Jaarboek, altijdover zijn geboorteplaats Drleber-gen-Rijsenburg, waarover hijzelfs enige boeken schreef.^ Har-zing was een groot ijveraar voorde restauratie van twee belang-rijke monumenten ter plaatse,het buitenhuis Sparrendaal enhet complex van de neo-classi-clstische parochiekerk van St.Petrus Banden aan het karakte-ristieke pleintje met verdere be-bouwing uit het begin van de igeeeuw. Dat hij voor deze opdrachtwerd gevraagd is niet verwon-derlijk gezien de aanwezigheidvan het grootseminarie Rljsen-burg, waarmee hij zeker contac-ten zal hebben gehad.Over de kwaliteit van zijn tweeheiligenbeelden voor Apeldoornkan men van mening verschillen.Ze zijn routineus maar tamelijksober uitgevoerd en de geijkteneogotische zoetelijkheid, dievan een aureool bijvoorbeeld. Isduidelijk

losgelaten. Wel staanze er bij in een uitrusting en eenpose, die door de klassieke icono-grafie en de smaak van de mees-te katholieken in die tijd als'vroom' werden gecodeerd.Het Italiaanse duo uit de 16eeeuw, de een geboren aan hetGardameer de andere aan het Aloysius (linh) en CarolusBorromaeus als bescherm-heiligen van het seminarieFoto: Spaamestad Sinds 1977 staan twee niet erg relevante heili-genbeelden opgesteld aan de voorgevel van deAntoniuskerk aan de Kanaalstraat. Met de pa-rochie of de wijk Lombok hebben ze niets te ma-ken. Van relevante beschermheiligen degradeer-den ze tot opvulling van plekken die al 75 jaarleegstonden. Hun lotgevallen illustreren eenomslag in de katholieke cultuur. Ton H.M. VAN ScHAiK In de late zondagmiddag van 27april 1958, het einde van de Paas-vakantie, betrad ik met enigeschroom de middelbare schoolwaar Ik eindexamen zou doen:het kleinseminarie van het aarts-bisdom Utrecht aan de Arnhem-seweg 348 in Apeldoorn. Iedereendie deze burcht door de hoofdin- gang In- of uitging werd gadege-slagen door twee heiligenfigurendie aan weerszijden boven de mo-numentale deur stonden opge-steld. Het waren de stenen beel-den van wie geacht werden de bij-zondere schutspatronen van dathuis te zijn: Carolus Borromaeus(rechts) en Aloysius van

Gonzaga.Ze fungeerden tevens als eenssoort schlldhouders voor het inge-wikkelde wapen van de aartsbis-schop J.H.CJansen. Onder zijn be-stuur was in de jaren 1932- 1935dit Indrukwekkende gebouw, eenmonument uit de periode dat inNederland de zuilen tot in de he-mel reikten, neergezet. In de pa-rochies van het gehele aartsbis-dom was door de plaatselijkegeestelijkheid huis aan huis ge-collecteerd, zodat men uit eenroyale beurs kon bouwen. 98 vereniging Oud>Utrecht augustus 2002






