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Jan Stuyt, Piet
Gerrits, Willibrord
Verkade ende
School vanBeuron
Wenen, 1905 – in architectuur en beeldende kunst bloeit hier de Jugendstil.(1) De belangrijke Vereinigung
Bildender Künstler Österreichs Secession verkeert in dat jaar echter in een diepe crisis. Belangrijke leden verlaten midden juni de vereniging. Het waren niet de geringsten, die bovendien tot de oprichters van de Secession
behoorden. Niet alleen grote namen als Gustav Klimt en Koloman Moser hielden het voor gezien, ook de bekende
architect Otto Wagner verliet de club. Toch trachtten de overgeblevenen nog iets van het verenigingswerk te
maken. In elk geval moest de tentoonstelling tot stand komen die al in het voorjaar op het programma was gezet.
En inderdaad vond van 9 november tot 27 december 1905 de vierentwintigste tentoonstelling van de Secession
plaats. Voor het eerst werd een expositie uitsluitend aan religieuze kunst gewijd. Dat was pikant, want schreven
de christelijke bladen niet dat de kunst van de Secession niet minder was dan de “ widerwärtigste Modekrank heit,
von welcher die Menschheit bisher befallen wurde” ? De aartsbisschop van Wenen was zelfs bezig geweest om
een officiële veroordeling van de Secession-kunst uit te vaardigen, die zijn paleis gelukkig niet zou verlaten.

Kees Veelenturf

Pikant, dat was het zeker, want ook een aan
de tentoonstelling deelnemende groepering van buiten Oostenrijk moest zich ervan
vergewissen dat men zich niet temidden
van liederlijke kunstwerken door anderen
zou presenteren. Die groep bestond uit de
kunstenaar-monniken van het Duitse benedictijnenklooster in Beuron. Een Nederlander uit dit klooster, Willibrord Verkade,
was een enthousiast pleitbezorger voor het
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tentoonstellen van werken door zijn kunstbroeders en van hemzelf. Na enkele checks
and balances besloten de monniken hun
werken in Wenen te gaan tonen. Willibrord
Verkade, die aan het eind van deze bijdrage verder aan bod zal komen, werkte met
Weense kunstenaars mee aan de decoratie
van de tentoonstellingsruimte die speciaal
voor deze expositie rond het thema van ‘het
doopsel’ werd gemaakt.

De bijdrage van de Beuroner monniken was
in Wenen een eclatant succes. In vele periodieken werd hun religieuze kunst bijzonder
geprezen. De tentoonstelling werd minder
druk bezocht dan voorgaande exposities
van de Secession, maar er kwamen nog altijd 11.333 bezoekers. Het Weense kunstpubliek stond paf: dertig jaar eerder dan
hun eigen avant-garde waren deze kloosterlingen bezig geweest met het zoeken en
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Sint-Mauruskapel.(6) Dit gebeurde twee jaar
voor zijn intreden en het was een opdracht
van vorstin Catherine von Hohenzollern-Sigmaringen (1817–1893) die het klooster ruimhartig ondersteunde. Wat aan deze kapel
meteen opvalt, is dat het eerder een kruising
van een klassiek tempeltje met een bergchalet lijkt te zijn dan een rooms-katholiek
kerkgebouwtje. Hier vinden we geen ‘neogotiekerij’ of een andere historistische verwijzing
naar de Middeleeuwen die in de negentiende eeuw de kerkelijke architectuur en beeldende kunst hadden gedomineerd. Wel zijn
er in de vormgeving, onder meer in de met
beeld en tekst bedekte wanden, zowel binnen als buiten, sterke herinneringen aan de
Oudegyptische architectuur vastgelegd.(7)
Afb. 1) Pater Desiderius Lenz in 1905.

vinden van een geheel nieuwe en werkelijk
moderne stijl.(2)

H et geda chtegoed v a n een
ar tistiek e benedictij n
Wat was ‘Beuron’, wat was die Beuroner Kunstschule?(3) In 1894 had de benedictijn Peter
Lenz (1832–1928), die de kloosternaam Desiderius had aangenomen, in zijn klooster officieel een kunstschool gevestigd (afb. 1). Het
Duitse klooster is er nog steeds, de Erzabtei
Sankt Martin, in het plaatsje Beuron, als het
ware binnen een lus van de Donau gelegen in
het huidige Baden-Württemberg. Lenz was tot
beeldend kunstenaar opgeleid en als zodanig
jarenlang werkzaam geweest, ook als docent.
Pas toen hij 40 jaar oud was, trad hij in 1872 als
oblaat te Beuron in, waarna hij in 1876 werd
geprofest en in 1891 tot subdiaken gewijd.
(4) De Beuroner Kunstschule ontstond niet
meteen na de intrede van Lenz; er ging een
proces van meer dan twintig jaar aan vooraf,
eigenlijk dertig jaar, zoals zal blijken. In het
klooster werkten al enkele artistiek begaafde
monniken, waaronder zijn Zwitserse vriend
Jakob Wüger (1829–1892), maar Lenz’ kunstprincipes konden voor ‘Beuron’ pas vanaf 1892
leidraad worden.(5) Die beginselen waren de
uitkomst van een gedreven zoeken naar het
waarachtig–religieuze in de kunst, want Lenz
was niet tevreden over de religieuze kunstproducten van zijn tijd.
Een van de eerste werken die – toen nog Peter
– Lenz ontwierp en die al duidelijk elementen
vertoonde uit de bron waaruit hij zou blijven
putten, was een kapel die niet ver van het
klooster werd gebouwd en gedecoreerd, de
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Desiderius Lenz had het Ware in de kunst gezocht en uiteindelijk in het jaar 1864 ontdekt.
In het artistieke erfgoed van de faraonische
Egyptenaren meende hij maatvoeringen en
verhoudingen te hebben gevonden die een
geest ademden die van goddelijke harmonie was doortrokken. Met name in Italië en
Duitsland had hij vele kunstwerken uit heden
en verleden bestudeerd, maar niet eerder
had hij een kunstvorm aangetroffen die hem
als zo waarachtig was voorgekomen als de
Egyptische. Hij kende die kunst en architectuur niet uit de eerste hand, maar wel uit de
Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien, een
reeks van vijf delen tekst en twaalf banden
met meer dan 900 tekeningen, die door de
egyptoloog Karl Richard Lepsius was uitgegeven.(8) Hier had Lenz in de voortreffelijke
reproducties de grondbeginselen herkend
waarnaar hij al lange tijd op zoek was geweest. Zes jaar na dit moment van satori
trok Lenz naar Berlijn om aldaar de Egyptische oudheden te bestuderen.(9) Egypte zou
evenwel niet de enige bron voor zijn inzicht
bieden. Ook Griekse bouwwerken en kunstobjecten, zoals de beroemde vazen, konden
leren hoe bouwwerken ontworpen moesten
worden, maar ook: welke decoratie daarbij
paste en hoe men voorwerpen diende te
vervaardigen die met recht sacraal te noemen waren.(10)
In zijn queeste is Desiderius Lenz goed te
vergelijken met andere moderne zoekers
naar principiële grondslagen en factoren,
vaak in de natuur en in muziek te herkennen,
en toepasbaar in bouwkunst en beeldende
kunst. Beroemde Nederlandse voorbeelden
daarvan zijn Piet Mondriaan met zijn Nieuwe

Beelding en Hans van der Laan, de monnikarchitect die een theorie van ‘het plastische
getal’ ontwikkelde en in de praktijk bracht.
(11) Net als Mondriaan en Van der Laan veel
later heeft Lenz zijn ideeën op schrift gesteld
in een klein boek dat in 1898 verscheen: Zur
Ästhetik der Beuroner Schule.(12) De principes die Lenz ontdekt had en opnieuw wilde
toepassen, zullen we zo beknopt mogelijk
karakteriseren.
De emfase van het nabootsen van de natuur,
van de realiteit, werd door Lenz opgegeven. In de beeldhouwkunst moesten vormen
sterk worden gereduceerd, en in tweedimensionale werken dienden vlakken en lijnen te
worden benadrukt. Het ging dus zeker niet
meer om de zinsbegoocheling van het illusionisme met zijn dieptewerking, integendeel, want dat moest juist plaatsmaken voor
een geometrische stilering van het weer te
geven onderwerp. Lenz zag het typische of
de ziel of de stijl – deze begrippen lijken
samen te vallen – als de objectieve en vitale
voorwaarde voor de sacrale kunst. Die vitale
conditie wordt gesteund door grondgetallen en door vaste proportionering. De vorm
in artistieke zin moest dus niet de zintuiglijk
waarneembare werkelijkheid imiteren, neen,
die vorm moest ideeën dragen en articuleren. Je zou dat kunnen omschrijven als een
sterke tendens naar een vergeestelijking van
de vorm. De sacrale kunst die Lenz voor ogen
had, zou zodanig waardig zijn dat een niveau
bereikt kon worden dat passend was voor het
universele christelijke geloof en de in wezen
mystieke liturgie.
Behalve lezing van het boekje van Lenz kan
ook de bestudering van kunstwerken die volgens zijn principes werden vervaardigd de
lezer beter voorlichten dan binnen het bestek
van deze bijdrage mogelijk is, maar het moge
reeds duidelijk zijn dat we te maken hebben met abstrahering, een stilering op basis
van een zekere getallenmystiek en met een
geometrische grondslag. Een heilige maat,
een esthetische geometrie en daaruit voortvloeiende proporties – daarom ging het.(13)
In feite is het een negentiende-eeuwse uitwerking van de drie tamelijk positivistische
scheppende modi van God, zoals het Oude
Testament ze bondig omschrijft: “alles hebt Gij
bij maat en getal en gewicht geregeld.”(14)
Hoe ziet de praktische toepassing van de theorie over de sacrale kunst van Desiderius Lenz
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Afb. 2) Desiderius Lenz, ontwerp voor een staande
engel, 1874; inkt, potlood, aquarel, 22,1 x 10,1 cm;
Erzabtei Beuron, Kunstarchiv, Z 003 / 7-13. Foto uit:
Siebenmorgen & zu Stolberg 2009.

er nu uit? Om daarvan iets te zien is inmiddels
een meer dan uitgebreide beelddocumentatie
in de literatuur over ‘Beuron’ beschikbaar. Uit
de twee werken die hier tot adstructie moeten
dienen, spreekt onmiddellijk dat naturalisme
geen thema meer is. De strikte frontaliteit, de
grote nadruk op de lijn en het onnatuurlijke
kleurgebruik in de ontwerptekening voor een
staande engel staan hier in dienst van een
hiëratische symmetrie (afb. 2). Het is de gematerialiseerde vorm van de idee ‘engel’. De
geometrische grondslag is misschien niet op
slag herkenbaar, maar vele andere tekeningen van Desiderius Lenz laten er geen twijfel
over bestaan dat de kunstenaar zich hierom
ernstig bekommerde. Met de canontekening
van afbeelding 3, zeker niet de enige die hij
maakte, schaarde Lenz zich in een eerbiedwaardige traditie van het tekenend zoeken
naar ideale proporties zoals het menselijk lichaam die de kunstenaar kan verschaffen.(15)

Afb. 3) Desiderius Lenz, mannelijke en vrouwlijke canonfiguren (Adam en Eva), ca. 1900; inkt, 47,7 x 39,3 cm;
Beuron, Kunstarchiv, KAB Z 003 / 6-8. Foto uit: Siebenmorgen & zu Stolberg 2009.

1874 had deze de ‘Egyptisch-onchristelijke’
kunstrichting als ongepast verworpen en
Lenz moest daarom een tweede plaats innemen na de kunstenaar–monnik Jakob Wüger,
zijn vriend sinds 1851. De abt stierf in 1890
en Wüger in 1892, waarna Lenz zijn kans
schoon zag. De nieuwe abt was wel degelijk gecharmeerd van de ideeën van Desiderius die hij in 1892 zelfs de titel ‘pater’
verleende, ofschoon Lenz niet tot priester was
gewijd, maar alleen tot subdiaken. De Beuroner Kunstschule kon vanaf 1894 aan een opmars door de kunstwereld beginnen.(16) Elf
jaar later waren leden van de Wiener Secession en het Weense publiek, zoals we reeds
zagen, behoorlijk onder de indruk geraakt
van de verwezenlijking van Lenz’ directieven
in de kunstzinnige productie van het klooster
Sankt Martin. Maar niet alleen Oostenrijk had
de Beuroner Schule in het vizier gekregen.

ten huize van een buitengewoon actief architect, Jan Stuyt. Deze bouwmeester was
bezig tot een fenomeen uit te groeien. Zonder veel formele scholing, want hij was na
de lagere school in de praktijk van verscheidene architectenbureaus opgeleid, had Stuyt
zich ontwikkeld tot een algemeen gerespecteerd architect en intellectueel. Zijn professionele productie zou uiteindelijk gigantisch
worden. De talrijke bouwwerken – kerken,
ziekenhuizen, villa’s, woonwijken, scholen enzovoort – die hij op zijn naam zou zetten,
zouden voldoende zijn om van een productief bestaan te kunnen spreken. Maar daar
bleef het niet bij: zijn leven lang publiceerde
hij onafgebroken in tijdschriften, verzorgde
lezingen, was daarbij lid van vele verenigingen en clubs en ook nog eens een groot
wereldreiziger. Het kan niet anders of Stuyt
moet in zijn veelzijdige arbeid uitermate efficiënt zijn geweest.(18)

E en begees ter d a r chi tect
De nieuwe door Lenz gepropageerde stijl
kreeg overigens pas de kans om vanuit het
klooster Sankt Martin zijn opmars te maken,
nadat abt Maurus Wolter was overleden. In
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In Nederland zou vanuit de rooms-katholieke
kunstenaarsvereniging De Violier de faam
van Beuron verder worden verspreid. De Violier was in 1901 te Amsterdam opgericht,(17)

Jan Stuyt was ook een vurig rooms-katholiek,
maar hij was niet behept met wat men de
roomse ‘gettomentaliteit’ uit het begin van
de twintigste eeuw zou mogen noemen. Hij
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Afb. 4) Piet Gerrits, mozaïek in de apsis van de Cenakelkerk, Heilig Landstichting. Foto: Luuk Kramer.

was een man zonder tunnelvisie, die met allerhande opdrachtgevers overweg kon, ook
niet-katholieken, maar daarom niet minder
principieel en devoot bleef. Deze enthousiaste mens gaf op 14 april 1902 voor de leden
van de kunstenaarsvereniging De Violier een
lezing over de Beuroner Kunstschule. Die
voordracht vormde de opmaat voor de bekendheid en een wat halfhartige populariteit
van de principes van Lenz in Nederlandse
kringen van kunstenaars en clerici.(19) Toegegeven, Jan Stuyt was niet de eerste in ons
land die Beuron had ontdekt. In 1899 had
de architect Mathieu Lauweriks de eerste
publicatie in ons land aan Lenz en Beuron
gewijd.(20) Maar het heilig vuur zou van Jan
Stuyt uitgaan.(21) De architect ontmoette
de grote Lenz, er werd gecorrespondeerd en
er moeten diverse bezoeken over en weer
zijn geweest, en ook met Willibrord Verkade
was Jan Stuyt min of meer bevriend.(22)

Een teruggek eerde pelgrim
Een ander persoonlijk contact van Jan Stuyt
dat een niet onbelangrijke rol zou spelen in
de toepassing van Beuroner principes in de
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Nederlandse kunst was dat met Piet Gerrits
(1878–1957). In de bijdrage van Jan de Hond
aan deze aflevering van Desipientia wordt hij
uitvoerig ingeleid, zodat we hier alleen het
volgende in herinnering hoeven te brengen.
(23) Gerrits was net als Stuyt lid van De Violier. Beiden behoorden ze tot het pelgrimsgezelschap dat in 1905 onder leiding van Arnold
Suys naar het Heilig Land reisde, waarbij ook
Athene, Constantinopel en Egypte werden
aangedaan.(24) Daarna trok Gerrits opnieuw
naar Palestina, om daar enkele jaren te blijven
wonen en werken.(25)
Van Piet Gerrits is in onze contreien vooral
zijn decoratie in de Cenakelkerk van de Heilig
Land Stichting bij Nijmegen bekend geworden. Het apsismozaïek dat hij daar aanbracht
wordt steevast in verband gebracht met de
principes van de Beuroner Kunstschule (afb. 4).
Inderdaad vertoont het enige verwantschap
met het werk van Lenz en de zijnen, maar we
zien ook hoezeer Gerrits schatplichtig was aan
kerkelijke decoraties uit de vroeg-christelijke
en Byzantijnse kunst. Gerrits’ stilering van figuren en vegetatie komt daarmee sterk over-

een, en zijn gemmenkruis in de Cenakelapsis
is een regelrecht citaat uit het zesde-eeuwse
apsismozaïek in Sant’ Apollinare in Classe bij
Ravenna. Overigens zien we hetzelfde verschijnsel ook in Beuron zelf: in de Gnadenkapelle van het klooster Sankt Martin wordt in
de apsis een Kruisiging weergegeven, waarbij
vanuit de voet van het kruis acanthusranken
als enorme voluten het omringende beeldvlak
vullen. Hier wordt het romaanse apsismozaïek
in de bovenkerk van San Clemente in Rome
geciteerd.(26)
Piet Gerrits was uiteraard goed op de hoogte van de kunsttheorie van Beuron. Hij was
immers lid van De Violier en met Jan Stuyt,
de Nederlandse heraut van Lenz, was hij op
pelgrimage geweest. Tijdens zijn langdurige
verblijf in Palestina werkte Gerrits samen Willibrord Verkade, dezelfde monnik uit Beuron
die zoveel aan de tentoonstelling van de Wiener Secession in 1905 had bijgedragen. Voldoende ‘Beuron’, kan men zeggen, om Piet
Gerrits onder de invloed van Lenz te brengen.
Het is duidelijk dat Gerrits zich enige tijd intensief met de Beuroner principes heeft be-
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stellen we vast dat de hiëratische poses en ook
de door de loodstrips versterkte lineariteit nog
verwant zijn aan ‘Beuron’, maar we zien dan
toch ook vooral verschillen.(29) De engelen
van Gerrits zijn zachter, liever, huiselijker (afb. 5).
Er is in de stijl van veel van Gerrits’ werk, dankzij zijn hang naar authenticiteit, een antropologische Palestijnse focus aanwijsbaar. Gerrits
wilde namelijk meer dan kunstenaar een door
de bijbelse geschiedenis geïnspireerde verkondiger van het evangelie zijn.(30) Welk belang heeft stijl dan nog? Wat eigenlijk verbaast,
is het opmerkelijke feit dat ook Lenz zich niet
geheel aan dat antropologisch-authentieke
kon onttrekken. In diens ontwerpen is vaak
een rechtstreekse schatplichtigheid aan de
Egyptische of vroeg-christelijke vormentaal
aanwijsbaar, die de geometrische en mathematische grondslagen overheerst en zelfs wat
doet verbleken (afb. 6). Hij is in dat opzicht eigenlijk, maar sommigen zullen dat vloeken in
de kerk vinden, kind van zijn tijd en historist of
exotist. Het schilderachtig of exotisch Egyptische is kenmerkend voor een groot aantal van
Lenz’ werken.(31)

Afb. 5) Piet Gerrits, glas-in-loodraam met een engel
in de kerk van Sint Antonius van Padua, Nijmegen.
Foto: Wilma Manders.

ziggehouden,(27) maar uiteindelijk heeft hij
ze losgelaten.
In de Cenakelkerk zelf zien we heel treffend
dat ‘Beuron’ bij Gerrits niet zou beklijven. De
door Lenz geëiste mathematische grondslag
en de onpersoonlijke, gestileerde uitbeelding
van figuren in een rigide symmetrie zien we bij
Piet Gerrits minder strikt toegepast en uiteindelijk verdwijnen. Er bestaat een hemelsbreed
onderscheid tussen de stijl van het apsismozaïek en die van de later door Piet Gerrits in de
kerk aangebrachte wandschilderingen.(28) In
deze laatste decoraties gaat het om het overbrengen van een authentieke, zij het vroegtwintigste-eeuwse Palestijnse sfeer, met een
toegewijde aandacht voor de oriëntaalse architectuur, kleding en gebruiksvoorwerpen,
ofschoon die nog altijd gestileerd werden uitgebeeld. Als we elders zijn werk bezien, bijvoorbeeld de glas-in-lood-engelen uit de kerk
van Sint Antonius van Padua aan de Nijmeegse
Groesbeekseweg die uit 1920 dateren, dan
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Een specimen uit het oeuvre van Piet Gerrits demonstreert zijn antropologisch-historische insteek bijzonder duidelijk, maar het
gaat hier wel om een object van wereldklasse. Piet Gerrits ontwierp ongeveer vijftien kelken, cibories en monstransen. Het
hoogtepunt daarvan is een monstrans die als
object bij uitstek behoort tot de Heilig Land
Stichting (afb. 7).(32) Arnold Suys, de stichter
van het devotiepark, wilde in de Cenakelkerk een altijddurende aanbidding van het
altaarsacrament vestigen. Daarvoor had hij
de congregatie van de Filles du Sacré Coeur
de Jésus (Dochters van het Heilig Hart van
Jezus), een zustercongregatie uit Berchem
in België, uitgenodigd om een klooster naast
de nieuwe Cenakelkerk te betrekken en te
zorgen voor deze aanbidding. Vierentwintig uur per dag zou de uitgestalde hostie
door de zusters worden aanbeden. Dat vereiste natuurlijk een uiterst waardige verblijfplaats voor het Allerheiligste. Het door Piet
Gerrits ontworpen aanbiddingsaltaar is evident onder een Beuroner gesternte tot stand
gekomen.(33) Voor het vervaardigen van de
monstrans die hierop neergezet zou worden,
werden de Nederlandse katholieken opgeroepen om gouden munten en sieraden af te
staan. De bedelactie begon eind 1919 en twee

jaar later was er voldoende materiaal binnengekomen om het ontwerp van Gerrits door
het Tilburgse atelier van Johan Hamers te
laten uitvoeren. Op 8 september 1923 wordt
de monstrans gewijd en tijdens een plechtig
lof voor het eerst gebruikt.
Niet-figuratieve motieven zien we in de monstrans in concentrische banden gerangschikt.
Filigrain, lotusbloemen in email, opalen, parels
en diamanten – het is een kostbaar geheel.
Twaalf edelstenen verwijzen naar verzen uit
het Oude Testament waarin het borstschild
van de hogepriester wordt beschreven. Daarop waren kostbare stenen met de namen van
de twaalf stammen Israëls opgenomen.(34)
Gerrits liet naar analogie hiervan de namen
van de elf toenmalige Nederlandse provincies
en de kolonie Nederlands-Indië in de edelstenen graveren.
Dat Gerrits deze monstrans, die qua decoratie
overduidelijk geometrisch is, geconstrueerd
heeft met behulp van de principes van Lenz
valt niet met zekerheid uit te maken. Het gaat
hier om een schijf en om cirkelbanden. Dat is
een heel andere manier van construeren dan
Lenz gewoon was te doen. Ook wijkt Gerrits’
monstrans sterk af van de producten uit Beuron zelf.(35) De overeenkomst reikt waarschijnlijk niet verder dan dat het hier gaat om een
object met een geometrisch bepaalde compositie en versiering. Hoe dan ook, de monstrans
voor de Cenakelkerk is zeker een uitvloeisel van de antropologisch-historische inslag
van de ontwerper, want hij werd geïnspireerd
door de vorm van legervaandels uit Assyrië en
Egypte. Gerrits had daarvan zelfs tekeningen
gepubliceerd in het door Arnold Suys geredigeerde maandblad ’t Heilig Land.(36) Was de
iconografie geïnspireerd door een Oudtestamentische passage over de dracht van een
hogepriester, de vormgeving werd bepaald
door de legerstandaards uit het oude Assyrië
en Egypte. Een doordachte geometrische compositie lezen we aan de monstrans voor de Cenakelkerk in elk geval meteen af, maar stamt
die werkelijk uit de bron van Beuron?(37)

D ecor a t i e i n k er k en
van Jan Stuyt
Keren we nu terug naar de man die de stijl
van Lenz in Nederland heeft gepropageerd.
Het zal niet verwonderen dat in een aantal
door Jan Stuyt ontworpen kerken decoraties
werden aangebracht die in de trant van ‘Beu-
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Afb. 6) Desiderius Lenz, De ‘bonte’ Isis-Madonna,
1872; gips, 55,9 cm hoog. Foto uit: Siebenmorgen &
zu Stolberg 2009.

Afb. 7) Piet Gerrits, monstrans voor de Cenakelkerk
in de Heilig Land stichting. Foto: Luuk Kramer.

ron’ waren. Het apsismozaïek van Piet Gerrits
in de Cenakelkerk was wat dit betreft niet
het enige. De kerk van Onze Lieve Vrouw van
de Allerheiligste Rozenkrans in AmsterdamZuid, ook bekend als de Obrechtkerk, staat
op naam van de architecten Joseph Cuypers
en Jan Stuyt, maar het aandeel van de laatste wordt als het grootste daarin gezien.(38)
In de koepel is een mozaïek aangebracht,
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althans zo lijkt het, want het gaat hier om
schilderwerk van de kunstenaar Kees Dunselman (1878–1937).(39) We zien daar de
tronende Christus als vorst met scepter en
rijksappel. Hij wordt geflankeerd door twee
engelen, terwijl onder zijn voeten drie serafijnenhoofdjes werden geschilderd. Deze
serafijnen hebben evenwel echte mensengezichtjes gekregen, wat bepaald niet typisch voor de kunst van Beuron genoemd
kan worden. Henk van Os gaat er vanuit dat
Kees Dunselman in deze kopjes een dierbaar
nichtje heeft afgebeeld,(40) en dat is een aardige veronderstelling. Zo’n persoonlijke toets
is trouwens bijna een standaardafwijking van
de Beuroner principes in Nederland te noemen. Ook in de Nijmeegse Jozefkerk, die nu
Titus Brandsma Memorial Church heet, zien
we deze eigenaardigheid terugkeren.(41) Jan
Toorop, die in zijn glas-in-lood-ensemble van
het beroemde Apostelraam dichter dan ooit
bij de door hem bewonderde kunst van Beuron kwam, paste hier niet alleen de van hem
bekende apostelkoppen toe. Hun goed getroffen, individualistische gezichten zijn niet
binnen de principes van Lenz in te passen,
maar heel stellig geldt dat voor de tweede
kop van links vooraan en de achterste kop
helemaal rechts. De eerste is een portret van
de door Toorop vereerde Engelse kardinaal
Henry Edward Manning (1808–1892) en de
tweede is een zelfportret, min of meer als
kunstenaarssignatuur hier opgenomen.(42)
Terug naar Stuyt. In zijn bekende Sint Cathrien in Den Bosch was het Jan Oosterman
(1876–1963) die in 1916–1917 de koepel beschilderde, nu met Christus als Zaligmaker
en met voorstellingen die de acht zaligsprekingen uitbeelden.(43) De Christusfiguur is
dezelfde als in Toorops Apostelraam en zijn
Beuroner herkomst is onloochenbaar. Toch
is het niet zo dat Stuyt alleen door ‘Beuron´
geïnspireerde decoraties in zijn kerken wilde,
zo hij al het laatste woord daarover zou hebben mogen spreken. Eerder werd reeds opgemerkt dat Jan Stuyt geen man met een
tunnelvisie is geweest. De schildering die in
zijn klein-seminarie Hageveld in Heemstede
werd aangebracht, is geheel in de eigen stijl
van de maker ervan, Huib Luns (1881–1942).
In de koepel van de kapel van Hageveld zien
we een ovalen schildering van de Paracleet
in de gestalte van de Heilige Duif, omgeven
door scènes in verband met de roeping tot
het priesterschap. Desiderius Lenz zou deze

compositie eventueel ook wel ontworpen
kunnen hebben, maar dan toch zeker vóór
zijn bekering tot de Egyptica.(44)

Een twijfelende monnik
Misschien was het voor beeldende kunstenaars wel lastig en erg veel gevraagd om zich
aan de geometrisch bepaalde vormdwang
van Lenz over te geven. Toorop was er stellig
te grillig voor, Piet Gerrits vond het antropologisch gefundeerde onderrichten belangrijker dan een zeer strikt voorgeschreven
schilderstijl. Zelfs onder de monniken van
Beuron viel het niet mee om in het gareel te
blijven lopen. Een tamelijk pregnant voorbeeld is wel Willibrord Verkade (1868–1946).
Deze monnik, die eigenlijk Jan heette en
een zoon was van de oprichter van de bekende Verkade-fabriek, had midden in het
internationale kunstleven gestaan.(45) Hij
behoorde tot een Franse groep schilders
die de Nabis werden genoemd, de Profeten
in het Hebreeuws en Arabisch, die dicht bij
de grote Franse kunstenaar Paul Gauguin
stonden. Met twee van deze Nabis ging hij
intensief vriendschappelijk om, namelijk met
Paul Sérusier (1863–1927) en Maurice Denis
(1870–1943).(46) Pater Verkade die voor zijn
intreden, net als Jakob Wüger en Peter Lenz,
een man van de wereld was geweest, had het
soms wel moeilijk met de voorschriften van
Lenz.(47) In 1907–1908 werkte hij te München aan een Madonna met engelen voor
de muziekzaal van het gastenverblijf in het
klooster te Beuron. Hij was daar niet alleen,
maar werkte er met Sérusier en andere, jongere kunstenaars. Verkade was op zoek naar
inspiratie in de natuur, terwijl Sérusier op dat
moment behoefte had aan een systeem dat
de uitdrukking van spiritualiteit zou waarborgen. Pater Willibrord nam zijn toevlucht
tot naaktstudies (afb. 8).(48) Sérusier was niet
content met Verkade’s Madonna en schreef
aan hun wederzijdse vriend Maurice Denis:
“Hij [Verkade] klaagde erover dat door pater
Desiderius zijn sensibiliteit bevroren was en
dat hij die met behulp van de rondingen van
een jonge vrouw uit München weer wilde
opwarmen [...] Doordat hij naar de natuur
werkte, had hij van zijn engelen bloemenmeisjes van de straat gemaakt met niet erg
engelachtige borsten en heupen. Gelukkig
reisde hij met de kerst naar Beuron en nam
zijn studies mee om ze er ter plekke te kunnen bekijken. Hij erkende dat alle bevindingen van pater Desiderius voor de religieuze

41

jaar daaraan had gewerkt, was het kloosterlijk gezag niet tevreden. Willibrord Verkade
moest zich erbij neerleggen dat zijn werk
bijna geheel werd overgeschilderd.(50) Na
deze treurige gebeurtenis mocht hij nog niet
naar Europa terugkeren. Hij bleef een paar
jaar in Palestina en assisteerde Piet Gerrits bij
het beschilderen van kerken van christelijke
Arabieren.(51) Hij bleef daarnaast profane
onderwerpen schilderen: landschappen, stillevens en vooral mensen. Een paar jaar later
gaf Verkade het schilderen op.
Net als in Duitsland, na de dood van Desiderius Lenz, zou in Nederland om verscheidene
redenen het ideeëngoed van Beuron sterk
verwateren en uiteindelijk verdwijnen. Maar
die invloed was in bredere kring doorgedrongen en heeft hoe dan ook sporen bij Nederlandse kunstenaars achtergelaten.(52)

Afb. 8) Willibrord Verkade, Halfnaakt met kruik
(Maria Magdalena), 1907–1908; olieverf op karton
op hout, 39,5 x 31 cm; particuliere collectie. Foto
uit: Smitmans 2007.

kunst inderdaad noodzakelijk zijn. Daarna
heeft hij zijn modellen weggestuurd en zijn
passers weer te voorschijn gehaald.”(49)
In 1909 wilde pater Willibrord toch wel van
het Egyptische juk van Lenz af en hij vroeg
verlof om weer op zijn eigen wijze te mogen
schilderen. Van de kloosterleiding kreeg hij
nu de opdracht om de kapittelzaal van de
nieuwe kloosterstichting Maria Hemelvaart
in Jeruzalem te beschilderen. Nadat hij een

Besluiten we met Jan Stuyt, door wie de
faam van Beuron zich over Nederland kon
verspreiden. Heeft Stuyt op enigerlei wijze
in zijn eigen bouwkunst de ideeën van Lenz
toegepast? Wie zijn boek Bouwkundige compositie heeft gelezen en zijn gebouwde oeuvre kent, weet dat Stuyt zich niet tot één
bepaalde bouwstijl heeft willen bekeren.(53)
Voor de ingevoerde beschouwer is het zonneklaar dat geometrie en proportionering
voor Stuyt van wezenlijk belang zijn geweest.
(54) Daarin zal ook de basis voor zijn affiniteit
met de ideeën van Lenz hebben gelegen,
naast de gemeenschappelijke zorg om het
Ware, Schone en Goede in architectuur en
kunst die door en door christelijk zouden
moeten zijn. Zielsverwanten, dat zijn pater
Desiderius Lenz en bouwmeester Jan Stuyt
ontegenzeglijk geweest. Jan Stuyt was echter niet streng genoeg in de leer om zich
tot een enkelvoudige opvatting te kunnen

bepalen. Waar Lenz slechts één ideaal voor
ogen had gekregen, zag Stuyt in bijna elke
oprechte poging van architect of kunstenaar
wel iets goeds. Voor Jan Stuyt bewoog de
Geest Gods zich op brede vleugels voort.(55)
Dr Kees Veelenturf doceert
Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen
aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
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Jan Stuyt, Piet Gerrits,
Willibrord Verkade and the
School of Beuron
This contribution provides a brief
introduction to the art of the
Benedictine monks from the School
of Beuron, which developed from
ideas by Desiderius Lenz in the last
four decades of the nineteenth century. The art of Beuron, inspired by
Egyptian art and architecture, was
already modern and aiming for meaningful abstraction before an international avant-garde changed the artistic landscape. In the Netherlands, the
ideas of Lenz and the art of Beuron
were advocated by architect Jan
Stuyt. In the Heilig Land Stichting
near Nijmegen, artist Piet Gerrits has
worked in the spirit of Beuron, but this
influence did not last. Some churches
by Stuyt were decorated in the same
vein by other artists. The work by the
Dutch father Willibrord Verkade from
the monastery at Beuron oscillated
between his own Nabis style of painting and the rules of Lenz, which in a
way is a symptom of how artists have
struggled with these precepts.

N o Te N
1. Uit de meer dan uitgebreide literatuur over
Wenen en de Jugendstil is hier speciaal
relevant: Wien um 1900: Kunst und Kultur,
Wien–München 1984.
2. Een gedetailleerde beschrijving van de aanloop naar de Secession-tentoonstelling in
1905 en de gebeurtenissen daar omheen
biedt vooral § I. 1905 van de ‘Einführung’ in:
Hubert Krins, Beuroner Kunst in der Wiener
Secession 1905–2005: Katalog zur Ausstellung
in der Erzabtei Beuron, Beuron 2005, pp.
9–22: 9–15.
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3. De School van Beuron mag zich alweer
decennia in een ruime wetenschappelijke belangstelling verheugen. Een korte,
maar goede introductie geeft: Hubert
Krins, Die Kunst der Beuroner Schule: “wie
ein Lichtblick vom Himmel”, Beuron 1998.
Zie voorts de literatuur die hierna in de
noten wordt vermeld.
4. Voor Lenz, zie: Harald Siebenmorgen, Die
Anfänge der ‘Beuroner Kunstschule’: Peter
Lenz und Jakob Wüger, 1850–1875. Ein
Beitrag zur Genese der Formabstraktion in

der Moderne, Bodensee-Bibliothek 27,
Sigmaringen 1983, met name de biografische hoofdstukken; Velten Wagner (red.),
Avantgardist und Malermönch: Peter Lenz und
die Beuroner Kunstschule, Engen 2007 (tent.
cat. Städtisches Museum Engen + Galerie).
5. Met Jakob Wüger zou Lenz levenslang
een moeizame relatie onderhouden. Wüger
vond de stijlprincipes van Lenz te ver gaan.
Het was niet Lenz, maar Wüger, die in 1870
als Pater Gabriel te Beuron was ingetreden,
die de aanvankelijke leider van de kunst-

zinnige monniken in het klooster werd.
Daartoe behoorde ook Fridolin Steiner
(1849–1906), die eveneens in 1872 tot de
kloostergemeenschap toetrad en voortaan
Pater Lukas heette.
6. Hubert
Krins, Gnadenkapelle und
Mauruskapelle in Beuron, Beuron-Lindenberg 2007 (tweede druk), pp. 32–45.
7. Krins 2007 (noot 6), pp. 34–36.
8. Zie voor Lepsius en zijn meerdelige publicatie: Anna zu Stolberg, “Karl Richard Lepsius:
Leben und Werk”, in: Harald Siebenmorgen

z i n

& Anna zu Stolberg (red.), Ägypten,
die Moderne, die ‘Beuroner Kunstschule’:
Arbeitstagung im Badischen Landesmuseum
Karlsruhe, 5.–6. Oktober 2007, Karlsruhe 2009,
pp. 48–59.
9. In het Neue Museum op het Berlijnse
Museumsinsel werd vanaf 1855 de
‘Ägyptische Sammlung’ tentoongesteld, die
voorheen in slot Monbijou bij de Spree was
gehuisvest. De collectie werd aangevuld
met talrijke objecten die Lepsius en zijn
medewerkers op een grote expeditie naar
Egypte in 1842–1845 hadden verzameld.
10. Vgl. Lenz’‘Aphorisme’ 66 uit 1866, afgedrukt
in: Siebenmorgen 1983 (noot 4), p. 278:
“Denn was bei Egyptern und Griechen
nicht national ist, sondern aus den ewigen
allgemeinen Gesezen der Natur hervorgegangen, ist ewig und allgemein gültig wie
diese; und keine Nation und keine Zone
dürfte dieses als fremd verwerfen. So ist
auch das Wesen der hl. Kirche.”
11. Het belangrijkste opstel van Mondriaan
over zijn theorie is: P. Mondrian, Le neo-plasticisme, Paris 1920 (Duitse versie:“Die Neue
Gestaltung: das Generalprinzip gleichgewichtiger Gestaltung”, in: Piet Mondrian,
Neue Gestaltung – Neoplastizismus –
Nieuwe Beelding, Mit einem Nachwort
des Herausgebers Hans M. Wingler, Neue
Bauhausbücher, Mainz–Berlin 1974, pp.
5–28). Voor de theorie van Dom Hans van
der Laan, zie: H. van der Laan, Het plastische
getal: xv lessen over de grondslagen van de
architectonische ordonnantie, Leiden 1967;
Godfried Kruijtzer, Ruimte en getal: het
plastische getal en het gulden snedegetal:
wiskunde in de bouwkunde – bouwkunde in
de wiskunde, Amsterdam 1998.
12. Desiderius Lenz, Zur Ästhetik der Beuroner
Schule, Allgemeine Bücherei herausgegeben von der österreichischen LeoGesellschaft 11, Wien–Leipzig 1898. Een
tweede druk verscheen pas in 1927 bij de
Beuroner Kunstverlag.
13. De bovenstaande karakterisering van
Lenz’ kunststreven is een persoonlijke
synthese van wat in de literatuur over
‘Beuron’ met betrekking tot de principes
en ambities van Desiderius Lenz te berde
wordt gebracht.
14. Boek der Wijsheid 11:20.
15. Het is nauwelijks noodzakelijk om bijvoorbeeld te wijzen op de ‘Vitruviaanse mens’,
zoals Leonardo da Vinci die omstreeks
1487 heeft getekend. Lenz werd geïnspireerd door het boek Neue Lehre von den
Proportionen des menschlichen Körpers, dat
in 1854 door Adolf Zeising was gepubliceerd. Zie: Krins 1998 (noot 3), pp. 45–48.
16. Hubert Krins,“St. Gabriel in Prag: Erstarrung
oder Wandlung der Ägypten-Rezeption?”,
in: Siebenmorgen & zu Stolberg 2009
(noot 8), pp. 139–155: 139–140.
17. Voor deze kunstenaarsvereniging, zie:
A.B.G.M. van Kalmthout, Muzentempels:
multidisciplinaire kunstkringen in Nederland
tussen 1880 en 1914, Hilversum 1998,
p. 257 e.v. en passim; Geert Donkers,
“De Katholieke Kunstkring De Violier,
1901–1920”, in: Trajecta: tijdschrift voor de
geschiedenis van het katholiek leven in de
Nederlanden 10 (2001), pp. 112–135.
18. Zie voor Jan Stuyt: de bijdrage door Agnes
van der Linden aan deze aflevering van
Desipientia; Jeroen Goudeau & Agnes van
der Linden (red.), Jan Stuyt (1868–1934):
een begenadigd en dienend architect,
Nijmeegse kunsthistorische studies 18,
Nijmegen 2011.
19. Donkers 2001 (noot 17), pp. 125–127,
wijdt een paragraaf aan ‘De Violier en
de School van Beuron’, waaruit spreekt
dat er weliswaar veel sympathie voor de
Beuroner principes bestond, maar dat
slechts weinige leden zich in de prak-
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tijk hieraan wilden binden. Er bestonden
onder hen uiteenlopende reserves. Vgl.
Marco Blokhuis, “De Violier en de Beuroner
kunstschool”,in: Vroomheid op de Oudezijds:
drie Nicolaaskerken in Amsterdam. De
Oude Kerk, Ons’ Lieve Heer op Solder, De
Sint Nicolaaskerk, Amsterdam 1988, pp.
111–115.
20. J.L.M. Lauweriks, “Schoonheidsleer”, in:
Architectura: orgaan van het genootschap
‘Architectura et Amicitia’ 7 (1899), pp. 218–
219, 225–227, 233–234, 241–243, 249–250,
257–258, 265–266, 273–274, 281–282.
21. Donkers 2001 (noot 17), p. 126. Vgl. de
volgende publicaties van Jan Stuyt: “De
school van Beuron”, in: Architectura [...] 12
(1904), pp. 97–100, 105–108 (ook verschenen als brochure); “Het Soccorpo of het
graf van de H.H. Benedictus en Scholastica
op den Monte Cassino in Italie”, in:
Katholieke Illustratie 40 (1906), pp. 114–116,
122–126 (met meer afbeeldingen ook als
brochure verschenen); “Boekbeoordeling
(van Dom Desiderius Lenz’ Esthetiek van
Beuron, Vertaald door Emile Erens, Ingeleid
door Gerard Brom, Helmond [1910])”, in:
Architectura [...] 18 (1910), pp. 140–142;
“Dom Desiderius Lenz O.S.B., stichter van
de Beuroner School”,in: Mededeelingen van
de R.K. vakgroep Bouwkunst 6 (1928), pp.
9–11; “Dom Desiderius Lenz O.S.B.”, in: Het
gildeboek: orgaan van het St. Bernulphusgilde 15 (1932), pp. 107–115.
22. Donkers 2001 (noot 17), p. 127; Michel
Bakker & Jeffrey Bosch, “P.M.J. Stuyt: herinneringen aan mijn vader, architect van
Hageveld”, in: Jaarboek [van de Stichting
Reünisten Hageveld] 2002, Heemstede
2003, pp. 15–21: 17: Jeroen Goudeau &
Agnes van der Linden, “Caleidoscoop van
een leven”, in: Goudeau & van der Linden
2011 (noot 18), pp. 16–45: 38.
23. Zie voor Piet Gerrits, en zijn werk voor de
Heilig Land Stichting, behalve het artikel van Jan de Hond in deze Desipientiaaflevering: Harry Eggink, “Piet Gerrits’ kunst
op de Heilig Land Stichting”, in: Gelders erfgoed: tweemaandelijks Gelders cultuurhistorisch tijdschrift (1986), nr 6, pp. 9–11; Met de
blik naar het oosten: Piet Gerrits (1878–1957),
Nijmegen 1992 (tent. cat. Commanderie
van Sint-Jan); Jan de Hond, “Piet Gerrits en
de Heilig Land Stichting”, in: Het exotische
verbeeld 1550–1950: boeren en verre volken
in de Nederlandse kunst [...], Nederlands
kunsthistorisch jaarboek 53, Zwolle 2003,
280–304; Marcella Loosen–de Bruin, “Piet
Gerrits, 1878–1957, kunstenaar en ontwerper”,in: Biografisch woordenboek Gelderland:
bekende en onbekende mannen en vrouwen
uit de Gelderse geschiedenis, dl 6, Hilversum
2007, pp. 39–42; Leo Ewals, “Devotionalia
van Jan Toorop, Piet Gerrits en Jac. Maris uit
de Nijmeegse kunsthandel SIER UW HUIS”,
in: Jaarboek Numaga gewijd aan heden
en verleden van Nijmegen en omgeving 54
(2007), pp. 78–102; Jan de Hond, Verlangen
naar het Oosten: oriëntalisme in de
Nederlandse cultuur, ca. 1800–1920, Leiden
2008, pp. 116–139; De kerk van de Heilig
Land Stichting: de Cenakelkerk 1911–2011,
[Heilig Landstichting] 2011, pp. 18–21,
31–41, afbeeldingen elders in dit boek.
24. Arn. Suys, met medewerking van Prof.
Keuller en Jan Stuijt, Gedenkboek van den
eersten Nederlandschen pelgrimstocht naar
het Heilig Land, Amsterdam 1908.
25. Nic. van der Vliet, “Piet Gerrits in ’t Heilig
Land”, in: Sint-Lucas: Nederlandsche uitgave van het Bulletin des métiers d’art 3
(1910–1911), pp. 244–251; Willy Jansen,
“Grensoverschrijdingen voor godsdienst
en kunst: een Nederlandse pelgrim in het
Midden-Oosten”,in: Willy Jansen & Huub de
Jonge (red.), Islamitische pelgrimstochten,
Muiderberg 1991, pp. 127–138; De Hond

2003 (noot 23), pp. 286–291; De Hond 2008
(noot 23), pp.117–123.
26. Krins 2007 (noot 6), pp. 18–19, afbeelding
op pp. 8–9.
27. Op het omslag van de tentoonstellingscatalogus Met de blik naar het oosten 1992
(noot 23) is een gedeelte van een canontekening (“volgens de tekenmethode
van Desiderius Lenz”) door Piet Gerrits uit
ongeveer 1910 afgedrukt. Van dergelijke
studies zullen er wellicht nog meer zijn.
28. Afbeeldingen van deze wandschilderingen vindt men in: De Hond 2003 (noot 23),
p. 294; De Hond 2008 (noot 23), p. 126; De
kerk van de Heilig Land Stichting 2011 (noot
23), pp. 3, 7, 33, 34, 35, 105, 111, 117, 119.
29. In het boekje over de parochiegeschiedenis Antonius van toen, Antonius van nu: 1917
tot heden. Beeld van een parochie, Nijmegen
1995, wordt met geen woord over deze
ramen gerept. Van Gerrits’ engelramen
werd, vermoedelijk in 2009, ten behoeve
van een restauratiefonds wel een serie
kaarten uitgebracht.
30. Samenvattend worden ontwikkelingsgang en opvattingen van Piet Gerrits
beschreven in: De Hond 2008 (noot 23),
pp. 113–139.
31. Instructief zijn de reproducties van Lenz’
werken in het catalogusdeel “Die Beuroner
Kunstschule”, in: Siebenmorgen & zu
Stolberg 2009 (noot 8), pp. 219–264. Hierbij
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zijn gebaseerd op: Jean–Pierre van Rijen,
“Kerksieraden in Nijmeegs kloosterbezit”,
in: Dörte Nicolaisen (red.), Een veelkleurig
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38. Zie voor deze kerk: A.J. Looyenga, “‘De
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in samenwerking met Gerard Bartman
en Paul Overhaus, Kunst in de Obrecht,
Amsterdam 1980.
39. Zie voor dit werk van Dunselman:
Looyenga 2000 (noot 38), pp. 175 (afb. 20),
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