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Stellingen bij het proefschrift van Hiske Lulofs
Romae non sic 

KerKdecors voor het veertigurengebed van carnaval in rome en voor de paastijd in 
oostenrijK en Zuid-duitsland 1600-1800

	 1.	 Het	 opbouwen	 van	 kostbare	 decors	 in	 de	 kerk	 voor	 slechts	 40	 uur,	 met	 als	 doel	 om	
tijdens	 carnaval	 beschonken	 mensen	 naar	 de	 kerk	 te	 lokken,	 is	 een	 goed	 voorbeeld	 van	 de	
bekende	strijdkreet	van	de	Jezuïetenorde:	“Het	doel	heiligt	de	middelen”.

	 2.	In	Oostenrijk	en	Zuid-Duitsland	nam	men	wel	de	vorm	over	van	de	Romeinse	decors	
voor	het	veertigurengebed	van	carnaval,	maar	niet	de	functie.

	 3.	 De	 scheidslijn	 tussen	 permanente	 en	 efemere	 kunst	 valt	 niet	 altijd	 duidelijk	 te	 trek-
ken.	Vaste	kunst	kan	zelfs	tijdelijk	onderdeel	worden	van	efemere	kunst.	Dat	blijkt	uit	Andrea		
Pozzo’s	decor	voor	het	veertigurengebed	in	de	Gesù	van	1695.	De	gebruikelijke	hemelse	sfeer	
was	daarin	weggelaten	om	het	fresco	van	Giovanni	Battista	Gaulli	met	“De	aanbidding	van	het	
Lam”	te	laten	zien.	

	 4. De	overeenkomsten	tussen	decors	voor	het	veertigurengebed	van	carnaval	in	Rome	en	
Heilig	Grafdecors	in	Oostenrijk	en	Zuid-Duitsland	zijn	zó	sterk,	dat	ze	tot	verwarring	hebben	
geleid.	Zo	beschouwt	Frithjof	van	Thienen	bijvoorbeeld	het	decor	“De	bruiloft	 te	Kana”	van	
Andrea	Pozzo	voor	carnaval	in	1685	ten	onrechte	als	een	decor	voor	het	Heilig	Graf	(Van	Thie-
nen	1969,	p.	398).

	 5. In	Tirol	vindt	men	tijdelijke	kunst	zo	belangrijk,	dat	die	permanent	is	gemaakt.	Dit	blijkt	
uit	het	 feit	dat	de	Bundesdenkmalamt Innsbruck	zorg	draagt	 voor	het	onderhoud	van	zowel	
vaste	monumenten	als	van	de	Heilig	Grafdecors	voor	de	passietijd.	
	
	 6.	De	term	“Het	doek	valt”	kan	per	tijd	en	cultuur	verschillen.	In	het	huidige	taalgebruik	
verwijst	de	term	naar	het	einde	van	een	voorstelling	en	heeft	zij	een	dreigende	ondertoon.	In	
Rome	in	de	17de	eeuw	verwees	de	term	juist	naar	het	begin	van	een	toneelopvoering	en	-	blij-
kens	de	beschrijving	door	Antonio	Gherardi	van	het	decor	van	Nicolò	Menghini	in	de	Gesù	in	
1640	-	ook	naar	de	onthulling	van	decors	voor	het	veertigurengebed.	
	
	 7.		In	1810	uitte	de	Beierse	minister	Montgelas	het	volgende	bezwaar	tegen	gelegenheids-
decors	voor	de	liturgie	van	Pasen:	“Sie	sollten	sich	lieber	von	ihrem	Pfarrer	das	Leiden	Christi	
vorpredigen	lassen,	als	den	Herrgott	auf	dem	Theater	herumzuschleppen”.	Deze	uitspraak	is	
symptomatisch	voor	het	feit	dat	de	formule	van	een	“preek	zonder	woorden”,	die	ten	grondslag	
ligt	aan	de	veertigurengebeden	en	passiedecors,	in	de	19de	eeuw	blijkbaar	was	uitgewerkt.
	
	 8. De	decorontwerpen	van	Egid	Schor	en	Johann	Anton	Gumpp	rond	1670	–	1680	tonen	
aan	dat	in	Tirol	en	Zuid-Duitsland	het	voorbeeld	van	de	typisch	Romeinse	teatri sacri	al	werd	
nagevolgd	nog	voordat	het	eerste	traktaat	van	Andrea	Pozzo	in	1693	verscheen.

	 9.	Ook	al	is	kunst	efemeer,	dan	nog	hoeft	de	impact	ervan	niet	minder	of	van	kortere	duur	
te	zijn	dan	die	van	permanente	kunst.

	 10.	Wie	in	een	rolstoel	een	lopend	buffet	bijwoont	kan	lekker	blijven	zitten.


