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 VOORWOORD  

Dit promotieonderzoek komt voort uit mijn fascinatie voor efemere kunst of wel 
datgene dat kort en vervolgens niet meer te zien is. Verbeelding en illusie is waar 
het om gaat op het toneel in het theater. 

Als leerling in de vierde klas van het Amsterdamse Spinozalyceum, kreeg ik de opdracht 
een werkstuk te maken met een onderwerp naar keuze uit de Griekse oudheid. Dat werd 
bij mij een lang stuk met veel illustraties over de geschiedenis van het Griekse theater en 
wat zich daar afspeelde in woord en beeld. Enkele jaren later gebeurde iets vergelijkbaars 
tijdens de studie Kunstgeschiedenis in Groningen. Het zogenoemde ‘vrij tentamen’ liep uit 
op een rondleiding langs een tentoonstelling met modellen van toneeldecors op schaal in 
de Galerij van de Lawei te Drachten. Tijdens mijn bijvak Theaterwetenschap aan de Facul-
teit der Letteren vroeg de hoogleraar Spaanse taal- en letterkunde Henk Oostendorp mij tot 
mijn verrassing om diens college over decorgeschiedenis over te nemen. 

Door het lezen van de bundel La Scenografia Barocca (1982) kwam ik bij de tijdelijke religi-
euze kunst terecht en besloot ik mijn doctoraal onderzoek te richten op de decors voor het 
veertigurengebed. Met een studiebeurs van NWO van drie maanden aan het Nederlands 
Instituut Rome (nu Koninklijk) deed ik literatuur- en bronnenonderzoek in verschillende 
archieven en bibliotheken van deze stad en het Vaticaan. Ik voltooide mijn studie bij dr. 
Fred Leeman met de scriptie “Decors voor het veertigurengebed in Rome 1600-1700” in 
1986. Hij stimuleerde mij door te gaan op het gebied van illusionistische schilderkunst en 
efemere kunst.

Dit onderzoek heb ik op eigen gelegenheid voortgezet als promotieonderzoek aan de Rijks-
universiteit Leiden onder begeleiding van de helaas overleden Professor Anton Boschloo. 
Vervolgens kreeg ik in Groningen een plaats aan de Promotiewerkplaats voor Vrouwen als 
onbezoldigde wetenschappelijk onderzoeker van 1991 tot 1995. 

Met studiebeurzen van NWO en ondersteuning van het GUF heb ik studiereizen kunnen 
maken naar Rome, Florence, Wenen, Innsbruck, München en Berlijn. Van deze studie-
reizen neemt de reis in 1994 met het toenmalige AIO Netwerk van de Universiteit van 
Amsterdam, onder leiding van Professor Bram Kempers een speciale plaats in. Promoven-
di konden tijdens deze reis van Duitsland naar Florence hun onderzoeksmateriaal en bron-
nen ter plaatse presenteren. Voor het promotieonderzoek in Rome verbleef ik regelmatig 
in het KNIR en in Florence was ik bursaal aan het Nederlands Kunsthistorisch Instituut. 
Beide instituten boden grote gastvrijheid. Na het wetenschappelijk onderzoek overdag in 
de bibliotheken en archieven, waren er ’s avonds stimulerende contacten met mede bursa-
len, wetenschappelijk medewerkers van verschillende Nederlandse universiteiten en met 
de staf van de instituten. Peter van Kessel in Rome bracht mij in contact met een aantal 
geestelijken die mij verder hielpen.
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Het onderzoek in Oostenrijk en Duitsland werd door verschillende instellingen en perso-
nen ondersteund. Het Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München kon dankzij een 
stipendium van de vriendenkring Coniuncta Florescit worden bezocht.                                                  

In Wenen hielp Dr. Michael Krapf, tegenwoordig privatdozent aan de universiteit Salzburg, 
toen plv. directeur van het Barockmuseum Wien mij als specialist van de architectenfami-
lie Gumpp. Bovendien bracht hij mij in contact met medewerkers van monumentenzorg 
Tirol: het Bundesdenkmalamt Innsbruck. Dr. Frans Caramelle, hoofd van deze instelling 
en Dr. Reinhard Ramphold van de afdeling restauratie. De laatste heeft mij decors laten 
zien wanneer ze in de paastijd stonden opgesteld in de kerken in Tirol.

Door de progressieve chronische ziekte Multiple Sclerose werd het voor mij vanaf voorjaar 
1997 moeilijk om actief buitenshuis, vooral in het buitenland onderzoek te blijven doen. 
Ook het eigenlijke schrijven werd steeds moeilijker. Wel was het mogelijk enkele artikelen 
te publiceren in het kader van dit onderzoek. 

Sinds 1997 zijn geen studiereizen meer gemaakt, het bronnenonderzoek was klaar. 
Ondanks de ziekte MS is de tekst up-to-date, omdat het volgen van de relatief schaarse pu-
blicaties over religieuze efemere kunst thuis goed te doen was met hulp van vele anderen. 
Prof.dr. Henk T. van Veen van de Rijksuniversiteit Groningen was bereid mijn nieuwe 
promotor te worden. Dr. Jan L. de Jong aan dezelfde universiteit heeft het onderzoek van 
begin af aan met belangstelling kritisch gevolgd en werd co–promotor. Ik ben hen dank-
baar voor hun tijd en het zorgvuldige commentaar.

Mijn jaar- en echtgenoot Jaap Bruintjes mag hier niet onvermeld blijven. We hebben in 
verschillende landen tegelijkertijd aan onze eigen onderzoeken gewerkt en hij heeft het 
promotieonderzoek steeds gestimuleerd. Hij was een onmisbare hulp in de laatste fase van 
het werk. Onze dochter Mirjam hielp mij bij het oplossen van computerstoringen en het 
opsporen van informatie via internet. Zij zorgden er mede voor dat dit proefschrift niet een 
gebed zonder einde werd.
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LIJST MET AFKORTINGEN 
VAN ARCHIEVEN 
EN BIBLIOTHEKEN

AC  = Archivio Capitolino, Rome
ACN  = Archivio Congregazione dei Nobili, Rome
ARSI  = Archivio Romano Societatis Iesu, Rome
ASR  = Archivio di Stato in Roma, Rome
ASV                 = Archivio Secreto Vaticano, Vaticaanstad
BAV   = Biblioteca Apostolica Vaticana, Vaticaanstad
Bib.Cas.  = Biblioteca Casanatense, Rome
Bib.Cor.  = Biblioteca Correliana, Rome
Bib. H.    = Biblioteca Hertziana, Rome
BIASA   = Biblioteca dell’Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte, Rome
Bib. Vall. = Biblioteca Vallicelliana, Rome
BM   = British Museum, Londen
BNCF  = Bibliotheca Nazionale Centrale Firenze, Florence
GNDS   = Gabinetto Nazionale delle Stampe, Rome 
CNS      = Calcografia Nazionale delle Stampe, Rome
GSM  = Graphische Sammlung München, München
KBB  = Kunstbibliothek Berlin, Berlijn
ÖNB, Hs          = Österreichische National Bibliothek, Handschriftsammlung, Wenen
ÖNB, Mus      = Österreichische National Bibliothek, Musiksammlung, Wenen
ÖNB, Ths = Österreichische National Bibliothek, Theatersammlung, Wenen
UGDS  = Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Florence



13

 INLEIDING

 § 1 Vraagstelling
Dit proefschrift heeft tot doel meer kennis en inzicht te verschaffen in de rol die efemere 
religieuze kunst in de 17de en 18de eeuw speelde bij het opwekken van gevoelens van devotie 
en religieuze betrokkenheid, en om een vollediger beeld te scheppen van de ‘theatrale 
dimensie’ van de kunst uit die tijd. Omdat het onmogelijk is alle vormen van efemere 
kunst in dit onderzoek te betrekken, spitst dit proefschrift zich toe op tijdelijke decors voor 
het veertigurengebed tijdens de periode van carnaval in Rome (teatri sacri), en Heilig Graf-
decors die in de lijdenstijd werden opgesteld in kerken in Wenen, Tirol en Beieren (Heilige 
Gräber). Hierbij staan de volgende vragen centraal. Wanneer en onder welke omstandig-
heden zijn deze decors ontstaan? Welke functie vervulden de decors? Waar en wanneer 
kwamen zij vervolgens voor? Hoe zagen zij eruit en welke type decors kun je onder-
scheiden.
Naar zal blijken bestond er een verschil tussen enerzijds de decors die in Rome werden 
gebruikt voor het veertigurengebed (teatri sacri), en anderzijds de decors die in Wenen, 
Tirol en Beieren werden opgesteld ter ere van het Heilig Graf (Heilige Gräber). De decors 
worden daarom voor elk van de drie geografische gebieden afzonderlijk bestudeerd en in 
onderlinge vergelijking geanalyseerd. Geprobeerd is om een scherp en zo volledig mogelijk 
beeld te geven van de functie, het ontstaan, het voorkomen en de ontwikkeling van deze 
tijdelijke decors. Aspecten waaraan met name aandacht zal worden besteed zijn: 
constructie, materiaalgebruik, samenstelling, vorm en toepassing.
Het veertigurengebed heeft verschillende antecedenten uit de vroege middeleeuwen. 
In deze periode ontstond het gebruik om van Goede vrijdag tot Paaszondag een graf in 
de kerk op te stellen dat 40 uur, de periode van Christus in het graf, dag en nacht werd 
bewaakt.1 Op Goede Vrijdag werd de Kruisiging herdacht met de depositio. Dan werd een 
crucifix in het graf gelegd. In de nacht van Stille Zaterdag op Pasen werd met de elevatio 
het crucifix rechtopgezet. Soms werd ook een hostie in het graf geplaatst. Vanaf de late 
middeleeuwen werd het crucifix steeds vaker vervangen door de hostie.
In de zestiende eeuw ontwikkelde het veertigurengebed zich in de ritus waarin we het nog 
altijd kennen. Dit wordt, om het te onderscheiden van de zojuist beschreven laat-middel-
eeuwse rite, wel het ‘nieuwe veertigurengebed’ genoemd.2  Het nu voor velen onbekende 
veertigurengebed is een gebedsoefening in de rooms-katholieke kerk, waarbij de hostie 
tijdens plechtige eucharistievieringen veertig uur achtereen in een monstrans op het altaar 
aan de kerkgangers wordt getoond. Veertig uur achtereen, ook ’s nachts, lossen priesters 
elkaar af voor de aanbidding van de uitgestelde hostie.3 
Dit nieuwe veertigurengebed ontstond, voor zover bekend, in Milaan, toen de rooms- 
katholieke kerk verwikkeld was in een politieke en religieuze machtsstrijd. De kerk van 
Rome en het grondgebied van de pauselijke staat werden vanaf het derde kwart van de vijf-

    1 Nussbaum (1979), p. 164 beschrijft een voorbeeld van de middeleeuwse paasliturgie in Augsburg uit het 
jaar 973.
    2 Nussbaum (1979), p. 164.
    3 Het begrip ‘uitstellen’ van de hostie is een katholieke aanduiding voor het opstellen van de hostie op het 
altaar. De beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van het veertigurengebed is grotendeels gebaseerd op 
de gedegen publicatie over het veertigurengebed van Angelo De Santi (1919).
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tiende eeuw bedreigd door vanuit het oosten oprukkende Turkse legers. Italiaanse steden 
werden bovendien inzet van de machtsstrijd tussen de legers van de Habsburgse keizer 
Karel V en koning Frans I van Frankrijk. In mei 1527 liepen deze oorlogen uit op de ‘Sacco 
di Roma’. Daarbij werd paus Clemens VII gevangen gezet en werd Rome geplunderd door 
de overwegend Lutherse keizerlijke troepen. Milaan raakte tijdens bovengenoemde conflic-
ten bekneld tussen de Franse en de keizerlijke legers.4 

In deze stad vond in hetzelfde jaar 1527 aan het eind van de vastentijd het eerste nieu-
we veertigurengebed plaats. Antonio Bellotto, de oprichter van de orde der Barnabieten, 
organiseerde de plechtigheid en deze vond plaats in de San Sepolcro kerk.5 Het gebed was 
bedoeld als gebed voor de vrede en Bellotto riep de kerkgangers op om niet alleen het veer-
tigurengebed met Pasen bij te wonen, maar ook dat op de hoogtijdagen Pinksteren, Maria 
ten hemelopneming en Kerstmis.6 De viering van het veertigurengebed werd kort daarna 
in 1529 vanuit de Heiliggrafkerk overgenomen door de Dom. In 1537 nam Giuseppe Da 
Ferno, een lid van de kapucijnenorde, het initiatief om het veertigurengebed gedurende 
een heel jaar voort te laten duren en niet alleen in de Dom, maar ook in verschillende 
andere kerken in de stad.7 Na de orde der Barnabieten, namen ook andere ordes en broe-
derschappen die in de zestiende eeuw werden opgericht, zoals de orde der Kapucijnen en 
de jezuïetenorde, het veertigurengebed over. In 1539 werd het veertigurengebed officieel 
erkend door Paulus III (1534-1549). De paters-jezuïeten hielden voor zo ver bekend in 1553, 
dertien jaar na de oprichting van hun orde, voor het eerst een veertigurengebed. De plech-
tigheid werd gehouden in Messina en vond haar aanleiding in de angst die er heerste voor 
de Turken, die in dat jaar de stad dreigden in te nemen.8 

De vieringen van het veertigurengebed werden verder gestimuleerd door het Concilie 
van Trente (1545-1563). De betekenis van de eucharistie werd officieel opnieuw vastgelegd 
tijdens de laatste sessies, in 1563.9  Kort na het Concilie werd het veertigurengebed gesti-
muleerd door Carlo Borromeo, aartsbisschop van Milaan, tijdens de synodes van 1565 en 
1575. Na de vierde synode van het bisdom Milaan in 1577, liet Borromeo, in reactie op het 

    4 Tijdens de eerste oorlog tussen de Habsburgers onder aanvoering van Karel V en de Fransen onder Frans 
I in de jaren 1521-1526, waren Napels, Milaan, Genua en Bourgondië inzet van de strijd. Hierbij koos Clemens 
VII de zijde van Frankrijk. In 1525 werd Frankrijk bij de slag van Pavia verslagen door Spaanse en Duitse 
keizerlijke troepen. Bij de vrede van Madrid in 1526 moest Frankrijk bovengenoemde gebieden, waaronder 
Milaan, afstaan. Zie Lutz (1982), pp. 30-31
    5 Jungmann (1952), pp. 184-85.Volgens Jungmann maken de paasliturgie en de periode van veertig uur 
het logisch dat het eerste ‘nieuwe veertigurengebed’ met de plechtige uitstelling van de hostie voor 40 uur 
plaatsvond in een Heilig Grafkerk. 
    6 De Santi (1919), p. 13. Bij de veertigurengebeden buiten de paastijd stond niet het graf van Christus, maar 
het allerheiligste sacrament, de geconsacreerde hostie centraal.
    7 Bonannus verwijst in zijn Numismata Pontificorum uit 1706 naar het Diarium Caeremonialum, 1592-93, 
fols. 337 ff., BAV, Vat. lat, 1231.
    8 De Santi (1919), p. 157; Jungmann (1952), p. 184.
    9 Noehles (1978), p. 94. Noehles geeft aan dat tijdens de 13de sessie van het Concilie van Trente het belang 
van de aanbidding van de hostie werd benadrukt. De hostie als pane angelorum, het brood der engelen, werd 
daarin opnieuw omschreven. In 1563 tijdens de 21e en 22e sessies is de betekenis van de eucharistie officieel 
vastgelegd. Deze betekenis van engelenbrood van de hostie, is later in de decors voor het veertigurengebed 
letterlijk uitgedrukt door het motief van de door engelen omlijste monstrans met de hostie; zie ook: Imorde 
(1999),“Allegoricus Semper Interpres, & Historiae Fugiens Veritatem Zur Bildvalenz der Eucharestie” in 
Barocke Inszenierung, pp. 104-115. ; in 3 wordt hierop verder ingegaan.
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veertigurengebed waarbij de hostie voor drie maanden of langer in kerken werd opgesteld, 
de tijd dat de hostie met de monstrans in de kerk kon worden getoond beperken tot veertig 
uur, de tijd van het veertigurengebed. Ook bepaalde Borromeo dat de monstrans met de 
hostie op de mensa van het altaar moest worden geplaatst, onder een zijden velum.10 

In 1556 organiseerden de Jezuïeten voor het eerst tijdens carnaval een veertigurengebed, 
dit gebeurde in Macerata, als reactie op een opvoering van een blijspel met overdadige en 
dure decors. Later hielden paters-jezuïeten ook in andere Italiaanse steden een veertig-
urengebed tijdens carnaval, namelijk in Messina in 1586 en in Palermo in 1591. In 1595 
organiseerden zij voor het eerst een veertigurengebed in Rome, in de moederkerk de Gesù, 
als afleiding van de uitspattingen van carnaval.  

Aan het carnavalsfeest in Rome werd deelgenomen door de hele stadsbevolking, van pro-
faan tot religieus en van armoedzaaiers tot adel.11 Het fungeerde als een korte tijd waarin 
het volk zich kon afreageren op het gezag van kerk en staat (Daarmee was het tegelijk een 
erkenning van datzelfde gezag buiten de carnavalstijd). Het was de gewoonte om tijdens 
carnaval zonder respect voor macht en gezag, en zonder onderscheid van rangen en stan-
den, en masse in optochten en maskerades samen te stromen, te dansen en wijn te drinken. 
Dat liep begrijpelijkerwijs dikwijls uit op vechten en goddeloos gedrag. Op de laatste drie 
dagen van carnaval, vóór het aanbreken van de vastentijd (de veertig dagen tussen carna-
val en Pasen), was de bevolking niet langer te beteugelen door de kerkelijke overheid. Dit 
wangedrag baarde de leden van de Congregazione dei Nobili van de jezuïetenorde zorgen.12  
Daarom besloten paters-jezuïeten – praktisch als zij van begin af aan zijn geweest – in 1595 
om op de zondag van Quinquagesima en de maandag en dinsdag daarop een veertigurenge-
bed te houden voor de carnavalsvierders. Kosten noch moeite werden gespaard om met dit 
religieuze feest het volk de kerk de Gesù in te krijgen voor bezinning en gebed. Al snel was 
er sprake van een vaste traditie. Het veertigurengebed ontwikkelde zich als een tegenhan-
ger van het profane carnaval en werd, wat Picucci noemt, een echt “carnevale santificato.”13

Bij de aankleding van het altaar voor de uitstelling van de hostie tijdens het veertiguren-
gebed in de Gesù zal aanvankelijk rekening zijn gehouden met hetgeen paus Clemens VIII 
kort daarvoor, in 1593, had bepaald. Hij had voorgeschreven dat tijdens het veertiguren-
gebed “het hoogaltaar, waarop de monstrans met heilig Sacrament wordt geplaatst, zo rijk 
mogelijk gedecoreerd diende te zijn”.14 In deze verordening klinkt de tendens door uit de 
16de eeuw om sacramentsaltaren uit te dossen met kostbaarheden, in plaats van beelden 

    10 Borromeo Instructionum fabricae et supellectis ecclesiasticae, Libri II, Mediolani 1577 in: Barocchi (1962), 
pp. 1-113; zie hiervoor ook: De Santi (1919), pp.114-121; vgl. Nussbaum (1979), p. 166.
    11 Het carnavalsfeest duurde in totaal 20 dagen. Zie voor een kort historisch overzicht over het Romeinse 
carnaval Rak (1997), in: La Festa a Roma, (2 vols). Vol. 1, pp. 182-202. 
    12 De congregazione dei Nobili werd in 1593 opgericht door edellieden en hoogwaardigheidsbekleders onder 
de naam ‘Della Beatissimia Vergine Assunta’, gewijd aan Maria Ten hemelopneming. Vanwege haar voorna-
me en adellijke leden (onder wie telgen uit de Colonna’s en de Barberini’s), raakte de congregatie bekend als 
de Congregazione dei Nobili.
    13 Picucci, “Le Quarantore nei Documenti pontifici e nella pietà del Popolo di Dio” in: Osservatore Roma-
no, 2-3 mei 2005. De Kapucijner Fra. Egidio Picucci, medewerker van de Osservatore Romano formuleert het 
veertigurengebed door de jezuïeten als een “heilig carnaval” in tegenstelling tot het “profane carnaval”: … 
contrapossero al carnevale profano un “carnevale santificato”.
    14 Lulofs (1988), p.p. 74-75; zie ook bijlage 2, Instrutione per fare le Oratione continua de le XXXX hore, 
(1593) “L’altar maggiore sopra il quale doverà esser posto il SS. Sacramento nella custodia sia ornato quanto 
piu solennemente si può...”.
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van Christus en heiligen, omdat dat laatste mogelijk zouden afleiden van de hostie. 
Zo verving rond 1535 het sacrament in een bed van kostbare stenen, op het hoogaltaar in de 
kathedraal van Vicenza, de gebruikelijke afbeelding van Christus met heiligen.15    
De rijke maar abstracte wijze van aankleding van het altaar voor het veertigurengebed in de 
Gesù, zonder herkenbare voorstelling, zou niet lang stand houden. Uit meerdere beschrij-
vingen van decors voor het veertigurengebed blijkt dat in de eerste helft van de 17de eeuw 
feestdecoraties van kostbare stoffen en feestverlichting zich ontwikkelden tot een compleet 
coulissendecor. Daarop was een religieuze voorstelling aangebracht, die omlijst werd door 
een geschilderde toneelboog, als overgang tussen de vaste en de tijdelijke architectuur van 
de kerk. Voor dit decor werden elk jaar nieuwe taferelen ontworpen om het volk af te leiden 
van de uitspattingen van carnaval; “per derivare il popolo della vanità carnavalesque”.16 
Op deze manier werd het veertigurengebed met een theater in de kerk een alternatief voor 
de straatfeesten van het Romeinse carnaval. Door de aankleding van de kerk uit te breiden 
met decors waarop elk jaar andere voorstellingen te zien waren, wekten de opdrachtgevers 
de nieuwsgierigheid van de inwoners van Rome op. 
Aan het begin van de 17de eeuw nam de pauselijke vice-kanselier, kardinaal Alessandro 
Peretti, het voorbeeld van de leden van de Congregazione dei Nobili over. Hij reserveerde 
voor de kerk van San Lorenzo in Damaso drie vaste dagen voor het veertigurengebed, op 
donderdag, vrijdag en zaterdag, voorafgaand aan het veertigurengebed in de Gesù op zon-
dag, maandag en dinsdag. 
Een derde vaste opdrachtgever voor kerkdecors voor het veertigurengebed met carnaval 
waren de paters-jezuïeten van de Congregazione della Comunione Generale, op initiatief van 
padre Gravita, genaamd ‘Caravita’. Dezen lieten in 1619 hun veertigurengebed voorafgaan 
aan dat in de San Lorenzo in Damaso, dus op de maandag, dinsdag en woensdag.17 De 
doelstelling van de opdrachtgevers van de drie verschillende instellingen was identiek. 
Zij lieten hun kerk voor de korte periode van 40 uur tijdelijk herinrichten met decors van 
geschilderde architectuur en steeds nieuwe bijbelse scènes, om het volk naar de kerk te 
lokken voor gebed en het op die manier af te leiden van de gebruikelijke uitspattingen van 
carnaval.  

    15 Nagel (2011) pp. 261 e.v., en fig. 143 en 150-153. Recentelijk heeft Nagel in zijn The Controversy of Re-
naissance Art, aangetoond dat in de eerste helft van de 16de eeuw, ook in de rooms-katholieke kerk verering 
van beelden en van de hostie als problematisch ervaren werd. Nagel definieert de situatie in Italië als ‘soft  
iconoclasm’. Dat wil zeggen; in plaats van de daadwerkelijke beeldenstorm met de vernieling van beelden in 
de kerk tijdens de reformatie in Noord Europese landen, werden in Noord- Italiaanse kerken sacramentsalta-
ren opgericht waarin het probleem van de uitbeelding van heiligen rondom de hostie werd omzeild.
    16 In Avvisi uit verschillende jaren wordt het veertigurengebed van carnaval genoemd als religieuze plech-
tigheid om het volk af te leiden van de gebruikelijke uitspattingen. Het wordt in de volgende bronnen als 
volgt vermeld: ASV, Avvisi, no. 9 fol. 58-58v. (1623): “Questi Padri Gesuiti per derivare, conforme il Solito degli 
altri anni, il popolo dalla vanita nell’quale si trova inmenso nell’ 3 ultimi giorni di Carnevale qui che in altro 
Tempio poneva Domenica Mattina con gran decoro l’orationi de 40 hore...”; A.S.V, no. 118, fol.413: 
“Li 15 februaro 1676: “ Per derivare il poplo dalla vanità carnevalesche si è venuto asposto il Santissimo in 
molte chiese…”.
    17 Memmi (1730), Lib. 2, fol. 43: “Un’ altra pia invenzione ebbe origine in quest’ anno (1619 H.L.). Non 
molto distante dal Corso, ove nel Carnavale suol radunarsi tutto il popolo, o mascherate, o spettatore, era 
situata la Congregazione; onde per ritirarlo da quelle vanità, e insieme alletarlo con qualche sacro apparato, 
s’introdusse di erigere in essa un sacro teatro, nel quale i primi tre giorni dopo la Domenica di sesagesima 
stesse esposto alla publica venerazione il divin sacramento.” Memmi beschrijft dat het veertigurengebed een 
van de belangrijkste vrome taken was van deze congregatie die niet ver gelegen is van de Corso, de Corso 
waar, tijdens carnaval al het volk placht samen te stromen, het zei gemaskerd het zei als toeschouwer. Om 
hen weg te trekken van de ijdelheden van carnaval en hen tegelijk naar de kerk te lokken met religieuze de-
cors, introduceerde de congregatie het heilige theater ook in haar eigen oratorium; zie ook: De Santi (1919), 
pp. 288-289.
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De decors voor het veertigurengebed in de kerkgebouwen nemen een speciale plaats in 
binnen de toepassingen die efemere kunst kreeg in de zeventiende en achttiende eeuw. 
Zij waren in zekere zin geen echte ‘gelegenheidsdecors’, zoals triomfpoorten voor intoch-
ten van belangrijke personen of katafalken voor uitvaartdiensten. Deze decoraties werden 
niet op vaste dagen uitgevoerd, maar naar aanleiding van tijdelijke en of onvoorziene 
gebeurtenissen. De decors voor het veertigurengebed daarentegen pasten in de religieuze 
kalender en werden elk jaar opnieuw ontworpen en opgericht, op dezelfde feestdagen en in 
dezelfde kerken.18 Hiermee onderscheidden de decors voor het veertigurengebed zich 
wezenlijk van andere gelegenheidskunst. Opvallend aan de decors voor het veertiguren-
gebed in Rome is verder dat deze een voortzetting konden zijn van het vaste kerkinterieur. 
Zo werd bijvoorbeeld een bezoeker die in het heilig jaar 1650 tijdens de laatste carnavals-
dagen de Gesù betrad, verrast met een illusionistische voortzetting van het kerkinterieur 
in de vorm van een hemelse Tempel van Salomo [afb. 2]. In enkele gevallen bestonden 
er bijzondere connecties tussen decors voor het veertigurengebed en andere vormen van 
efemere kunst. Een verslaggever beschrijft dat de geschilderde zuilen van het decor uit 
1652 voor het veertigurengebed in de Gesù oorspronkelijk in 1644 waren gemaakt voor een 
triomfpoort op de Campo Vaccino, die was opgericht als geschenk voor paus Innocentius X 
van de vorst van Parma.19 
Hoe anders ging het in Wenen en in het overwegend katholieke Beieren en Tirol. Daar 
ontstond het gebruik om niet tijdens carnaval, maar in de lijdenstijd gelegenheidsdecors 
op te stellen in de kerken. Deze decors hadden in opbouw sterke overeenkomsten met de 
feestelijke decors voor het veertigurengebed in Rome. Zo ontwikkelde zich een traditie die 
nog sterk leefde aan het einde van de 18de eeuw, zoals blijkt uit de reactie van Paus Pius VI 
toen hij eind maart 1782 door keizer Jozef II in Wenen werd ontvangen. “Romae non sic” 
(“In Rome gaat dit niet zo.”) was zijn commentaar op de decors voor paasvieringen ter ere 
van het Heilig Graf die hij daar in de kerken aantrof.20 In Rome was het de gewoonte om 
jaarlijks tijdens carnaval in drie verschillende kerken decors voor het veertigurengebed op 
te zetten, maar in Wenen was dat blijkbaar anders. De reactie van Paus Pius VI was niet 
alleen een uiting van verbazing maar ook van afkeuring: pracht en praal in de passietijd, 
dat hoort niet! In Rome ging het er tijdens de passie anders aan toe. Heilig Grafdecors 
kwamen er incidenteel wel voor, maar waren ongebruikelijk. Kardinaal Pietro Ottoboni, 
de pauselijke vice-kanselier, vermeldt in zijn verslag van het paasfeest van 1700 op bijna 
excuserende toon dat hij de plechtige vieringen van de passieweek in de San Lorenzo in 
Damaso tegen de gewoonte in had laten opluisteren met een groot decor dat oorspron  -

    18 Lulofs (1992), pp. 163-172; zie ook: Gasale, “Gloria ai bati e ai santi: l’artedelle canonizzazioni” in: La 
Festa a Roma (1997), vol. 1, pp. 124-141.
    19 Relatione del solenne aparato... 1652, fol. 4, Bib. Cas., Misc.in 4E Vol 641, int. 14: “Nel primo prospetto 
si sollevano sopra lesue basi  quattro collonne, dono del Serenissimo di Parma, le quali servirono nell’arco 
trionfale, eretto da S.A in Cãpo Vaccino auanti alli soi horti Palantini, quãdro la Santità di Nostro Sig. Papa 
INNOCENZO X...” ; zie ook: Diez, “Le Quarantore una predica figurata” in: La Festa a Roma, (1997), vol. 2, 
pp.  83-97,p. 94. Diez heeft een praktische verklaring voor het feit dat de geschilderde zuilen van een triomf-
poort gebruikt konden worden als toneelboog voor een decor voor het veertigurengebed. Hij betoogt dat aan 
de gelegenheidskunst vaak veel mensen uit verschillende hoek betrokken waren, terwijl de kunstwerken heel 
kort gebruikt konden worden. Op hergebruik van decors of decoronderdelen voor het veertigurengebed wordt 
door mij nader in gegaan in hoofdstuk 1 § 2.
    20 Formaleone (1782); Dini (1782).
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kelijk voor het veertigurengebed van carnaval was gemaakt, nota bene in opdracht van hem 
zelf. Het decor, zo blijkt uit Ottoboni’s relaas, kon echter niet ‘zomaar’ voor de verering van 
het Heilig Graf in de passieweek worden gebruikt. Daarvoor moest de ontwerper, 
Francesco Pellegrini (werkzaam in Rome ca. 1700-1744) het aanpassen en de voorstelling 
van ‘De Hemelpoort’ vervangen door een voorstelling van het Graf van Christus en enge-
len met passiewerktuigen. Volgens Ottoboni bewoog de voorstelling door deze wijziging de 
gelovigen in de paastijd tot tranen, terwijl de oorspronkelijke decorvoorstelling het publiek 
tijdens de vrolijke en lichtzinnige carnavalstijd tot bezinning had gebracht.

 § 2 Gebieds- en tijdsafbakening
Bij de indeling in verschillende hoofdstukken is de geografische indeling in provincies 
van de jezuïetenorde als uitgangspunt genomen, omdat leden van deze orde tot de belang-
rijke initiatiefnemers en ‘doorgeefluiken’ van de efemere kerkdecors in de drie behandelde 
gebieden behoorden. Eerst worden de decors voor het veertigurengebed in de kerken van 
Rome beschreven, vervolgens de decors ter ere van het Heilig Graf in Wenen en tot slot de 
kerkdecors in München en Innsbruck en de omliggende regio’s Beieren en Tirol. Ontstaan 
en ontwikkeling van de decors in de drie verschillende gebieden worden in de drie 
hoofdstukken steeds zoveel mogelijk in chronologische volgorde beschreven. 
Bij de behandeling van de decors in de drie verschillende gebieden is voor de periode van 
1600-1800 gekozen. Het eerste openbare veertigurengebed met carnaval in Rome, werd, 
zoals gezegd, in 1595 georganiseerd door de Congregazione dei Nobili in de Gesù. In het 
eerste decennium van de 17de eeuw ontwikkelde de feestelijke aankleding van de kerk zich 
tot volledige coulisendecors. Het veertigurengebed met decors werd op drie vaste plaatsen 
in Rome gehouden: de Gesù, de San Lorenzo in Damaso en het Oratorium van Caravita, 
en was bijna twee eeuwen lang een vast onderdeel van het Romeinse carnaval. Vanaf de 
tweede helft van de 17de eeuw werden vergelijkbare efemere decors uitgevoerd voor paas-
vieringen in het koor van kerkgebouwen in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. Tijdens de 
tweede helft van de 18de eeuw, het tijdperk van de Verlichting, perkten zowel religieuze als 
politieke machthebbers de opdrachten voor decors voor de passietijd sterk in. Op aandrang 
van het Weense hof hief de paus in 1773 de jezuïetenorde op. Enkele jaren later in 1782, 
kort na het bezoek van paus Pius VI in Wenen, verbood keizer Jozef II de opstelling van 
decors ter ere van het Heilig Graf, omdat hij geen pracht en praal in de kerk tijdens de 
lijdenstijd toestond. Desondanks werd na de dood van de keizer in 1790 de gewoonte om 
decors in de kerk op te stellen weer ingesteld.
Toch eindigt dit onderzoek eind 18de eeuw, omdat dit een belangrijke cesuur is en daarom 
een geschikt moment voor afbakening van dit onderzoek. Bovendien zijn er in de 19de 
eeuw geen nieuwe ontwikkelingen in de type decors te zien.

 § 3 Stand van zaken en voorgaande onderzoeken 
Onderzoek naar het veertigurengebed in Rome vond oorspronkelijk plaats in het kader van 
liturgie en ontstaansgeschiedenis, zoals gedaan door De Santi (1919) en Nußbaum (1979) 
of meer recentelijk door Joseph Imorde (1997).21 In zijn studie staat het veertigurengebed 
centraal als wapen in de strijd van de katholieke kerk tegen de reformatie, waarbij hij zich 
beperkt tot de periode van omstreeks 1530 tot halverwege de 17de eeuw.22 Een belangrijke 

    21 De Santi (1919); Nußbaum (1979); Imorde (1997).
    22 Zoals blijkt uit de titel van zijn publicatie loopt zijn studie tot in het pontificaat van Innocentius X, 
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kunsthistorische publicatie verscheen in 1974, van de hand van Mark Weil: “The Devotion 
of the Forty Hours and Roman baroque illusions”.23  Dit artikel schetst een beeld van de 
stilistische ontwikkeling in de periode van de Romeinse barok. Aspecten als decoropbouw, 
materiaalgebruik en uitvoering van de efemere aankleding van de kerk stipt Weil kort aan. 
Jennifer Montagu gaat in haar boek over Romeinse baroksculptuur uit 1989 in op be-
schrijvingen van niet meer bestaande feestdecoraties. Zij merkt op dat er maar heel weinig 
bekend is over degenen die daadwerkelijk de constructies voor deze decors uitvoerden. 
Terecht stelt Montagu dat gravures doorgaans uitsluitend de decorafbeeldingen tonen en 
niet de opbouw van de tijdelijke bouwwerken, met decoronderdelen als het toneelpodium 
en de toneelomlijsting.24 Veel beeldmateriaal met korte beschrijvingen van decors voor het 
veertigurengebed is in 1977-78 bijeengebracht door Fagiolo Dell’ Arco en Carandini, in 
twee bundels met de titel L’Effimero barocco. Struttura della Festa nella Roma dell’600. 
In deze bundels wordt ook aandacht besteed aan andere efemere kunsten uit de 17de eeuw. 
De auteurs geven een uitvoerig stilistisch overzicht van de decors voor het veertiguren-
gebed van carnaval, maar ook zij besteden nauwelijks  aandacht aan praktische aspecten 
als uitvoering of materiaalgebruik.25  
Veel informatie over feestdecoraties in Rome is bijeengebracht in twee kloeke bundels, La 
Festa a Roma dal rinascimento al 1870 uit 1997.26 Er waren efemere constructies in vorm 
van bruggen, triomfpoorten, losse zuilen, feestwagens met beelden voor processies met 
politieke of religieuze doeleinden, en de ‘Cinea’ of snuisterijen in opdracht van het hof 
voor het volk. Op straat en in de kerken werden vaak tijdelijke kunstwerken voor verschil-
lende gelegenheden gemaakt: voor heiligverklaringen, voor kroningen van pausen, voor 
katafalken, ter nagedachtenis van overleden machthebbers en, zoals hierboven vermeld, 
voor het veertigurengebed tijdens carnaval.  
Voor de bestudering van de decors voor de paastijd in Wenen is de monografie uit 1931 van 
Flora Biach-Schiffmann, over de decorontwerpers Giovanni en Ludovico Ottaviano 
Burnacini van belang. Hierin geeft zij als eerste en tot nu toe als enige een uitvoerig over-
zicht van de decors voor paasvieringen in de Weense Hofburg kapel.27 De belangrijkste 
studies over Heilig Grafdecors voor de paastijd in Tirol zijn verschenen in twee verschil-
lende bundels: Ostern inTirol van Nikolaus Grass uit 1957 en Heilige Gräber in Tirol. Ein 
Osterbrauch in Kulturgeschichte und Liturgie uit 1987. Laatstgenoemde studie werd geschre-
ven door medewerkers van monumentenzorg in Innsbruck en bevat beschrijvingen van 
bewaard gebleven Oostenrijkse decors. Deze stammen uit de periode ca.1750-1800 (en 
later). 

1644-1655: Präsenz und Repräsentanz oder: Die Kunst den Leib Christi Auszustellen (Das vierzigstündig Gebet 
von den Anfängen bis in das Pontifikat Innoncenz X) 
    23 Weil, (1974), pp. 218-248.
    24 Montagu, (1989), p. 178, fig. 246. Dit wordt door Montagu geïllustreerd  met de prent uit 1646 naar het 
decor van Nicolò Menghini. Deze was als beeldhouwer in dienst van de pauselijke vicekanselier kardinaal 
Francesco Barberini. Als beeldhouwer is van hem weinig bekend. Voor het veertigurengebed in de Gesù was 
hij meerdere jaren de ontwerper van het decor en had hij de leiding over de uitvoering van de tijdelijke pro-
jecten. Op de voorbereiding en uitvoering van de gelegenheidsdecors wordt nader ingegaan in hoofdstuk I, 
§ 2. Zie voor de gravure uit 1646 [afb. 4]. 
    25 Fagiolo Dell’Arco. & Carandini, (1977-78).
    26 Tent. Cat. La Festa a Roma dal Rinascimento al 1870, a cura di Marcello Fagiolo, 2 vols., Rome 1997. 
    27 Biach-Schiffmann (1931).
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Een derde studie over de bewaard gebleven Heilige Gräber in Tirol is de ongepubliceerde       
dissertatie van Thomas Kamm uit 1989.28 De decors voor de paasvieringen in kerken van 
München worden zorgvuldig besproken in een artikel van Peter Strieder uit 1951, “Entwür-
fe zu Heiligen Gräbern in Münchener Kirchen”.29 Beschrijvingen van deze kerkdecors zijn 
ook te vinden in de monografie over de architectenfamilie Gumpp van Michael Krapf uit 
1979.30 
In de hierboven vermelde publicaties zijn de teatri sacri en de Heilige Gräber steeds afzon-
derlijk per land en daardoor vaak fragmentarisch onderzocht en beschreven. Mark Weil 
geeft in 1982 een aanzet voor uitbreiding van het onderzoek in zijn publicatie “Ludovico 
Burnacini and the Migration of the Forty Hours Stile from Rome to Vienna”.31 In mijn 
onderzoek worden decors voor het veertigurengebed tijdens het carnaval in Rome en de 
decors ter ere van het Heilig Graf in Wenen, Innsbruck en München en omstreken voor 
het eerst in één studie behandeld. In deze dissertatie worden vorm, constructie, materiaal-
gebruik, samenstelling en functie van de gebedsdecors tot ver in de 18de eeuw beschreven 
en wordt bovendien de niet meer bestaande efemere kunst in Rome gereconstrueerd.32

 § 4 Bronnen van het onderzoek 
Hoofdstuk 1 is in belangrijke mate gebaseerd op bronnen die zijn te vinden in Romeinse 
bibliotheken en archieven, zoals eigentijdse manuscripten en gedrukte publicaties. Daartoe 
behoren de avvisi uit de Vaticaanse bibliotheek (handgeschreven nieuwskronieken). Zij be-
vatten belangrijke informatie over het ontstaan van de decors en geven bijvoorbeeld aan in 
welke kerken zij verrezen en welke kunstenaars betrokken waren bij de vervaardiging. Van 
nog groter belang voor de reconstructie van de efemere decors zijn de kostenoverzichten in 
het archief van de Congregazione dei Nobili uit de periode 1645 –1741. Hiermee kan inzicht 
worden verkregen in de praktische uitvoering van de decors voor het veertigurengebed.33  
Vanaf 1640 werd het gebruikelijk dat de opdrachtgevers van decors voor het veertiguren-
gebed uitvoerige gedrukte verslagen lieten uitgeven, de zogeheten relazioni of dicharationi. 
Deze boekjes zijn in feite ooggetuigenverslagen die soms belangrijke informatie geven 
over de decors, zoals de plaats in de kerk, afmetingen, opbouw, materiaal en het aantal 
lampjes, al dan niet verborgen achter de schermen. De beeldbeschrijvingen in deze eigen-
tijdse publicaties geven vaak ook toelichtingen op de betekenis van de decorvoorstelling. 
Dankzij deze bronnen beschikken we vanaf 1640 over meer decorbeschrijvingen dan uit 
de eerste drie decennia van de 17de eeuw.34  Bovendien werden de verslagen soms met een  

    28 Grass(1957), pp. 221-26; Caramelle, e.a.(1987); Kamm,, “Surrexit dominus de sepuchro…”, Universiteit 
van Salzburg (1989). In Oostenrijkse parochiekerken, vooral in Tirol, zijn deze decors in de Paasweek te zien.
    29 Strieder(1951)
    30 Krapf(1979)
    31 Weil(1982) 
    32 Door de progressieve ziekte MS is er oponthoud ontstaan. Gelukkig was het bronnenonderzoek al 
afgerond. Het schrijven heeft helaas veel vertraging opgelopen. Zie Voorwoord.
    33 Materiaal uit dit archief zal hieronder worden aangegeven als bronnen uit: ACN met deel en jaartallen. 
Dit archief is niet openbaar toegankelijk, maar werd eerder bezocht door Marc Weil voor zijn publicatie uit 
1974.
    34 Vergelijk M. Schraven (2006), pp. 13-15. In haar dissertatie over katafalken, Funeral ‘Apparati’ in Early 
Modern Italy. Particularly in Rome, geeft Schraven aan dat over de kerkelijke decoraties uit de 16de eeuw 
weinig boeken zijn uitgegeven. Ze ontleent veel aan andere vormen van geschreven bronnen als diplomatieke 
correspondentie en dagboeken van ceremonie meesters, maar ook opgaven van onkosten kunnen van belang 
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afbeelding van het decor uitgegeven, zoals  bijvoorbeeld bij het verslag uit 1640 van het   
decor van Nicolò Menghini voor de Gesù. [afb. 1] Naast deze algemene publicaties van de 
opdrachtgevers is ook een publicatie van één van de decorontwerpers zelf van belang. 
De schilder-architect Andrea Pozzo heeft in Rome een perspectieftraktaat gepubliceerd in 
twee delen, met afbeeldingen en beschrijvingen van zijn teatri sacri (1693 en 1700).35 Hier-
in heeft hij toelichtingen gegeven bij enkele gravures naar decors die hij zelf had ontwor-
pen voor het veertigurengebed in de Gesù. Deze toelichtingen hebben soms betrekking op 
praktische zaken, zoals het aantal benodigde coulissen en de plaatsing van de verlichting.
Een derde vorm van ‘visuele’ overleveringen zijn enkele bewaard gebleven 18de eeuwse 
decoronderdelen uit de Chiesa Nuova: friezen en engelen van papier-maché of gips [afb. 8 
-13]. Deze zijn een belangrijke hulp bij de reconstructie van efemere decors in de kerken 
van Rome die niet bewaard zijn gebleven.
Ook in het tweede hoofdstuk, over de decors in de kerken in Wenen, kunnen de bronnen 
onderscheiden worden in schriftelijke en visuele overleveringen. In dit hoofdstuk staat het 
werk van drie kunstenaars centraal: Ludovico Ottavio Burnacini, Andrea Pozzo en 
Giuseppe Galli-Bibiena. 
Van de decorontwerper Ludovicio Ottavio Burnacini zijn 20 ontwerptekeningen in de  
‘Österreichische Nationalbibliothek’ overgeleverd. Zeventien daarvan worden beschouwd 
als ontwerpen voor oratoriumopvoeringen in de Hofburgkapel voor Goede Vrijdag [afb. 33-
49]. De toeschrijvingen en dateringen zijn grotendeels gebaseerd op gedetailleerde 
decorbeschrijvingen in gedrukte libretti die de opdrachtgevers uitgaven voor de uitvoering 
van de oratoria in de Hofburgkapel op Goede Vrijdag. Met behulp hiervan kunnen vragen 
over opdrachtgevers aan visuele overleveringen gekoppeld worden. 
De traktaten van Andrea Pozzo zijn niet alleen een belangrijke eigentijdse bron voor de 
efemere kunst die hij maakte in Rome, maar ook in Wenen. Via een Duitse vertaling in 
1709 werd zijn werk toegankelijk voor architecten in verschillende landen. In Wenen zijn 
Pozzo’s teatri sacri verloren gegaan op één uitzondering na: het vaste Wanderaltar in de 
Franciskanerkirche uit 1707. Het werd, zoals hierboven vermeld, uitgevoerd naar het voor-
beeld van figuur 64 uit het eerste traktaat. [afb. 22, 51] en is een belangrijke overlevering 
van efemere kunst in Wenen.36 
Van Giuseppe Galli-Bibiena zijn gesigneerde en gedateerde ontwerpen bekend uit 1719 en 
1739, in de ‘Akademie der Bildendene Künsten’ en in de ‘Graphische Sammlung Albertina’ 
[afb.69 en 63]. In de ‘Österreichische Nationalbibliothek’ zijn enkele ontwerpen overge-
leverd in het zogenoemde Galli-Bibiena Skizzenbuch [afb. 64-65]. Van het werk van deze 
decorontwerper is, net als bij Andrea Pozzo, tevens een perspectieftraktaat met gravures en 
beschrijvingen gemaakt, dat werd uitgegeven met gravures van J. A. Pfeffel in 1740, onder 
de titel Architettura e prospettive [afb. 54-61]. Uit de school van Galli-Bibiena is één decor 
voor het Heilig Graf behouden gebleven, namelijk het decor van zijn leerling Franz Anton 
Danne in het Oostenrijkse Stift Zwettl uit 1744 [afb. 67 en 67-a.]. Zo kan in Wenen, nog 
een enkel voorbeeld van gelegenheidskunst ter plaatse bestudeerd worden.

zijn, net als voor mijn onderzoek naar de decors voor het veertigurengebed. Zie hiervoor de vorige noot.
    35 Andrea Pozzo, Prospettiva dei Pittori e Architetti..., 2 vols. Rome 1693 en 1700. Hieronder in hoofdstuk 1 
en 2 zal voor citaten uit de eerste Latijns-Italiaanse edities van 1693 en 1700 verwezen worden naar: Pozzo, 
Traktaat I & II. Als een andere uitgave is gebruikt, wordt dat aangegeven. De volledige citaten uit de perspec-
tieftraktaten van Pozzo worden gegeven in de bijlagen 15 en 16.
    36 Zie voor de beschrijving hoofdstuk 2, par. 4 Andrea Pozzo in Wenen.
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Het onderzoeksmateriaal van het derde hoofdstuk, de decors in de provincie Germania 
Superior, sluit aan bij dat van het tweede hoofdstuk. Naast bronnen als decorontwerpen, 
decorafbeeldingen en eigentijdse beschrijvingen in geschreven of gedrukte vorm, is er in 
dit hoofdstuk gebruik gemaakt van een aantal nog bestaande Heilig Grafdecors uit de jaren 
ca. 1750-1800. Vooral in Tiroolse parochiekerken worden in de paastijd vaak nog decors 
in de kerk opgebouwd. Door deze Heilig Grafdecors in het onderzoek te betrekken, is een 
completer overzicht te geven van vorm en functie dan met alleen decorontwerpen en 
decorafbeeldingen.37 Zij geven een beeld van praktische zaken als bijvoorbeeld de wijze 
waarop decorwisselingen werden uitgevoerd [afb. 96 a-e]. Deze practicabele aspecten 
verklaren een aantal verschillen in de decors in de drie verschillende landen, Italië, 
Oostenrijk en Zuid-Duitsland.   

    37 Heel strikt genomen is op deze nog altijd bestaand decors de term ‘efemeer’ niet echt van toepassing.
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 HOOFDSTUK 1

 Het veertigurengebed tijdens carnaval in rome 
 gedurende de zeventiende en acHttiende eeuw

 § 1 De introductie van het veertigurengebed in Rome

De oudste vermeldingen van veertigurengebeden in Rome zijn van halverwege de 
zestiende eeuw. Filippo Neri, de stichter van de orde der oratorianen, introduceerde dit 
gebed in de door hem in 1548 opgerichte broederschap van de SS. Trinità dei Pellegrini 
in de S. Salvatore in Campo.1 In de kersttijd van 1551 organiseerde een broeder van de 
kapucijnen orde het gebed voor het eerst in de San Lorenzo in Damaso, voor de in 1538 
door de kapucijnen opgerichte ‘Compagnia della Morte’.2 De oudste ons bekende over-
levering van een veertigurengebed met decor is uit 1575. De plechtigheid werd gehou-
den tijdens de Goede Week in Santa Maria della Strada, de voormalige jezuïetenkerk 
van Rome. Dit decor omlijstte de uitgestelde hostie en was gewijd aan het Heilig Graf.3           
Er zijn geen aanwijzingen dat het hier om een jaarlijks terugkerend evenement ging.  
Het pontificaat van Clemens VIII (1592-1605) betekende een nieuwe impuls voor het 
veertigurengebed in de stad Rome. In Clemens’ Apostolische Constitutie Graves et diutur-
nae van november 1592 worden alle religieuze instellingen in Rome opgeroepen op ach-
tereenvolgende dagen een veertigurengebed te houden. Het ernstige en langdurige ka-
rakter van het veertigurengbed, dat blijkt uit het ‘graves’ en ‘diuturnae’, was onveranderd 
ten opzichte van het veertigurengebed zoals het in 1537 in Milaan was opgezet.4 In 1593, 
liet dezelfde paus Clemens VIII de Instruttione per fare l’Oratione continua de le XXXX 
hore uitkomen. Hierin worden de reglementen over het verloop van de plechtigheid en 
de inrichting van het altaar tijdens de diensten gedetailleerd opgegeven. Paus Clemens 
baseerde zich daarbij onder meer op de regels die Carlo Borromeo in 1577 in Milaan had 
uitgevaardigd.5 Hij zou zelf de gebedsdienst verrichten aan het begin van de kersttijd op 
de eerste zondag van Advent.6 Daarna zouden de diensten worden voortgezet in verschil  

    1 Ponnelle en Bordet(1928), p. 59; Baker(1962), p. 8, vermeldt, dat onder Neri’s leiding, in de San Salvatore 
in Campo voor het eerst in Rome de hostie werd opgesteld voor het veertigurengebed. Neri organiseerde in 
1551 elke eerste zondag van de maand een veertigurengebed. 
    2 Bevignani(1910), p. 7; De Santi(1919), p. 179. De broederschap de ‘Compagnia della Morte’, werd opge-
richt met als opdracht het begraven van armen. In 1550 kreeg de broederschap officiële erkenning van Paus 
Julius III (1550-1555). De naam werd toen gewijzigd in ‘dell’ Orazione e Morte’. Wellicht hield dat verband 
met het organiseren van veertigurengebeden. Tijdens het eerste veertigurengebed stelde de kapucijn die het 
initiatief had genomen zijn medebroeders voor dit gebed in het vervolg op elke derde zondag van de maand 
te houden.
    3 Berliner(1955), p. 181. Gegevens over de decorontwerper ontbreken.
    4 In de Numismata Pontificorum Romanorum van Bonanus, Rome 1706, Vol. II, folio 464, wordt Clemens 
VIII omschreven als de paus die een cyclus van veertigurengebeden in Rome heeft ingesteld die voor een 
heel jaar dag-en nacht zou worden voortgezet: “Anno 1592 Romae instituit ut quadraginta horarum Oratio 
in Templis ita distribitur ut diu noctiusque toto anni curriculo.” preces Fidelium velut incessum ad Deum 
Optimum Maximum in Pane latentem diregerentur”. 
    5 Zie bijlage 2; Borromeo 1577; zie ook: Nagel (2011), p. 257. Nagel verwijst naar de instructies van Borro-
meo en de invloed die ze konden hebben op de inrichting van het kerkinterieur. Volgens Borromeo diende het 
tabernakel met de hostie op het hoogaltaar te staan, de centrale plaats van het kerkgebouw.
    6 De Santi (1919), pp. 187-193. In de praktijk bleek het laten voortduren van een reeks van veertiguren-
gebeden, zowel in Milaan in 1537 als in Rome in 1592, niet te handhaven. Het werd in de 16de eeuw vier 
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lende kerken van Rome, zodat gedurende een heel jaar gebeden werd voor kerk en vrede, 
voor de vrede  in het algemeen en voor de eensgezindheid tussen koningen en Christe-
nen. Tevens werden de gelovigen opgeroepen om tijdens het veertigurengebed te bidden 
voor de vernietiging van de Turken, die als de grootste vijand van de christenen werden 
beschouwd.7 

 1.1 De toepassing van het veertigurengebed in Rome tijdens carnaval 
 door paters-jezuïeten

Nog lang vóór de constitutie Graves et diuturnae van 1592 ter bevordering van de organisa-
tie van het veertigurengebed gedurende het hele jaar, begonnen paters-jezuïeten met het 
organiseren van veertigurengebeden als afleiding tijdens carnaval. Zoals in de inleiding 
al opgemerkt hield de orde al in 1556 voor het eerst een veertigurengebed met carnaval in 
hun kerk te Macerata. Dertig jaar later in 1586, namen paters-jezuïeten van de Congrega-
zione dei Nobili te Messina het initiatief om een veertigurengebed te houden tijdens de 
laatste en drukste dagen van carnaval voor het aanbreken van de vastentijd. In 1591 
hielden paters-jezuïeten te Palermo een veertigurengebed als afleiding van het profane 
carnaval. 
Nog tijdens het pontificaat van Clemens VIII, in 1595, werd ook in Rome op dezelfde drie 
dagen aan het eind van de maand van carnaval, een veertigurengebed gehouden in de 
Gesù, de moederkerk van de jezuïetenorde.8 Anders dan in eerder genoemde Italiaanse 
plaatsen Macerata, Messina en Palermo zou in Rome een eeuwenlange traditie ontstaan 
van het veertigurengbebed als tegenhanger van de volkse straatfeesten carnaval. Tot aan 
de negentiende eeuw was dit veertigurengebed in de Gesù – en ook in andere kerken in 
Rome –, onlosmakelijk verbonden met carnaval. Het Romeinse carnaval was beroemd, of 
liever gezegd: berucht als een periode waarin God noch gebod werd gehoorzaamd. Zo 
aanschouwde Goethe tijdens zijn verblijf in Rome de straatfeesten van carnaval en hij 
deed daarvan in 1789 het volgende verslag: “Das römische Carnaval ist ein Fest, daß dem 
Volke eigentlich nicht gegeben wird, sondern das sich das Volk selbst giebt. Der Staat 
macht wenig Anstalten, wenig Aufwand dazu. Der Kreis der Freude bewegt sich von 
selbst und die Policey regiert ihn nur miet gelinder Hand. Hier ist nicht ein Fest, das wie 
die vielen geistlichen Feste Roms die Augen der Zuschauer blendete; hier ist kein 

keer per jaar georganiseerd, zoals de initiatiefnemer van het veertigurengebed, Antonio Belotto, het in 1527 
bedoeld had: met Pasen, Pinksteren, op Maria tenhemelopneming en in de kersttijd. Het Vaticaan heeft tot in 
de negentiende eeuw veertigurengebeden gehouden als Adventsviering in de Cappella Paolina. Zie Kleinpaul 
(1882/83), Bd. 2, p. 301. Volgens deze auteur werd in het jaar dat zijn boek verscheen,1883, nog steeds op de 
eerste zondag van Advent een veertigurengebed gehouden door de Paus in de Cappella Paolina in het 
Vaticaans paleis. Op een afbeelding  laat de auteur zien hoe de paus en zijn gevolg neer knielen… Zie voor 
een visuele overlevering hiervan de gravure naar het decor van Francesco Piranesi uit 1787[afb. 27]. 
    7 BAV, Vat.lat., 12317, Diarium Caeremonialum, 1592-93, fols 337 ff.. Zie ook: De Santi (1919), pp. 183-85. 
De latijnse pauselijke oproep is door De Santi in een Italiaanse vertaling gepubliceerd. Zo werd men 
bijvoorbeeld opgeroepen te bidden voor het ‘ongelukkige koninkrijk van Frankrijk’. Hiermee werd gedoeld op 
de opvolging van Hendrik III, de laatste telg uit het Huis van Valois. Hendrik III werd in 1589 opgevolgd door 
Hendrik IV uit het Huis van Bourbon. Hendrik IV was een Hugenoot, maar hij werd in verband met de 
troonsopvolging katholiek. Zie verder bijlage 1. De oorspronkelijke bron is in de Vaticaanse bibliotheek 
geraadpleegd, maar in de bijlage wordt de Italiaanse vertaling van De Santi geciteerd.
    8 Het Romeinse carnaval duurde in totaal een maand, tot aan het begin van de vastentijd.
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Feuerwerk, das von dem Castell Sanct Angelo einen einzigen überraschenden Anblick 
gewährte; hier ist keine Erleuchtung der Petrus-Kirche und Kuppel, welche so viel 
Fremde aus allen Landen herbeylockt und befriedigt, hier ist keine glänzende Prozessi-
on, bey deren Annäherung das Volk beten und staunen soll; hier wird vielmehr nuer ein 
Zeichen gegeben: daß jeder so thöricht und toll seyn dürfe als er wolle, und daß außer 
Schlägen und Messerstichen fast alles erlaubt sey.”9 Tegen deze ongebreidelde vrijheid 
en de daarmee gepaarde uitspattingen verzetten de kerk en in het bijzonder de jezuïe-
tenorde zich. Door een spectaculair religieus feest te organiseren, met plechtige proces-
sies, een schitterend aangeklede kerk en muziekuitvoeringen, waarvoor verschillende 
ordes werden uitgenodigd, werd getracht de kerk tijdens carnaval aantrekkelijk te maken 
voor een groot publiek. In de plannen voor het organiseren van het eerste veertiguren-
gebed, tijdens carnaval van 1595 in de Romeinse Gesù, wordt dit uitvoerig beschreven.10 
Het initiatief om in Rome met carnaval een veertigurengebed in het openbaar te houden, 
kwam van een congregatie van de jezuïetenorde. Deze congregatie was in 1593 opgericht 
door edellieden en hoogwaardigheidsbekleders onder de naam ‘Della Beatissimia 
Vergine Assunta’, gewijd aan Maria Tenhemelopnemimg. Vanwege haar voorname en 
adellijke leden (onder wie telgen van de Colonna’s en de Barberini’s), raakte de congrega-
tie bekend als de Congregazione dei Nobili. Vanaf de begintijd waren er kardinalen lid, van 
wie sommigen later paus werden.11 De broederschap was sinds haar oprichting gehuis-
vest in een oratorium in het Casa Professa naast de Gesù. Hoewel de organisatie van het 
feestelijke veertigurengebed voor carnaval vanaf de stichting tot haar voornaamste 
activiteiten behoorde, was de congregatie gewijd aan Maria Tenhemelopneming. In 1612 
werd de naam gewijzigd in ‘Congregazione della Venerazione del S. Sacramento e 
dell’Assunzione della Beata Vergina’, de congregatie van de verering van het Allerheilig-
ste Sacrament en Maria Tenhemelopneming. In het jaar van oprichting van de congrega-
tie, 1593, verleende paus Clemens VIII toestemming om in haar oratorium op Pinkste-
ren, Maria Ten hemelopnemimg en Kerstmis een veertigurengebed te houden, maar ook 
op de laatste drie carnavalsdagen van Quinquagesima tot Aswoensdag, het begin van de 
vastentijd.12 Quinquagesima is de vierde zondag van carnaval. De viering van het veertig-
urengebed met carnaval had, net als die in 1586 in Messina en 1591 in Palermo, de 
bedoeling om het volk af te leiden van de uitspattingen van carnaval en aan te zetten tot 
devotie.13 De leden van de congregatie organiseerden eerst een veertigurengebed met   

    9 Goethe (Facs.ed. 1978 van 1789), pp. 4-5.
    10 Archivio della Congregazione dei Nobili (A..C.N.), Vol.XIX, fol. 88-89, januari 1595. Zie bijlage 3; ACN 
vol. XIX .
    11 ARSI Hist.Soc. II, Guinchi, Statuti... Roma… 1781, fols 17-18: Urbanus VIII (1623-16440), Alexander VII 
(1655-1667), Clemens X (1670-1676) en Innocentius XI (1676-1689) waren lid van de congregatie. 
    12 Een kopie van de Breve... bevindt zich in het archief van de congregatie: ACN, Vol. LXXI, fol. 103; 
zie ook Castellani (1954), p. 53 en doc. n. III.
    13 Vgl. bijlage 3, fol 88-89 : “Aquasparta nò superiore del 40 hore’in virtù della gratia cancessa da N. S. 
Clement’Pappa ottava aquista n.sa congregatione sarebbe stato meglio per beneficio universale d’huomini 
com’ di Donne’farle nella Chiese dove agnuno potuteva intervenire più cómodamente et anco farli’ con il 
maggior apparato et ornato che fosse stata cose possibile’con musiche suoni et altri cose simile chi fogliono 
alettari’et tirrare le personi, et per mover’ciascuni a più deviotione’, Invitari ancora alcuni compagniu’chi 
venessero in processionei’ad adorare il S.mo Sacram.to, che in questi mizzi ridotti molti a lasciari’la via 
del Corso et di (b)aggordi et ad atttendere’all’orationi al servitio divino et cosi fu risoluto.”Zie voor muziek 
tijdens het veertigurengebed: Smither, 1988, pp. 149-174. In zijn bijdrage over muziek voor het veertiguren-
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carnaval in 1594 in besloten kring in hun kleine oratorium. De organisatoren waren 
echter van mening dat de plechtigheid pas echt zou kunnen werken als afleiding van de 
straatfeesten met carnaval, als zij toegankelijk was voor een groot publiek en dus in de 
Gesù werd gehouden. Dan zou er niet alleen plaats zijn voor de broeders van andere 
ordes, maar ook voor het Romeinse volk. Voortaan werd daarom de Gesù ingericht voor 
het veertigurengebed. In januari 1595 kon met toestemming van de paus daarmee 
worden begonnen. Op 5 februari werd de jezuïetenkerk voor het eerst feestelijk aange-
kleed voor een veertigurengebed tijdens carnaval. Dit groots opgezette veertigurengebed 
was het begin van een lange traditie. De congregatie van de jezuiëtenorde reageerde zo 
ieder jaar opnieuw met als het ware een alternatieve feestelijke carnavalsviering op de im-
mense uitspattingen van de populaire straatfeesten.14 In de zeventiende en achttiende 
eeuw bleef het veertigurengebed deze functie behouden bij  paters jezuieten. Daarbij 
bleef de ritus van kracht zoals die in 1593 was ingesteld door Clemens VIII. Het veertig-
urengebed met carnaval in de Gesù had in de loop van de zeventiende eeuw tot gevolg 
dat de Congregazione dei Nobili het veertigurengebed op de hoogtijdagen waarop dit 
oorspronkelijk zonder decor was gehouden, namelijk Pinksteren, Maria ten Hemelopne-
ming en Kerstmis, geleidelijk afschafte. Zo hield de Congregazione dei Nobili tot 1605 een 
veertig urengebed met Kerstmis, en tot 1608 met Pinksteren. De enige overlevering van 
een veertigurengebed op Maria ten Hemelopneming is uit 1600. Dit laatste wekt be-
vreemding, daar de congregatie aan Maria ten Hemelopneming was gewijd. Van een 
veertig urengebed in de Paastijd is geen sprake in de breve uit 1593.   
Een paar jaar nadat in de Gesù de gebedsdienst was ingesteld met carnaval, werd op twee 
andere plaatsen in Rome en door andere opdrachtgevers dit voorbeeld gevolgd. Deze 
plaatsen waren de San Lorenzo in Damaso, de kerk van de pauselijke vicekanselier, en 
het oratorium van de ‘Congregazione della Comunione Generale’, een andere Romeinse 
broederschap van de jezuïetenorde. Bij de instelling van deze gebedsdagen ontstond een 
indeling waarbij ervoor werd gezorgd dat de plechtigheden op de drie lokaties elkaar niet 
overlapten. Er ontstond zo een cyclus van negen dagen. Het veertigurengebed van de 
initiatiefnemers, de Congregazione de’Nobili, vond, zoals al aangegeven, plaats op de drie 
laatste en drukste dagen van carnaval van zondag tot en met dinsdag. De vieringen in de 
San Lorenzo in Damaso gingen vooraf aan die in de Gesù van donderdag tot en met 
zaterdag. Wanneer precies het veertigurengebed met carnaval voor de San Lorenzo in 
Damaso werd ingesteld is niet bekend.15 De oudste overgeleverde beschrijving van een 

gebed in Italië merkt Smither op dat het opmerkelijk is dat juist uit Rome met haar traditie van het veertig-
urengebed tijdens carnaval  in de 17de een 18de eeuw, geen composities voor het veertigurengebed bekend 
zijn. Smither geeft wel voorbeelden van muziek voor het veertigurengebed in andere plaatsen, In Palermo, 
bijvoorbeeld, heeft  de Siciliaanse priester en componist Michelangelo Falvetti (1642-1692) composities voor 
het veertigurengebed gemaakt. Van hem is weinig werk behouden gebleven, maar het is aantoonbaar dat hij 
in 1676 muziek componeerde voor het veertigurengebed van carnaval in de Gesù te Palermo getiteld:  
“Abel figura dell’agnello eucharistico”.
    14 Daar had men in die laatste dagen van carnaval, zoals een verslag uit 1623 vermeld, nog meer last van 
dan normaal; ASV, Avvisi 9 , fol. 54-v. : “Questi Padri Gesuiti per derivare il Solito degli altri anni, il Popolo 
dalla vanita nell’quale si trova inmenso nell’ 3 ultimi giorni di Carnevale qui che in altro Tempio poneva 
Domenica Mattina con gran decoro l’orationi de 40 hore...”. 
    15 De San Lorenzo in Damaso was, zoals gezegd, een van de eerste plekken in Rome waar een veertiguren-
gebed werd georganiseerd namelijk in 1551 door de Confraternita della Morte, maar dan met Kerstmis. 
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veertigurengebed tijdens carnaval in deze kerk dateert uit 1606.16 De pauselijke vice-
kanselier, titulair verbonden aan de San Lorenzo in Damaso, was de opdrachtgever voor 
het gebed en de daarbij behorende decoraties in deze kerk.  
Het veertigurengebed van de ‘Congregazione della Comunione Generale’ ging weer aan 
dat van de San Lorenzo in Damaso vooraf en werd dus gehouden op maandag, dinsdag 
en woensdag van de op één laatste carnavalsweek.17 Deze congregatie werd in 1609 
opgericht onder leiding van de pater-jezuïet Pietro Gravita. Zij had een van haar belang-
rijkste doelstellingen gemeen met de Congregazione dei Nobili: het volk afhouden van de 
uitspattingen met carnaval door middel van een veertigurengebed. Na haar stichting, 
werd een provisorisch oratorium voor de Congregatie ingericht in het Collegio Romano. 
In augustus 1618 werd de eerste steen gelegd voor een eigen huisvesting, die zo’n vijf 
jaar later zou worden voltooid. Het oratorium ligt nabij de universiteitskerk van de 
jezuïetenorde, de St. Ignazio, in de Via Caravita, slechts enkele honderden meters ver-
wijderd van de Corso, zoals gezegd het middelpunt van het Romeinse carnaval.18 Vanaf 
1619 maakte de broederschap decors in het oratorium voor het feestvierende volk dat 
gemaskerd op de Corso was samengestroomd. Zo althans wordt het ruim een eeuw later 
in 1730 door de Jezuiet en lid van de congregatie Giovanni Baptista Memmi beschreven. 
Het gebruik om jaarlijks met carnaval een spectaculair veertigurengebed voor het volk te 
organiseren, werd dus pas tien jaar na de oprichting van de broederschap ingesteld, maar 
de broeders hielden het waarschijnlijk wel het langst vol van de drie de vaste organisato-
ren. Het decor dat in 1825 in het oratorium van Caravita werd uitgevoerd, wordt in de lite-
ratuur tot nu toe als het recentste voorbeeld van een veertigurengebedsdecor in Rome be-
schouwd.19 Het decor uit 1825 is echter bij lange na niet de jongste overlevering. Tijdens 
mijn onderzoek in het archief van het oratorium is een beschrijving uit het jaar 1879 
aangetroffen.20 De decorconstructie bestond volgens deze bron uit verschillende onder-
delen, architectonische, decoratieve en figuratieve. Zij had de vorm van een baldakijn met 
een toneelboog vooraan en aansluitend een trappartij. Er waren decoraties van engelen-
kopjes, vazen met bloemen en twee grote geschilderde engelen, Michaël en Rafaël. 
En voor het altaar stonden grote kandelaars. Uit dit fragment blijkt dat de opbouw van 
het decor in 1879 geen laat incident was, want voor de toneelboog werden twee zuilen 
van het vorige decor gebruikt en ook de toneeltrap was ‘veel gebruikt’. “La macchina delle 
40 hore era composta nel modo seguente. Sopra un tavolone retto da 2 cavaletti e posuto 
il zoccalo dorato e quindi il baldachino, poi un gradino molto usato di color cenere…”

    16 ASV, Avvisi (1606); De Santi (1919), p. 284; zie ook: Weil (1974), p. 226. Allaleone (Relatione..., Roma 
1608), vermeldt dat er al enige jaren in andere kerken van Rome, vooral in de San Lorenzo in Damaso, bij-
zondere decors ter gelegenheid van het veertigurengebed werden opgezet met carnaval. (“...ma nella stessa 
Roma in diversi luoghi, in particolare in S. Lorenzo in Damaso dove per alcuni anni sono veduti superbisissi-
mi apparati, imitando chiascuni quie sontuoso e divoti...”). Zie voor deze bron bijlage 10.
    17 Memmi (1730), Lib. 2, fol. 43. Memmi wijst er op dat dit oratorium vlak bij de corso ligt waar het volk 
zich met carnaval verzamelde: “Non molto distante dal Corso, ove nel Carnavale suol radunarsi tutto il popo-
lo..:; zie hiervoor de Inleiding.
    18 Memmi (1730), Lib. 2, fol. 31. & Lib. 4, fol. 141. De straat is genoemd naar de oprichter van het oratorium 
pater Pietro Gravita. Deze stond bekend in Rome als de weldoener, ‘Padre Pietro delle opere buone’ en werd, 
geliefd als hij bij de kerkgangers was, ‘Caravita’ genoemd. Het oratorium wordt hierna verder aangegeven als 
het ‘oratorium van Caravita’. 
    19 De Santi (1919), p. 301; Weil (1974), p. 246. 
    20 Archivio Oratorio Caravita, Diario dell’oratoria del Caravita anno 1879 Libro 1E, fols 12-14.
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Luminaria: Sopra il baldachino la mezza luna dipinta, che per dar principio all’illimuna-
zione gli si deve fare il disegno tutt al contrario... Candele 7. Ai lati 2 colonne dell’antica 
macchina portanti 5 candele chiascheduna. Per il SSmo si devono mettere, 2 cornacopi 
anch essi di 5 Candele lumo che stanno alla madonna sopra il quadro grande dell’alta-
re...”. De tijdelijke constructie van het baldakijn stond voor het hoogaltaar opgesteld, dat 
zelf nog gedeeltelijk te zien was; volgens de beschrijving waren de vijf kandelaars bij de 
Madonna boven het altaarstuk neergezet.  
Vierden de genoemde drie instellingen de veertigurengebedsdienst standaard met 
carnaval, incidenteel werd deze dienst in de zeventiende eeuw in veel meer Romeinse 
kerken gehouden tijdens carnaval, al dan niet met decors. Dit gebeurde vooral in heilige 
jaren. In 1650 bijvoorbeeld werden tussen woensdag 2 februari en zondag 27 februari 
veertig urengebeden gehouden – vaak met decors – in Santa Maria in Loreto, San Pietro, 
Sant Agata in Trastevere, San Romualdo de’ Camaldoli, Santa Maria sopra Minerva, Santa 
Maria di Consolatione, San Filippo Neri, San Valentino alli Mattei, Santi Faustino 
e Giovita de’ Bresciani, SS. Apostoli, Santa Maria in Campitelli, San Aracoeli; en op 
zondag 27 februari in de San Giovanni in Laterano, in Santa Maria Maggiore en in de 
capella S. Gregorio van de St. Pieter.21 

 § 2 De decors voor het veertigurengebed met carnaval

 2.1 Inleiding
De aanvankelijke decoratie voor het veertigurengebed met carnaval bestond uit kostbare 
wandtapijten en feestelijke verlichting. Al in de eerste helft van de zeventiende eeuw werd 
deze decoratie uitgebreid met spectaculaire coulissendecors. Voor deze decors werden in 
principe elk jaar nieuwe voorstellingen ontworpen, om zo vanuit de kerk de nieuwsgierig-
heid te wekken van het feestvierende volk in de straten van Rome. In een verslag uit 1784, 
bijvoorbeeld, kort voor de tijd dat Goethe in Rome verbleef (1786-88), wordt het veerti-
gurengebed in het oratorium van Caravita omschreven als de plechtigste en prachtigstee 
gebedsdienst die de broeders in de loop van het jaar hadden gehouden, waarbij een decor 
met steeds weer nieuwe voorstellingen het publiek weg moest halen van de profane tafere-
len die in de carnavalsdagen overal te zien waren.22  

    21 BAV, Stampati 192, G. S. Ruggieri, Diario del Anno Sant.mo, Rome 1650. De plechtigheid in de Gesù 
wordt in het Diario het meest uitvoerig beschreven en wordt als het meest geslaagde decor van dat jaar 
beschouwd. Zie ook: Weil (1974), p. 235, noot 46. Weil geeft een overzicht van geschreven bronnen uit de 
jaren 1640-1650, waarin naast de decors voor de drie standaardplaatsen, ook decors voor het veertiguren-
gebed vermeld worden in de volgende kerken en baselieken: De San Giovanni in Laterano, Santa Maria 
Maggiore (cappella Paolina), San Pietro (cappella Gregoriana), Santa Maria sopra Minerva en Santa Maria 
in Campitelli. 
    22 ARSI, Rom.153, XI, ff. 185-v. La Cena Grande delle Nozze Evangeliche, Rome 1784: “Fra tutt’ esse nula di 
meno, come si può chiamare la prima, e principalissima quella di praticare per se, e di promuovere negli altri 
la venerazione, ed il culto dell’Augustissimo Sacramento (essendo poi a questa tutte le altre indirizzate, e 
rivolte); cosi ben a ragione la piu solenne, e magnifica di tutte le altre Funzioni, che si fanno da questi divoti 
Fratelli tra l’anno, è la Solennissima Esposizione del Sacramentato Signore in questi giorni del Carnevale. 
Cominciarono essi á celebrare fin dall’anno 1619 e la proseguon tutora in maniera che colla belleza e novitá 
di Misterio o del Fatto il quale sempre vario, si rappresentò dipinto nel sacro Teatro, che inalzano, divota-
mente alletti, e santamente compunga, e ritiri più facilmente, e più fruttuosamente ciascuno dalli profani 
spettacoli, che in questo tempo per ogni banda si apprestano.”
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Deze paragraaf is bedoeld om de lezer een algemeen beeld te geven van deze veertiguren-
gebedsdecors en daarom wordt stilgestaan bij de verschillende aspecten die te onderschei-
den zijn. Eerst komt de vraag aan de orde over welke bronnen we beschikken om tot een 
reconstructie te komen van de decors. Daarna worden achtereenvolgens behandeld: het 
verband tussen het decor voor het veertigurengebed en het practicabele toneeldecor, de 
afmetingen die de decors hadden en hun plaats in de kerk, de opbouw van de decors, de 
onderdelen waaruit ze bestonden en het materiaal waaruit ze waren vervaardigd, de ver-
vaardiging van de decors en de kosten die daarmee waren gemoeid, het functioneren van 
de decors en de aantrekkingskracht die zij uitoefenden op het publiek, en het hergebruik 
van decorstukken (wat nogal eens voorkwam). Tot slot wordt ingegaan op de bedoeling van 
de relazioni of dichiarationi die over de decors werden gemaakt en gepubliceerd.
  
 2.2 De bronnen
Bronnen over ontstaan en ontwikkeling van de decors voor het veertigurengebed uit 
Romeinse bibliotheken en archieven bestaan uit manuscripten en gedrukte publicaties:23

Avvisi uit de Vaticaanse bibliotheek geven bijvoorbeeld belangrijke informatie over het ont-
staan van het decor voor het veertigurengebed als afleiding van carnaval. Deze kerkelijke 
jaarverslagen geven aan in welke kerken, en soms door welke kunstenaars, begonnen werd 
met het fabriceren van decors tijdens carnaval.
Met behulp van de materiaal- en kostenoverzichten in het archief van de Congregazione dei 
Nobili uit de periode 1645 –1741 kan inzicht worden verkregen in de praktische uitvoering 
van de veertigurengebedsdecors. 
Vanaf 1640 werd het gebruikelijk dat de opdrachtgevers van de veertigurengebedsdecors 
hiervan uitvoerige gedrukte verslagen lieten uitgeven, de zogeheten relazioni of dicharatio-
ni. De boekjes zijn in feite oogetuigenverslagen die soms belangrijke informatie geven over 
de decors, zoals de plaats in de kerk, afmetingen, opbouw, materiaal, en het aantal lampjes, 
al dan niet verborgen achter de schermen; de beeldbeschrijvingen in deze verslagen geven 
vaak toelichtingen op de betekenis van de decorvoorstellingen. Dankzij deze relazioni 
beschikken we vanaf 1640 over meer decorbeschrijvingen dan we hebben uit de eerste drie 
decennia van de 17de eeuw. Daarnaast geeft de schilder-architect Andrea Pozzo (1642-
1709) toelichtingen bij enkele gravures van decors in zijn twee perspectieftraktaten van 
1693 en 1700; deze toelichtingen hebben betrekking op het aantal benodigde coulissen en 
de plaatsing van de verlichting.24 De gegevens over materialen en decoronderdelen kunnen 
verder worden aangevuld met de informatie die enkele bewaard gebleven achttiende-
eeuwse decoronderdelen uit de Chiesa Nuova te Rome ons verschaffen.25 Hoewel de orato-
rianen geen vaste opdrachtgevers van decors voor het veertigurengbed met carnaval waren, 
is de kerk, voor zover bekend, wèl de enige in Rome waar decoronderdelen als friezen en 
engelen van papier-maché of gips uit de achttiende eeuw bewaard zijn gebleven.

    23 Zie voor het overzicht van de bronnen voor het promotieonderzoek ook de inleiding, par. 5.
    24 Andrea Pozzo, Prospettiva dei Pittori e Architetti..., 2 vols. Rome 1693 en 1700. Hieronder zal voor citaten 
uit de eerste Latijns-Italiaanse edities van 1693 en 1700 verwezen worden naar: Pozzo, Traktaat I & II. Als een 
andere uitgave is gebruikt, wordt dat aangegeven. De volledige citaten uit de perspectieftraktaten van Pozzo 
worden gegeven in de bijlagen 15 en 16.
    25 Dit materiaal is voor het eerst gepubliceerd door H. Lulofs in 1997. 
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 2.3 Het veertigurengebedsdecor en het praktikabele toneeldecor
De hoge, smalle en van boven afgeronde vorm die de decors voor het veertigurengebed 
hebben op afbeeldingen, wijkt af van de vierkante of liggende vorm van het barokke 
lijsttoneel in het profane hoftheater.Toch zijn er duidelijk verwantschappen tussen beide 
decorvormen. Zo vergeleek Bjurström (1972) de afbeelding van het decor met de ‘Tempel 
van Salomo’ dat Carlo Rainaldi (1611-1691) in 1650 voor het veertigurengebed in de Gesù 
ontwierp [afb. 2], met de Venetiaanse toneelarchitectuur van GiacomoTorrelli uit de perio-
de 1640-45.26 De indeling in vier paar symmetrisch opgestelde coulissen en een afsluitend 
prospect bij Torrelli, is volgens Bjurström terug te vinden in het decor van Carlo Rainaldi. 
Er was echter een belangrijk verschil tussen de decors voor het profane hoftheater en die 
voor het veertigurengebed, een verschil dat niet valt op te maken uit de afbeeldingen. 
De coulissen in de decors voor de operaopvoeringen van Torrelli en diens navolgers waren 
verwisselbaar (schuifcoulissen), de telari of decorstukken op het toneelpodium van decors 
voor het veertigurengebed waren daaren tegen statisch. Dit verschil houdt verband met 
het verschil in functie. Het veertigurengebedsdecor had de functie van decoratieve omlijs-
ting van de voor veertig uur uitgestelde hostie en vormde de achtergrond bij de kerkdien-
sten. Anders dan in het profane hoftheater, was van enige actie op het toneel zelf of in de 
ruimte tussen de coulissen geen sprake. De menselijke figuren die worden genoemd in de 
beschrijvingen en die zijn te zien op de gravures of decorontwerpen, zijn geen afbeeldin-
gen van acteurs, maar van geschilderde figuren of figuurstukken.27 Toch wordt de relatie 
met het theater duidelijk gevoeld. Zo wordt in de eigentijdse verslagen die de opdracht-
gevers lieten uitgeven van het veertigurengebed, de setting omschreven als ‘Teatro delle 
Quarant’ore’. Bij de beschrijving van voorbereidingen en uitvoering van het veertiguren-
gebedsdecor hieronder zullen dan ook scenografische begrippen als toneelboog, 
proscenium, toneelpodium, en coulissen worden gehanteerd. 

 2.4 Afmetingen en plaatsing van de decors in de kerk
Bjurström heeft met behulp van fotomontages getracht het effect van de tijdelijke architec-
tuur in de Gesù weer te geven.28 Volgens deze montage beslaat het decor de hele hoogte, 
breedte en diepte van het koor, dat wil zeggen dat het doorliep tot aan de scheiding van 
koor en dwarsschip en reikte tot aan het plafond van het koor.29 Dat zou betekenen dat het 
decor ongeveer dertig meter hoog, achttien meter breed en twaalf meter diep moet zijn ge-
weest. Een verslag uit 1650 geeft inderdaad op, dat het decor het gehele koor besloeg, maar   

    26 Bjurström (1972), p. 106, noot 27 en afb. 55; zie appendix no. 31.
    27 Weil (1974), p. 219. Weil merkt op dat het ontbreken van acteurs in de decors kan worden opgemaakt 
uit het archiefmateriaal van de congregatie dei Nobili. In loon- en materiaalkosten ontbreken de kosten voor 
acteurs.  
    28 Bjürstrom (1972), pp. 106-107, afb. 55 en 56. Bjurström heeft getracht het effect van de toneelarchitec-
tuur in de Gesù te reconstrueren door de gravure naar het decor van Rainaldi uit 1650 met de Tempel van 
Salomo te projecteren in een schilderij van Andrea Sacchi. Het schilderij, rond 1641 laat het interieur van de 
Gesù zijn tijdens het eeuwfeest van de jezuëtenorde in 1640. Toen waren de apsis en het plafond nog niet 
gedecoreerd. Ter vergelijking heeft de auteur de gravure van het decor van Pozzo uit 1685 in een foto van het 
interieur geplaatst. Dat laat de Gesù zien met de fresco’s die Gaulli daar kort voor 1680 uitvoerde. Deze pro-
jectiemethode is ontoereikend om het effect van de tijdelijke kunst te laten zien, omdat op de afbeeldingen 
de decoromlijstingen ontbreken; zie ook: Lulofs (1988), pp. 86-87.
    29 Zie hiervoor ook de schets van het koor en de apsis van de Gesù [afb. 3].
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er worden geen afmetingen vermeld.30

Het decor dat Giovanni Maria Mariani (werkzaam in Rome ca. 1650-1675) in 1671 voor 
de Gesù ontwierp, besloeg niet het gehele koor, maar het smalste gedeelte van de apsis. 
Volgens de opgegeven afmetingen was de constructie 125 palmen hoog en 80 palmen 
breed, wat neerkomt op 26,25 meter hoog en 16,80 meter breed.31 Andere verslagen geven 
een breedte op van ruim twee meter minder; 14,7 meter (70 palmen), zoals het decor 
van dezelfde Giovanni Maria Mariani uit 1675. Ook de twee decors die Giovanni Battista 
Passeri (ca. 1610-1679) eerder in 1668 en 1669 voor de Gesù ontwierp waren 70 pal-
men breed. Van diens efemere constructies is ook de de diepte bekend; 30 palmen of 6,3 
meter.32 8-9-2015 [afb. 14].Volgens andere bronnen kon de diepte van decors uiteenlopen 
van bijna 6,5 meter tot 13,5 meter. Ook de hoogte van de decors zijn volgens eigentijdse 
verslagen verschillend, variërend van ca. 26 tot 33,60 meter. Deze laatste-record-hoogte 
(160 palmen) werd gehaald met het decor van Menghini in 1646. In 1646 was het decor 
niet alleen hoger, maar ook dieper dan gebruikelijk: ongeveer 14.5 meter (64 palmen). In 
de breedte besloeg de constructie dat jaar18 meter (80 palmen. Deze maten betekenen dat 
de constructie van het decor in 1646 tot in het dwarsschip moet hebben doorgelopen en 
de hoogte tot aan de koepel van de viering! Waarschijnlijk is het decor uit 1646 daarmee 
het grootste, dat ooit in de Gesù heeft gestaan [afb.4]. Het decor in de Gesù voor het heilig 
jaar 1700 bijvoorbeeld, was aanzienlijk kleiner van opzet; ongeveer 26 meter hoog (125 
palmen).33  Menghini’s decor van 1646 was zelfs nog opvallend hoger dan zijn decor uit 
1640 met scènes van Mozes en het Joodse volk voor het eerste eeuwfeest van de orde der 
jezuïeten. [afb. 1] 
Uit het gedetailleerde verslag van Antonio Gherardi van het decor uit 1640 blijkt dat dat 
even breed, (80 palmen) was als het decor uit 1646, maar veel minder hoog, nog geen 
26 meter (122 palmen) en het toneel moet in 1640 wel 4 meter minder diep geweest zijn 
dan in 1646, 10; 5 meter of 50 palmen.34 Met dergelijke gegevens over de afmetingen van 
een decor kan de plaats van de tijdelijke architectuur in de Gesù vrij nauwkeurig worden 
vastgesteld. Informatie over afmetingen van de decors voor carnaval in de San Lorenzo in 
Damaso is schaars. Er zijn geen gravures van deze decors bekend die opgave doen van hun 
afmetingen. Alleen in de beschrijving van het decor van 1702 wordt hierover iets gezegd. 
Dit decor, ontworpen door Gio.Francesco Pellegrini (werkzaam in Rome ca. 1700-1744), 

    30 Apparato della solenni Quarant’hore…, Rome 1650 (Bib. Vall. Borr. KII, 8) Zie bijlage 13 en § 3 hieronder.
    31 Bib. Cas. Misc. in 8E 570, Vol. 17, 10: Dichiaratione Dell’ Apparato esposto nella Chiesa del Giesù per le 40 
hore dell’anno corrente. Roma MDCLXXI (1671): “Hor la più angusta parte della Tribuna del Tempio del Giesù, 
la quale della sommità della volta al pavimento stendersi per cento venti cinque palmi d’altezza, e palmi 
ottanta per larghezza, da il campo alla nobiltà dell’ ingegnoso lavoro.” (1 Romeinse palm is in de 17de eeuw 
aangegegeven als ‘Palmi di Architetti’ en is 21,1 cm.)
    32 Dichiaratione dell’Apparato..., Rome 1668 (Bib. Cas. Misc. in 8 vol. 570, 12); Dichiaratione dell’Appara-
to..., Rome 1669 (Bib. Cas. Misc. vol. 17, 8); zie voor de decors van Passeri verder hieronder § 2.5, Opbouw, 
onderdelen en materialen;  zie  voor het decor van Mariani uit 1675: L’Agnello Eucharistico... Rome 1675 (ASR, 
Fondo Cortari Febei (busta 85) en bijlage 14. 
    33 Breve dichiaratione..., Rome 1646 (Bib. Val. S. Bor,. K.II 8, (15) en ARSI Rom. 132, (bijlage 12); Distinta 
relazione della nobilissima machina... Rome 1700 (ARSI, Rom.143 II), (bijlage 17). 
    34 Bib. Cas., Misc. In 4 E 807, Antonio Gerardi, Relatione del solenne apparato..., Rome 1640, In dit gede-
tailleerde verslag van Gherardi wordt niet vermeld hoe diep de tijdelijke constructie was. Volgens het onder-
schrift bij de gravure van Giovannni Francesco Grimaldi  was Menghini’s decor 50 palmen diep, 
10, 5 meter; zie hiervoor ook: Weil (1974), p. 232.
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reikte het bijna tot het plafond van genoemde kerk. De afmetingen van de toneelboog 
bedroegen in meters 21 bij 12,60 (100 x 60 palmen).35  
De verslagen van de broeders van het oratorium van Caravita waren meer gericht op de ver-
klaring van de thema’s die op de decors werden voorgesteld, dan op de beschrijving van de 
tijdelijke architectuur en haar afmetingen. Alleen het verslag van het veertigurengebed uit 
1706 geeft informatie over de afmetingen van het decor in het oratorium. Deze toneelboog 
omgaf een toneelpodium van ruim vier meter (20 palmen). De hoogte van de toneelboog 
was van de vloer afgerekend, 13,44 meter (64 palmen). Daarbij was een trap van ruim drie 
meter inbegrepen (de arcade was zonder de trap 48 palmen of ca.10 meter hoog).36 Dat is 
aanzienlijk lager dan de decors die in het koor van de Gesù werden opgesteld, maar dat 
kwam natuurlijk doordat het koor van het oratorium van Caravita kleiner was dan dat van 
de Gesù. 

 2.5 Opbouw, onderdelen en materialen 
De verslaggever die het decor van Passeri voor de Gesù van 1668 beschreef geeft een dui-
delijk beeld van de opbouw hiervan. In de halfronde ruimte van de apsis in het koor stond 
voor het hoogaltaar een decor met de voorstelling van ‘Mozes met de tafelen der wet’. Voor 
het eigenlijke toneel was een geschilderde toneelboog aangebracht, die evenals de echte 
architectuur van de Gesù, uit pilasters met architraaf, fries en een kroonlijst bestond. 
Achter de pilasters van de toneelboog waren twee zuilen aan weerszijden van het toneel 
te zien. Deze zuilen markeerden de eigenlijke decorvoorstelling. Op het toneelpodium 
stonden coulissen en op een afsluitend toneeldoek was een landschap met heuvels, bomen 
en beekjes uitgebeeld. volgens de verslaggever op maar liefst ruim twee meter boven het 
vloerniveau van de kerk (10 palmen). Het toneelpodium was dus meer dan manshoog. 
Een jaar later ontwierp Passeri een decor met de voorstelling ‘De tenhemelopneming van 
Elia’. De indeling van dit decor vertoont, afgaande op de beschrijving uit dat jaar, duidelijke 
overeenkomsten met die van het jaar ervoor. De diepte van het toneeldecor moet, gezien 
de afmetingen (145 x 70 x 30 palmen), eveneens tot halverwege de apsis hebben gereikt. 
De toneelomlijsting bestond uit twee composietzuilen met een architraaf, een fries en een 
kroonlijst van de composietorde.37 

    35 Distinta relazione..., Rome 1702 (Bib. Cors. 173, A7, 47). Volgens dit verslag was vóór de toneelboog, 
bijna tegen het gewelf van de kerk, dus als het ware in de lucht, een groep engelen tussen wolken te zien: 
“Fuori dell’Arco della nominata Macchina, quasi staccato in aria, vicino al sofito della detta Chiesa, si scorge 
un’ altro gruppo di Angeli intrecciato con vari nubi...’’; zie voor de beschrijving van het decor bijlage 20. 
    36 Dichiaratione del Teatro alzato nell’oratorio della Comunione..., Rome 1706 (BAV misc. H.55,7). “Si esten-
de questa dall’un fianco all’altro della medesima, talmente però, che lascendo quattordici palmi Romani per 
parte apre nell mezzo uno spatio di palmi venti, inalzandosi questo vano fino a palmi quadrant’otto in forma 
d’Arco, il quale in altezza di palmi sessantaquattro dal pian terreno, compressavi l’inferiore scalinata, per cui 
s’ascende alla bocca del Teatro, e la grosseza dell’Arco sudetto, và a conguigersi si con la volta reale della 
Chiesa.” De decorontwerper was dat jaar Innocento Tibaldi.
    37 Dichiaratione dell’Apparato..., Rome 1668 (Bib. Cas. Misc. in 8 vol. 570, 12): “…Stabilorono ordinare 
un’sonuoso, e nobil’apparato del quale si compace quero darne la cura al Signor Gio. Battista Passeri Roma-
no.. ” “ …E perche il sito dove suole egersi questo gran Machina è, la dove stà posta posto l’Altare Mag.gre  
della Chiesa del Giesù, che forma un semigiro di Tribuna di centoquarantacinque palmi di altezza, settanta 
di lagherza, e trenta di profondità. Inalzando prima  dadue lati due finti Pilastroni per secondare l’ordini di 
tutta la Chiesa à sua proportione con l’Architrave, freggio, e cornice corrente, aggiuntivi due colonne per 
banda, che indicavano la parte della veduta obbendo il punto prospettico fece, che formassero lo scorcio & 
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De twee decorconstructies van Passeri hadden een soortgelijke indeling als het decor dat 
Francesco Grimaldi in 1656 had gemaakt voor de Gesù. Daarin was namelijk ook twee 
meter boven het vloerniveau een landschap voorgesteld, met zeven bergen van ruim acht 
meter hoog en daarboven de hemelse glorie met de hostie.38 Door de twee perspectief-
traktaten van Pozzo is bekend dat voor het decor met de ‘Nozze di Cana’ dat hij in 1685 
heeft uitgevoerd in de Gesù, zes paar, symmetrisch opgestelde coulissen en een afsluitend 
doek zijn gebruikt. De afsluitende voorstelling van wolken en engelen die het sacrament 
aanbidden, bovenin het toneeldoek achterin het decor, liet Pozzo in de gravure achterwege 
om de architectuur beter uit te laten komen [afb. 5]. Aan de achterkanten van de coulissen 
werden kaarsen geplaatst, zodat het licht op de schildering van de coulisse daar achter viel. 
In de tekst bij figuur 67 van traktaat I, komt Pozzo terug op het illusionistische effect van 
het decor van 1685: “Het plan en de exacte uitvoering daarvan hadden tot gevolg dat het 
eerder leek te gaan om een constructie van solide steensoorten dan om een creatie van 
de hand van een schilder...”.39 Het decor dat Pozzo tien jaar later, in 1695, voor de Gesù 
ontwierp, met als thema “Sistientes venite ad aquas” (Dorstigen komt naar het water), 
bestond uit totaal zes decorstukken: achtereenvolgens een arcade, twee paar coulissen 
en een afsluitend toneeldoek. Het decor is in het tweede deel van het traktaat te zien op 
figuur 47 [afb. 6].40 De afbeelding toont dat op de decorvoorstelling een concave ruimte 
werd gesuggereerd met vooraan een brede trappartij en bovenaan in het midden een door 
mensen omringde fontein. In de afbeelding ervoor, figuur 46, toont Pozzo drie van de zes 
coulissen.41 Hierbij geeft hij aan dat de architectuur werd voorgesteld op drie achterelkaar 
geplaatste decorstukken, met de trap vooraan op het eerste decorstuk. Het tweede decor-
stuk laat alleen een boog met een pilaar zien en op het derde decorstuk is de afsluitende 
architectuur die door een balustrade bekroond wordt te herkennen. De voorstelling van de 
fontein ontbreekt hier. Volgens de toelichting bij figuur 47 moeten de zes decorstukken 
evenwel als volgt zijn uitgevoerd: vooraan was een toneelboog die op de decorafbeelding 
niet is voorgesteld. Daarachter moeten op een paar coulissen links en rechts vooraan, de 
trap en aansluitend twee doorgangen met balkons daarboven zijn geschilderd. Op de twee 
coulissen daarachter werden de twee andere balkons voorgesteld. De voorstelling van de 
fontein en de concave architectonische afsluiting moet tenslotte op het zesde afsluitende 
toneeldoek zijn aangebracht. Deze voorstelling was zó bedrieglijk, dat volgens Pozzo de 
mensen het decor wilden aanraken om zich ervan te vergewissen dat de decorstukken 
plat waren. Pozzo heeft bij dit decor het gebruikelijke hoogste gedeelte met de engelen in 

alzato sopra di quei pilastri e colonne un Arcone proportionatedi altezza per due larghezze, ristrinse tuto il 
rimanente del sito à palmi cinquanta…” …“nel sudeto spatio sollevato dieci palmi dal piano della Chiesa vi 
protese un’almena Campagna..”; zie ook: Dichiaratione dell’Apparato..., Rome 1669 (Bib. Cas. Misc. vol. 17, 
8): “…Hor dovendosi l’Apparato fare ne lla Tribuna della Chiesa, con siderato, che hà centoquarantocinque 
palmi d’altezza, settanta di larghezza, e trenta di profondita. Nel semicircolo, che la forma, e viene terminata 
da due pilastri quali posa l’architrave, freggio, ecornicione d’ordine composto…”.
    38 Relatione del noibile apparato fatto nella Chiesa del Gesu per le 40 hore dell’ANNO 1656. Da Signori della 
Congregatione dell’Assonta Nel primo Anno del Pontificato di Papa Alessandro VII, Rome (BAV Chigi  IV, 2207, 
4, fol 191).  
    39 Bjurström(1972) p. 109 en afb. 60-62
    40 Traktaat II, figuur 47. Zie bijlage 16, Traktaten Pozzo, figuur II-47; zie ook: Bjurström(1972) p. 109 en 
afb. 60-62.  
    41 Daarom meende Bjurström dat Pozzo’s decor voor 1695 uit drie groepen decorstukken bestond. 
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de hemel rondom de monstrans achterwege gelaten. In plaats van de gangbare glorie van 
wolken en engelen met de stralenkrans rond de monstrans met de hostie, heeft hij het 
apsisfresco van Giovanni Battista Gaulli (1636-1709) met ‘De aanbidding van het Lam door 
de vierentwintig Oudsten’ onbedekt gelaten en voor het veertigurengebed gebruikt. Pozzo 
maakte de geschilderde gelegenheidsarchitectuur en het apsisfresco van de Gesù op deze 
manier tijdelijk tot één geheel. [afb. 6 en 7]  
In 1725 maakte Giovanni Paolo Pannini (1691/92-1765) een decor voor de Gesù met als 
onderwerp het ‘Banket van Ahasverus’ (Esther 1: 22).42 Vooraan was een grote toneelboog, 
die werd gedragen door geschilderde composietzuilen met marmeren schachten en vergul-
de sokkels en kapitelen. Daarachter was een binnenhof met tafels waaraan het koninklijke 
gezelschap was gezeten. De paleishof werd omgeven door hoge wanden van drie etages 
met arcades. Bovenin het decor werd de ruimte overwelfd door vier grote bogen. Een brede 
trap voerde naar een tweede binnenhof dieper in het decor. Hieromheen liep een gaanderij 
die uitzicht bood op een tuin. Daarboven was een hemel te zien met hemelse figuren, die 
het sacrament aanbaden. In de toneelarchitectuur waren op verschillende plaatsen deco-
raties geschilderd van marmeren engeltjes en verguld houtsnijwerk. In enkele arcades 
waren draperieën met gouden franje te zien. De beschrijving laat hier in het midden of het 
om geschilderde draperieën of om echte doeken gaat. In de Bijbel wordt in het verhaal uit 
Esther een uitvoerige beschrijving van de draperieën gegeven en dat verklaart de aanwezig-
heid van kostbare stoffen in het decor, in welke vorm dan ook.
In de periode dat de materialen voor het veertigurengebedsdecor in de Gesù niet werden 
gebruikt, lagen ze opgeslagen in een opslagruimte in het oratorium, boven het archief 
van de Congregazione dei Nobili. Dit weten we door een inventaris uit 1708, die in dit 
archief wordt bewaard. Deze inventaris vermeldt behalve de kleur en het materiaal van 
decoronderdelen, ook de staat waarin ze verkeren, bijvoorbeeld “Otto Angeli di carta pesta 
vecchie e laceri…”, ofwel acht engelen van papier maché, oud en met scheuren.43 Uit de 
inventaris wordt verder het volgende duidelijk. Er waren vier grote engelen van verzilverd 
papier-maché aanwezig, tien vazen en nog eens acht engelen van hetzelfde materiaal. Er 
was bovendien een houten constructie waarop voor het veertigurengebed zilveren toort-
sen neergezet konden worden en ongeveer zes houten zuilen met kapitelen. De materi-
aalschouw geeft tevens praktische informatie over de plaatsing van de monstrans in het 
decor; er was daarvoor in de bergruimte een trap opgeslagen die gebruikt werd om de 
geconsacreerde hostie via een deurtje boven in het decor in de apsis te kunnen tonen.44 
Voor de verlichting waren er twee kandelaars van zilverkleurig hout waarin grote kaarsen 
van drie pond pasten. In de opslagruimte waren ook ijzeren staven waarop zeven cherubij-
nenhoofdjes van papier-maché vastgepind konden worden en er was een stralenkrans van 
verzilverd hout voor de decoratie rondom de monstrans met de hostie. Een houten model 
van de apsis op schaal werd bewaard om decorontwerpen in te kunnen plaatsen. 

    42 Arch.Cap. Diario di Valesio, Cred. XIV, Vol. 17, ff. 11-12. Zie ook Weil (1974), p. 247, ap.no. 52. Het verslag 
wordt door Weil wel genoemd, maar niet beschrieven. Dit is het enige bekende decor van Pannini. Zie ook 
ACN, vol. VII, ff. 15-16 en 22, voor praktische informatie, waaronder een contract tussen Pannini en opdracht-
gevers; zie bijlage 6.
    43 ACN, vol. VII, no. 20. Zie bijlage 5. 
    44 Het plaatsen van de monstrans met de hostie in de bovenkant van de decors voor het Heilig Graf ge-
beurt in de doorgaans kleinere parochiekerken van Tirol door de monstrans op een lange staaf te bevestigen. 
Zie daarvoor verder hoofdstuk 3 - 4.7 Het Heilig Grafdecor van Anton Zoller uit 1752 in de St. Andrä te Lienz.
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De drie ijzeren kandelaars die worden vermeld konden worden gebruikt om het plein 
voor de kerk tijdens het veertigurengebed te verlichten. Verder wordt er ijzerwaar vermeld 
en nog eens zes cherubijnenhoofdjes van papier-maché. Zonder verdere toelichting van 
gebruik wordt een gekleurde keizerskroon met versiersels van zilver en goud genoemd. 
Ook grotere decoronderdelen, zoals verscheidene met gips ingesmeerde doeken, die op 
verschillende momenten zijn gebruikt voor het veertigurengebed, worden genoemd en nog 
eens zo’n honderd decorstukken van figuren op hout of doek en geschilderde architectuur 
van hout.

Dit materiaaloverzicht uit het archief van de opdrachtgevers geeft een nuttige aanvulling 
op de informatie die de gedrukte verslagen en decorafbeeldingen verschaffen. Zo wordt 
bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat de engelen en de krans van engelenhoofdjes rondom de 
monstrans met de hostie – een vast onderdeel van de decors voor het veertigurengebed – 
een plastisch element waren in de verder geschilderde decorvoorstelling.

De decors van de Gesù zijn verloren gegaan, maar in opslagruimtes boven de Chiesa Nuo-
va, de kerk van de orde van de oratorianen, bevinden zich, zoals al gezegd, nog decorstuk-
ken die overeenkomen met die welke worden beschreven in de inventaris van de Congre-
gazione dei Nobli. Het gaat hier om architectuuronderdelen als friezen van verguld hout, 
een mensa voor de opstelling van de monstrans met de hostie, eveneens gemaakt van met 
goudverf beschilderd hout en een houten zuil die duidelijk beschilderd is om het effect 
van marmer te verkrijgen [afb. 8 en 9].45 Marmer-nabootsende zuilen van beschilderd hout 
worden ook in enkele relazioni beschreven, bijvoorbeeld in het verslag van Gerardi uit 
1640. In Menghini’s decor waren toen vier grote houten beelden op hoge sokkels voor het 
toneelpodium te zien. Deze beelden waren gemaakt van beschilderd hout en maakten de 
indruk van echte wit-marmeren beelden. Ook in geschilderde architectuur werden kostba-
re materialen geïmiteerd. In een verslag van 1716 bijvoorbeeld wordt beschreven dat in de 
decorvoorstelling van prachtige deels vergulde architectuur in de vorm van een tabernakel, 
Salomozuilen van lapis lazuli werden nagebootst.46 Vergulde engelen en een cherubijnen-
hoofdje, zoals voor de hemelse glorievoorstelling voor het veertigurengebed gebruikt wer-
den, zijn ook in de Chiesa Nuova behouden gebleven [afb. 12 en 13]. De engelen, ongeveer 
één meter breed, zijn overeenkomstig de materiaalbeschrijving van 1708 van de Congre-
gazione dei Nobili, gemaakt van papier-maché. Het engelenkopje is gemaakt van verguld 
materiaal. Deze decoronderdelen moeten tijdens het veertigurengebed zijn opgesteld in 
koor of kapel.47

    45 Bij deze zuil ontbreekt een kapiteel, maar bovenin is een gat waarin een kapiteel met een pin bevestigd 
kan worden. In dezelfde opslaglaats is ook een kapiteel van verguld hout aangetroffen die waarschijnlijk op 
deze zuil geplaatst werd tijdens de opstelling van het decor in de kerk [afb. 10 en 11]. Of er in de Chiesa 
Nuova ook decors zijn uitgevoerd met bijbelse scènes kan niet worden achterhaald.
    46 Bib. Cas., Misc. In 4 E 807, Antonio Gerardi, Relatione del solenne apparato..., Rome 1640: “E per 
cominciare dalla parte da basso di questa sontuosa prospettiva, erano fuori del palco della machina, sopra 
finte basi di marmo bianco à chiaro scuro, drizzate quattro grandi Statue, maggiori del naturale.”; Zie bijlage 
11; Dichiarazione dell’Aparato esposto nella Chiesa del Giesù per le 40 Ore dell’anno corrente 1716, Bib. Cor. 173, 
A7, no. 53: “Il Tabernacolo poi...comparisce ben ricolmo d’oro, e pomposamente fabbricato a tre ordini, 
con colonne salomoniche di lapislazulo ...”. Zie voor de Italiaanse beschrijving bijlage 22.
    47 De decoronderdelen in de Chiesa Nuova zijn mij in 1992 met vriendelijke toelichting over de functie, 
getoond door pater-oratoriaan Franck Vanden Broecke.
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 2.6 Uitvoering en kosten
In de arbeidscontracten en kostenoverzichten, die worden bewaard in het archief van de 
Congregazione dei Nobili, treffen we informatie aan over het ontwerp, de uitvoering, en de 
kosten van de decors die vanaf 1640 jaarlijks werden gemaakt voor het veertigurengebed 
in de Gesù. Met de voorbereidingen van deze decors kon soms al worden begonnen in 
oktober voorafgaand aan carnaval van het volgend jaar. De eerste stap was een kunstenaar 
te vragen om een ontwerp te maken. Nadat dit ontwerp was goedgekeurd door de leden 
van de Congregazione dei Nobili, kreeg de ontwerper de leiding over de uitvoering van het 
gelegenheidsdecor door verschillende timmerlieden, metselaars en schilders. Onder de 
schilders die op de loonlijsten worden vermeld waren arbeiders die zich toelegden op 
bepaalde onderdelen, zoals architectuur, wolken of figuren. Naast grote decoronderdelen, 
zoals de toneelomlijsting, de coulissen, het toneelpodium en de stellages voor de regule-
ring van de verlichting, werden ook kleinere decorstukken, zoals engelen en decoratieve 
vazen van verzilverd hout of karton gemaakt. De coulissen bestonden uit hout en werden 
met doeken overspannen. Nadat deze doeken waren voorzien van een laag gips, werd de 
voorstelling met tempera aangebracht. In aanwezigheid van de ontwerper werd het decor 
door de timmerlieden opgezet en later weer afgebroken. De timmerlieden verzorgden ook 
de verlichting tijdens de drie dagen durende plechtigheid. Het ging hier om ‘verborgen 
verlichting’: olielampjes of kaarsen die aan de achterkant van de decorstukken werden 
bevestigd. Daarnaast waren er kaarsen en fakkels in het koor of op de mensa die wél te 
zien waren vanuit het schip. De hoeveelheid lichtjes kon uiteenlopen van 2000 tot 4000. 
De totale kosten voor de decors in de Gesù liepen volgens de bronnen uiteen van ongeveer 
500 tot 1000 scudi.48

Om een meer gedetailleerd beeld te verkrijgen van de uitvoering van deze decors, wordt 
in het navolgende stilgestaan bij de vraag hoe deze vanaf 1645 tot in de tweede helft van 
de achtttiende eeuw in haar werk ging. Het decor voor het veertigurengebed van 1645 
werd uitgevoerd naar een idee van broeder Francesco Orsino en had als thema het ‘Offer 
van Noach na de Zondvloed’. De bronnen van de opdrachtgevers geven hier duidelijk 
aan welk thema werd gekozen en naar wiens idee.49 Als uitvoerders van het decor wor-
den in het kostenoverzicht achtereenvolgens genoemd de metselaars Andrea, Tomasso 
en Giuseppe, nog eens 19 arbeiders en een manusje van alles, Marcello ‘manuale delle 
opere varie’. Verder wordt nog een aantal timmerlieden vermeld. Het aandeel van de 
metselaars is niet nader gespecificeerd. Zij hebben mogelijk de schilders geassisteerd 
bij het aanbrengen van het gips op de doeken (Het metselen van muren kan worden 
uitgesloten, aangezien het om ilusionistische architectuur gaat). De schilders werkten 
aan de verschillende onderdelen van de decorvoorstelling en de toneelomlijsting. Bij 
vier van hen wordt hun aandeel aan het decor vermeld; Pietro Paolo ‘puppazaro’ werd 
betaald voor het opknappen van kroonlijsten en pilasters en andere geschilderde decor-
onderdelen, Bastiano ‘della machina ultima’ voor het schilderen van dieren, Monsù 
Guglielmo voor landschappen en het retoucheren van de voorstelling, en Pietro Paolo 
Ugaldini werd betaald voor het aanbrengen van de figuren en het offer. Op 10 januari 
werd met de uitvoering van het decor begonnen en op 5 maart, de dag na de plechtigheid, 

    48 De kostenopgaven zijn, met uitzondering van die voor de jaren 1645, 1646 en 1647, over het algemeen 
heel beknopt of onvolledig. Zie hiervoor verder bijlage 4. 
    49 ACN, Vol. XXXI, fols 1-7, bijlage 4. De uitvoering stond aanvankelijk onder leiding van broeder Francesco 
Orsino, maar werd voltooid door broeder Silvestro. In 1645 was het totaal aan kosten van 495, 32 scudi.
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werden de werkzaamheden afgerond met het afbreken van het decor en opbergen van 
decorstukken. De kosten liepen uiteindelijk bijna op tot 500 scudi. Hierbij waren alle 
loonkosten inbegrepen, het arbeidsloon voor de vermelde schilders en metselaars, voor 
19 andere arbeiders en voor het manusje van alles, Marcello. Een ceremoniemeester 
met verantwoordelijkheid voor de aankleding van de kerk komt ook op de loonlijst voor. 
Alle mogelijke materiaalkosten die werden gemaakt aan de aankleding van de kerk, 
en aan onderdelen van het eigenlijke decor zijn eveneens bij de 500 scudi inbegrepen. 
Daaronder was ijzerwaar als spelden, spijkers, haken en ijzerdraad voor de lampjes, maar 
ook werden 24 verschillende boortjes aangeschaft. Er werd geld uitgegeven aan bladgoud 
en zilverkleurig papier voor de decoratie van het altaar en het decor. Verder is er sprake 
van goudslijpsel en van verschillende soorten papier, waarvan de bestemming niet wordt 
aangegeven. Doeken werden voor verschillende doeleinden gebruikt: voor de verduistering 
van de vensters tijdens de plechtigheid en voor het afdekken van het decor tijdens de bouw. 
Verder werden er zijden doeken aangeschaft, maar waarvoor deze nodig waren wordt 
niet vermeld. Waarschijnlijk werd het decor voor het begin van de plechtigheid afgedekt 
met een zijden toneeldoek en mogelijk werden ook de wanden van het schip met zijden 
draperieën versierd.50 Uit het kostenoverzicht blijkt dat er maar liefst 4000 olielampjes 
werden verwerkt in het decor. Ook de aanschaf van miniscule onderdelen, zoals spelden en 
lampenpitten voor de olielampjes, wordt verantwoord, evenals die van waskaarsen voor de 
verlichting ten bate van de muzikanten, die overigens niet op de loonlijst voorkomen. Voor 
het bereiden van verfmaterialen worden eieren – het bindmiddel voor tempera – genoemd 
en scherven om kleuren mee te mengen. Ook werden er kosten gemaakt die indirect met 
de voorbereidingen van het decor te maken hadden, zoals voor wijn voor de sjouwers. In 
het kostenoverzicht van het veertigurengebedsdecor dat Menghini in 1646 ontwierp voor 
de Gesù, is nog iets meer over de uitvoering van de verlichting opgetekend. Volgens dit 
overzicht werd geld uitgekeerd aan arbeiders, die tijdens carnaval de verlichting verzorgden 
en werd er ijzerdraad aangeschaft om ongeveer 2000 lampjes in het decor te bevestigen. 
Op de woensdag vóór het veertigurengebed liet Menghini mensen aanrukken die lampen, 
water en olie aandroegen voor de verlichting van het decor, die onder zijn directe leiding 
werd aangebracht. De totale kosten van het decor van 1646 beliepen een bedrag van 
772,32 scudi.51 Ook bij de vervaardiging van het decor van 1647, opnieuw naar ontwerp van 
Menghini, stonden een ceremoniemeester, schilders en timmerlieden op de loonlijst. Deze 
laatsten worden dit keer niet alleen als ‘falegnami’, maar ook als zagers: ‘segatori di tavole’ 
vermeld. Menghini had volgens het loonkostenoverzicht zes schilders tot zijn beschikking. 
Onder hen wordt Francesco Mola (1612-1666) als enige voluit genoemd. Deze kunstenaar 
staat verder niet bekend als schilder van decors voor het veertigurengebed.52 De kosten van 

    50 Zo wordt het beschreven in het verslag van Gerardi uit 1640. Het gebruik van rood-gele doeken van zijde 
voor de aankleding van het schip van de Gesù wordt ook genoemd in bronnen uit het jaar 1595 (toen er nog 
geen sprake was van een coulissendecor in de apsis), en uit de jaren 1618, 1656, 1668 en 1675; zie voor een 
voorbeeld van een kerkinterieur met de aankleding van feestdoeken: Lavia Matiti, “La festa come ‘laboratorio’ 
del Barocco” in: Tent. Cat. La Festa a Roma dal Rinacimnto al 1870, a cura di Marcello Fagiolo, 2 vols., Rome 
(1997). vol 1, pp. 82-99, p. 26, afb. 8. 
    51 ACN vol. XXXI, fol. 17. “...Operai, chi dal S. Menchino si fecero venire il Mercordi avanti il Giovedi 
Grasso per porre lampade, aqua, olio, et ..., haveva continuarsi nelli 3 ultimi giorni di Carnevale ad acender 
lumi...”. Zie voor de onkosten ook bijlage 4. 
    52 ACN, vol XXXI, fols 27-33. Zie voor de namen van verschillende uitvoerenden weer bijlage 4.
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het decor kwamen, net als in 1645, ongeveer op het bedrag van 500 scudi uit. 
In het overzicht van het decor van 1648 worden hoofdzakelijk de kosten vermeld die zijn 
gemaakt voor het vervoeren van decoronderdelen. De enige ontwerper die wordt genoemd 
is een zekere Giov. Maria. Voor het maken van een paar ontwerpen en voor het aanbrengen 
van enkele schilderingen, ontving hij 60 scudi en een paar kippen.53

Het hierboven beschreven decor van Pannini met het ‘Banket van Ahasverus’ uit 1725 geeft  
uitvoerige informatie over de voorbereidingen die nodig waren om het decor uit te kunnen 
voeren. Pannini moest aan de leden van de congregatie ter goedkeuring eerst een model 
van zijn ontwerp laten zien.54 Vervolgens werd een arbeidscontract opgesteld, waarin hij 
werd verplicht het decor volgens dat model uit te (laten) voeren. De eerste notities dateren 
van 28 oktober 1724. Op deze dag werd het model dat Pannini had gemaakt goedgekeurd. 
Het was uitgevoerd met olielampjes en een voorstelling van ‘Het banket van Ahasverus’, 
het thema dat in het uiteindelijke decor inderdaad is uitgebeeld. Mogelijk werd dit model 
van Pannini geplaatst in een houten apsis op schaal. In 1708 bezat de congregatie in elk 
geval een dergelijke apsis, zoals kan worden opgemaakt uit de inventaris van dat jaar. Het 
werd gebruikt om modellen van decors voor het veertigurengebed in op te zetten: ‘una 
Tribunetta di legno con le sue misure da fare i modelli’.55 De volgende fase van de voorbe-
reiding die vastgelegd is, is de arbeidsovereenkomst tussen Pannini en de opdrachtgevers. 
Deze werd in 1725 zonder verdere datum opgemaakt en geeft ons een levendig beeld van 
de praktische kanten van de voorbereiding van het decor. Pannini kreeg te maken met 
een verscheidenheid aan taken en verplichtingen. Zo was hij verplicht te zorgen voor de 
levering en het prepareren van de doeken die nodig waren voor de coulissen en voor de 
figuurstukken. Dit prepareren van de doeken bestond uit het insmeren met gips als on-
dergrond voor de schildering. De achterkanten van de coulisssen werden wit gemaakt. Dit 
werd gedaan om de lampjes die op de coulissen werden bevestigd sterker te laten reflecte-
ren. Vervolgens moest Pannini de voorstelling naar zijn ontwerp op de doeken uitwerken. 
Tevens had hij de taak om steeds beschikbaar te zijn voor de timmerlieden bij de uitvoe-
ring van hun werk. En op vette donderdag tenslotte, of op de zaterdagavond voorafgaand 
aan de plechtigheid van het veertigurengebed in de Gesù, had Pannini, als het decor was 
opgezet, de zorg voor de verdere afwerking. Mocht het nodig zijn om extra mankrachten 
in te schakelen, dan gebeurde dat op kosten van de schilder. De opdrachtgevers lijken zich 
hiermee te hebben ingedekt voor eventuele uit de hand lopende uitgaven. Zij stelden daar 

    53 ACN Vol. XXXI, fol. 35. “E più donato à Gio. Maria un paio de polli p. haver servito in far alcuni disegni, 
e dipinto...”; Met deze ‘Gio. Maria’ wordt ongetwijfeld Giovanni Maria Mariani bedoeld, zie hiervoor § 4.3 
De decors van Giovanni Maria Mariani in de Gesù. 
    54 ACN, Vol. VII, no. 22. Zie bijlage 6; ACN, Vol XXXI, ff. 13-89. De opdracht aan Pannini voor het vervaar-
digen van een model voor het decor voor het veertigurengebed was geen uitzondering. In de jaren 1646-48, 
1651-52 en in 1654 is ook een model op de lijst van onkosten genoteerd. In deze periode werd daar doorgaans 
een zekere ‘Francesco’ voor betaald. 
    55 Zie bijlage 7; zie voor het nog bestaande model van de apsis van de Gesù: Tent. Cat Rome 1984-85, l’Arte 
degli Anni Santi..., Cat.nr. § 32, p. 431. In de sacristie van de Gesù wordt een bozzetto van Gaulli bewaard 
voor het apsisfresco dat hij tegen 1680 heeft uitgevoerd in de Gesù. Dit ontwerp werd uitgevoerd op een half 
ronde houten ondergrond van 180 bij 200 cm. De vorm komt overeen met die van de apsis en de halfronde 
koepel. Mogelijk is dit in vorm en afmetingen overeenkomstig met het houten model op schaal van de apsis 
dat gebruikt werd voor de decorontwerpen. De afmetingen hiervan zijn echter niet bekend.
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tegenover dat zij Pannini driehonderdvijftig scudi zouden uitbetalen en wellicht iets meer 
indien zijn ontwerp succes oogstte.56 De decorontwerper werd aldus geacht de doeken 
en de ondergrond van de schildering te verzorgen. De timmerlieden of schrijnwerkers 
werden belast met de levering van het hout en het overige materiaal; ook dit werd in een 
arbeidsovereenkomst bepaald. De houten onderdelen waren nodig voor de constructie van 
het decor, maar ook voor de decorstukken. De timmerlieden waren verplicht het gebruikte 
hout, of dat nu om coulissen of figuurstukken ging, achter te laten in het gebouw van de 
congregratie naast de Gesù. Tevens was vastgelegd dat zij spelden, spijkers, haken en ijzer-
draad voor de lampjes zouden meebrengen. Verder waren zij belast met het versjouwen 
van alle houten onder delen naar de juiste plaats in de kerk om die vervolgens onder leiding 
van Pannini in elkaar te zetten. Ook de verlichting moest worden geïnstalleerd en getest 
onder het toeziend oog van de schilder, net als Menghini dat had gedaan bij zijn decor in 
1646. De timmerlieden konden tijdens de drie gebedsdagen tevens worden ingehuurd als 
toneelknechten. Het was hun taak koorden te bevestigen voor het vastmaken van decor-
onderdelen en het toneeldoek en het vullen van de olielampen. Ook moesten ze klaar staan 
met emmers water achter de schermen met het oog op het brandgevaar. Na de plechtigheid 
werd het decor door de timmerlieden afgebroken. Tenslotte moesten zij alle onderdelen 
terugbrengen naar de opslagruimtes. In het contract werd hun ook nadrukkelijk verzocht 
het kerkkoor in dezelfde staat achter te laten als waarin zij het hadden aangetroffen voordat 
zij met hun werkzaamheden waren begonnen. De laatste opdracht die het contract ver-
meldt, betreft de aanschaf van doeken die nodig zijn voor verschillende decoronderdelen. 
Dit wekt verwarring, omdat de levering van doeken voor het decor ook aangetroffen is in 
de taakomschrijving van de ontwerper. Er moeten echter verschillende soorten stoffen 
worden onderscheiden, namelijk het doek dat over de coulissen werd gespannen waarop 
de decorvoorstelling werd gemaakt, doeken die gebruikt werden tijdens de bouw om decor-
stukken mee af te kunnen dekken en kostbare stoffen als zijde waarmee tijdens de viering 
de kerk versierd werd. Het doek waarop de decorschildering gemaakt moest worden werd 
door de decorontwerper en doeken en stoffen die tijdens de bouw van het decor of voor de 
aankleding van de kerk 
nodig waren, moesten door de timmerlieden worden meegebracht. Voor al deze activitei-
ten zou de Congregazione dei Nobili in totaal 300 scudi aan hen uitbetalen, waarvan de eer-
ste 50 betaald zouden worden wanneer het decor af was en alles op zijn plaats was gezet. 
Over de uitbetaling van de overige 250 scudi worden hier geen bijzonderheden gegeven.57 
In 1725 werd er alleen al aan arbeidsloon meer dan 700 scudi uitgegeven.  

 2.7 Hergebruik uit besparing 
De Fransman Grangegier de Liverdis beschrijft in het verslag van zijn reis naar Rome 
hoe hij op zondag van Quinquagesima, 27 februari 1661, het veertigurengebed in de Gesù 
bijwoonde. Er was in de kerk een grote toeloop van mensen rondom een tabernakel met 
het uitgestelde sacrament. De paters-jezuïeten lieten, zo had men hem verteld, elk jaar 
voor telkens dezelfde drie aansluitende dagen nieuwe decorontwerpen maken.58 Dit was,     

    56 ACN Vol. VII, no. 16. Zie bijlage 6.
    57 ACN, Vol. VII, no 15. Zie bijlage  6.
    58 Grangegier de Liverdis, Balthasar, Paris  (1667), ff’471-72. “Dimanche de la Quinquasema la ferfeur de la 
devotion comença plus que jamais à s’allumer dans le cours des Ames fidelles, pour l’opposer à la vie de-
greglér des meschans, qui continua les deux jours suivants. Je fus à L’Eglise du Grand Giesu, où ily avoit un 
grand concours du  Monde, qui consideroit le Tabernacle, chef-d’oevre de Maria Romani, où estoit exposé le 
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zoals gezegd, in principe inderdaad ook het idee. Uit de kostenoverzichten blijkt evenwel 
dat de decorstukken voor het veertigurengebed niet elk jaar volledig van nieuw materiaal 
werden gemaakt. Verschillende decoronderdelen werden opnieuw gebruikt, ongetwijfeld 
uit zuinigheidsoverwegingen. Zo wordt in het kostenoverzicht van 1645 vermeld dat een 
schilder apart werd betaald voor het opknappen van oude schilderingen.59 Verder sugge-
reert de hierboven al gesignaleerde overeenkomst in afmetingen, opbouw en omlijsting 
van de twee decors die Passeri in 1668 en 1669 voor de Gesù ontwierp, dat hij dezelfde 
constructie twee keer gebruikte. In 1669 was alleen de decorvoorstelling ‘De tenhemel-
opneming van Elia’ nieuw. Evident is ook het geval van Michetti (1675-1758), die, zoals 
eerder aangegeven, in de jaren 1707-1709 in de San Lorenzo in Damaso dezelfde decor-
stukken steeds opnieuw gebruikte voor het veertigurengebed.
In het jaar 1725 was er weliswaar een ruim budget, maar ook toen werd in de arbeidsover-
eenkomsten bepaald dat de timmerlieden het materiaal dat zij voor het decor leverden 
terug moesten brengen naar de opslagruimtes bij de Gesù. In 1741 kreeg de kunstenaar 
Francesco Nicoletti (werkzaam in Rome ca.1707-1759) zelfs de opdracht van de Congregazi-
one om álle decoronderdelen van het jaar ervoor opnieuw te gebruiken en alle overbodige 
opsmuk achterwege te laten. Het decor mocht niet meer dan 200 scudi kosten, een in ver-
houding uitzonderlijk bescheiden bedrag.60 Waarschijnlijk waren de beschikbare financiële 
middelen dat jaar uitzonderlijk laag. In de statuten, de voorschriften van de congregatie uit 
1781 werd het eerder gebruikelijke bedrag van ongeveer 500 scudi voor de kunstenaars en 
de architect weer opnieuw ingesteld.61 

 2.8 Het functioneren van de decors en hun aantrekkingskracht 
Een aantal van de bij de veertigurengebeden uitgegeven dichiarationi geeft inzicht in het 
functioneren van de decors. Zo zegt Antonio Gerardi in zijn verslag van Nicolò Menghini’s 
decor voor het veertigurengebed in de Gesù uit 1640: “Voor de plechtigheid begon, was het 
decor volledig bedekt door een toneeldoek van rode en gele zijde. Met het oog op een spec-
taculaire onthulling van het decor, werden de vensters van de kerk met doeken verduisterd. 
Vervolgens liet men het toneeldoek stukje voor stukje zakken. De toeschouwers kregen 
zo een prachtig toneel te zien met een grote verscheidenheid aan kleuren en een kunstig 
ontworpen veelfigurige voorstelling, waarin verschillende verhalen werden verteld. En dit 
theater werd verlicht door ruim 4000 in het decor verborgen lampjes.” Volgens Gerardi 
was het “voor iedereen mogelijk de achterkant te bekijken, die niet minder geweldig was 
dan de – reeds beschreven – voorkant. Er was aan de achterkant van het afsluitende toneel-
wand een bouwwerk te zien van buitengewone symmetrie, met verscheidene platformen  
die in- en uitsprongen, balken die met goed uitgedachte afstanden aangebracht waren en 

S.Sacrement, or quoy que l’on m’ait dit que ces Peres changent  tous les ans à pereil jour de dessins..” 
Zie  voor de beeldbeschrijving verder bijlage 25; ‘Maria Romani’ moet Giovanni Maria Mariani zijn. Deze 
kunstenaar was vanaf 1648 bij decors voor het veertigurengebed in de Gesù  betrokken tot aan 1675. Dat jaar 
was hij zelf de ontwerper van het decor. Zie hiervoor § 4.3 De decors van Giovanni Maria Mariani in de Gesù. 
    59 ACN, Vol. XXXI, Spese nelle 40 hore del 1645, bijlage  4, fol. 4.
    60 ACN, Vol. VII, no. 17, Memoria intorno alla spesa delle 40 ore del 1741, bijlage 7. 
    61 ARSI, Hist.Soc. II 50, P. Guinchi,  Statuti della Congregazione  De’ Nobili in Romasotto il Titolo Della 
Venerazione del S. S. Sacramento e del Aassuzione  Della Beata Vergine.., Rome 1781, fol. 31: “...e siccome 
negli Statuti della Venerazione restò fissato, che non dovessero spendersi più di cinquecento scudi incirca e 
alli’ Architetto ed agli Artisti...”
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er waren veel trappen. Op deze enorme constructie achter het decor waren in een goede 
en ordelijke opstelling meer dan veertig mensen verspreid. Zij regelden de verlichting en 
bleven op hun plaats staan, zodat er geen (brand)schade aangericht zou worden. En van 
hetgeen ik hier vertel zijn veel belangrijke personen getuigen, die er plezier in hadden het 
geheel te beklimmen...”.62 Ook bij het decor voor het veertigurengebed dat Menghini in 
1646 maakte in de Gesù, werd de stellage aan de achterkant door een opgewonden publiek 
beklommen, dat daardoor het gewelf van de kerk kon aanraken.63 Door de twee verslagen 
wordt de indruk gewekt alsof het een extra attractie van Menghini’s decors was dat zowel 
de voorkant als de achterkant de moeite waard waren om te bekijken. Of het gebruikelijk 
was de houten constructie achter de schermen te beklimmen, is niet bekend. Het is even-
wel aannemelijk dat er steeds stellages waren, waarop toneelknechten stonden om voor de 
verlichting en de brandveiligheid te zorgen.

 2.9 Karakter en functie van de relazioni of dichiarationi 
De al in paragraaf 2.2. vermelde relazioni beginnen vaak met een verantwoording van het 
voor de decorvoorstelling gekozen thema en de betekenis van de bijbelse scène. Dit geldt 
vooral voor de relazioni van de paters-jezuiëten van het oratorium van Caravita. In hun re-
lazioni wordt het belang om juist met carnaval decors op te zetten soms extra onderstreept. 
Zo wordt in de relazione van 1719 ten overvloede uitgelegd dat het decor met de voorstelling 
van ‘De ark van Noach’ in het oratorium van Caravita werd vervaardigd tot vermaak tijdens 
carnaval en ook als afleiding van het straattoneel op de nabijgelegen Corso. Met het theater 
in het oratorium hoopte men het onrecht te voorkomen dat volgens de organisatoren van 
de gebedsdienst, het volk God massaal placht aan te doen in deze dagen.64 In het verslag 
van het veertigurengebed in het oratorium van twee jaar later 1721 werd hetzelfde motief 
gegeven voor het opstellen van een decor in de kerk met carnaval. De verantwoording 
van het voorgestelde bijbelverhaal wordt dit keer bijna als een dreigement geformuleerd. 
Thema van het decor was “De boetedoening van koning David” (II Samuel: 24). In deze 
bijbelpassage straft God het Joodse volk na een onrechtmatig gehouden volkstelling door 

    62 Gerardi (1640) : “…con esser’il Teatro illuminato da più di quattro mila lumi, de’quali nè pur vno à gli 
occhi de’ riguardanti si manifestaua,ma tutta la luca veniua dal riuerbero, al cui lume risplendeua la gran 
Chiesa..” Ter verklaring van de mogelijkheid om het decor aan de achterkant te kunnen beklimmen is het 
goed om te weten dat de tijdelijke constructie niet tegen de muur van de apsis werd geplaatst, maar met een 
tussenruimte waar mensen in feestelijke 17de eeuwse costuums zonder problemen konden lopen (ca. 1-2 
meter); zie voor de Italiaanse tekst verder bijlage 11; zie ook: Radke-Stech 1978, p. 276. De auteur geeft een 
voorbeeld van een opvoering in Teatro Olimpico te Vincenza van 1612, waarbij het eveneens zo was dat het 
doek aan het begin van de opvoering naar beneden viel. De auteur gebruikt het verslag uit 1612 als bewijs dat 
deze manier van onthulling van het decor, die afkomstig is van het klassieke Romeinse toneel, begin zeven-
tiende eeuw nog steeds werd toegepast. Het verslag van het veertigurengebed in de Gesù van 1640 bewijst 
dat dit zo’n dertig jaar later nog altijd op dezelfde manier gebeurde. 
    63 “... si sale agitatemente per ogni parte e si puo andare à toccare la volta stessa della Chiesa....”, in Breve 
dichiaratione e descritione del Teatro Rome 1646 (Bib. Vall., S. Borr. K II 8 (15) en ARSI Rom. 132 I). Zie voor 
de Italiaanse decorbeschrijving verder bijlage 12.
    64 Bib. Cor. 173 A 7 nr. 56, Mistero rappresentato nella sollenne esposizione dell’Ssmo…Comunione Gena-
rale 1719: “L’Oratorio della Santissima Comunione Generale prende a rappresentar quest’Istoria nella sua 
Solenne Esposizione del Santissimo Sagramento, solita a farsi, per divertire con divoto insieme, e per quanto 
i Stendeno le sue deboli forze splendido teatro, dalle profanità del contigue Corso, i Fedeli, a risarcire cogli 
ossequij, e adorazioni, le molte ingiuri, che se fanno, massimamente in questo tempo al Signore…”.
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drie dagen pest te brengen. In de tekst van het verslag wordt de lezer er op gewezen dat het 
ook nu nog (1721) kon voorkomen dat het zwaard van de Goddelijke Gerechtigheid op deze 
manier zou toeslaan.65 Deze toon is opvallend hard, zelfs voor de verslagen van het veertig-
urengebed in het oratorium van Caravita, die doorgaans harder van toon zijn dan die van 
de relazioni die de decors in de Gesù beschrijven. Dit verschil in toon heeft mogelijk te 
maken met de ligging van het oratorium van Caravita bij de San Ignazio, vlak bij de Corso 
dus, die het middelpunt van de straatfeesten van carnaval en de bijbehorende uitspattingen 
was. 
Ook het decor voor het veertigurengebed in de Gesù was opgezet om de kerk voor de 
Romeinse bevolking aantrekkelijk te maken, maar de organisatoren van de Congregazione 
dei nobili waren daarbij, meer dan de leden van het oratorium van Caravita, ook gericht op 
het uitnodigen van hoogwaardigheidsbekleders: de paus, kardinalen en, zoals in 1668 en 
1669, niemand minder dan koningin Christina van Zweden. De congregatie lijkt met dat 
laatste, het uitnodigen van voorname personen in  Rome, haar naam ‘Dei Nobili’ eer aan te 
doen.66 
De verslagen van het veertigurengebed in de Gesù, uitgegeven door de leden van de Con-
gregazione dei Nobili, beperken zich meestal niet tot het vermelden van de doelstelling om 
het volk af te leiden van de uitspattingen van het profane carnaval. In deze verslagen krijgt 
juist de beschrijving van het gehele decor veel aandacht, inclusief verlichting en de opbouw 
van de constructies. Soms wordt daarbij een toelichting gegeven op de betekenis van de 
decorvoorstelling; in de beschrijving van het decor uit 1716 bijvoorbeeld wordt de betekenis
van de toneelarchitectuur van Domenico Paradisi heel precies uitgelegd en geïnterpre-
teerd.67

    65 Mistero rappresentato…, Rome 1721 in Bib. Cor. F9 170, no. 29: “Hà preso per oggetto dà rapresentare 
nel suo Sacro Teatro e sollenne Esposizione del SS.mo Sacramento, la narata Istoria delle Divina Scritura: 
perche vedesi anche adesso sguamata la stessa Spada della Giustizia contro il suo Popolo parte estinto, 
o parte minnichiato dall’orrida Pestillenza”. Het decor werd ontworpen door twee broeders van het orato-
rium, Gio. Ferrari en Antonio Bichierari; ARSI, Rom.153, XI, ff. 185-v. La Cena Grande delle Nozze Evangeliche, 
Rome 1784. In dit eerder aangehaalde verslag van het veertigurengebed in het oratorium van Caravita uit 
1784  worden doelstelling en methode van het decor voor het voor carnaval treffend omschreven “… door 
een prachtig religieus decor met steeds weer een nieuwe geschilderde voorstelling te maken, is het mogelijk 
mensen makkelijker en met vruchtbaar effect af te houden van de profane opvoeringen, die in deze tijd overal 
opduiken.”.: “Fra tutt’ esse nula di meno, come si può chiamare la prima, e principalissima quella di prati-
care per se, e di promuovere negli altri la venerazione, ed il culto dell’Augustissimo Sacramento (essendo 
poi a questa tutte le altre indirizzate, e rivolte); cosi ben a ragione la piu solenne, e magnifica di tutte le altre 
Funzioni, che si fanno da questi divoti Fratelli tra l’anno, è la Solennissima Esposizione del Sacramentato 
Signore in questi giorni del Carnevale. Cominciarono essi á celebrare fin dall’anno 1619 e la proseguon tutora 
in maniera che colla belleza e novitá di Misterio o del Fatto il quale sempre vario, si rappresentò dipinto nel 
sacro Teatro, che inalzano, divotamente alletti, e santamente compunga, e ritiri più facilmente, e più fruttuo-
samente ciascuno dalli profani spettacoli, che in questo tempo per ogni banda si apprestano.”
    66 Dichiaratione dell’apparato per le Quarant’hore…Rome 1668 (Bib.Cas.Misc. in 8× 570, int. 12); zie 
hiervoor ook: Bjurström (1972), p. 107; Dichiaratione Dell’Apparato pe le quarant’hore dell Anno 1669 (Bib. 
Cas. Misc. vol 17,8):Volgens het verslag was er dat jaar een grote toestroom uit het volk van vrome gelovigen, 
maar ook waren er prelaten, vorsten en vorstinnen. En Hare Koninklijke  Hoogheid  de koningin (Christina 
HL) van Zweden vereerde de plechtigheid met haar aanwezigheid,en ook Zijne Heiligeid. De heren van de 
congregatie, die de opdrachtgevers van het decor waren, zorgden ervoor dat alles perfect verlep: “Il concorso 
del Popolo divoto fù grande oltre prelati, prin.cipi, e principesse. E la Maestà della Regina di Suetia, e la San-
tità di N. S. con la lor lor presenza, e commendarono la pietà de’Signori della Congregazione, che ordinarono 
l’Apparato, & avalorarono il credito dell’Operatore, che hebbe la cura di condurlo a perfettione.” 
    67 Dichiarazione dell’Aparato esposto nella Chiesa del Giesù per le 40 Ore dell’anno corrente 1716. Rome 1716, 
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Bij het lezen van de relazioni rijst de vraag voor wie ze waren bedoeld. De boekjes werden 
achteraf, ongeveer een maand na de plechtigheid, gepubliceerd. De functie van program-
maboekje voor het publiek kan dus worden uitgesloten. Het doel van de boekjes zal vooral 
zijn geweest de herinnering aan de plechtigheid levend te houden en te getuigen van de 
vroomheid van de orde of congregatie, die dit alles had georganiseerd. Soms wordt de 
doelgroep van de publicaties precies genoemd. Zo geeft Gerardi in zijn verslag van Meng-
hini’s decor voor de Gesù uit 1640 aan dat hij het verhaal heeft geschreven “als troost voor 
degenen die de plechtigheid niet konden bijwonen en als herinnering voor het nageslacht”. 
De relazioni konden, zoals het geval was in 1647, in een oplage van 400 exemplaren ver-
schijnen. Volgens de kostenopgaven van de Congregazione dei Nobili uit dat jaar was er één 
boekje in goud gebonden voor de paus en twintig boekjes van perkament voor de kardina-
len. Verder waren er 112 boekjes in gekleurd papier. De rest verscheen ongebonden voor 
een totaal bedrag van 3,90 scudi. Zo bleven er met aftrek van de presentexemplaren voor de 
paus en de kardinalen ongeveer 380 boekjes over voor de lagere geestelijken en geïnteres-
seerde leken.68 
 

 § 3 De ontwikkeling van het veertigurengebedsdecor en zijn typologie
 
 3.1 Inleiding
Het uitgebreidste overzicht van decors voor het veertigurengebed geeft Mark Weil in zijn 
artikel “The Devotion of the Forty Hours and Roman Baroque Illusions” (1974). Weil 
bespreekt hierin een groot aantal decors en schetst daarbij een stilistische ontwikkeling en 
indeling. Anders dan bij Weil, geef ik in dit proefschrift geen stilistisch overzicht van de 
decors, want daarvoor zijn er naar mijn mening toch teveel hiaten in de visuele overleve-
ringen. Hieronder wordt daarentegen, voor zover dat mogelijk is, nagegaan welke typen 
van decors er zijn gemaakt voor het veertigurengebed in de periode 1600-1725. De ont-
wikkeling van het decor begint met de feestelijke aankleding met verlichting en kostbare 
doeken naar het toneeldecor met een voorstelling van een bijbelse scène onderin en een 
hemelse glorie met de hostie bovenin. Na 1725 zijn er, voor zover bekend, geen nieuwe 
decortypen meer bijgekomen. Vandaar dat decors uit het 2e kwart van de 18de eeuw en 
later niet in dit overzicht zijn opgenomen. 

 3.2 De aanvankelijke decoratie voor het veertigurengebed en de decors in de eerste  
 drie decennia van de zeventiende eeuw
Het eerste type decor voor het veertigurengebed door paters-jezuïeten treffen we aan in 
een oude beschrijving van een decoratie uit 1575. Het was een decor bij een gebed dat 
werd gehouden in de paastijd (nog niet met carnaval, zie hieronder) in de Sta. Maria della 
Strada, waar de paters toen gehuisvest waren. Volgens dit verslag van Jacobus Rabus waren 
de wanden van de kerk bekleed met mooie tapijten en was de hoog opgestelde monstrans 
omgeven door zwevende engelen van gekleurd papier.69 Daarboven was een ‘machina globi 

(Bib. Cor. 173, A7, no. 53), bijlage 22.
    68 ACN, Vol. XXXI, fol. 33  en bijlage 4: “Allo stampatore per 400 stampe di q.ta relatione, una legata in 
oro per il papa, 20 in pergamento per li Cardinali, 112 in Carto colorito et altro sciolti, scudi 3,90…“.
    69 Dergelijke engelen worden in de oudste beschrijvingen van de Congregazione de’Nobili niet 
aangetroffen.
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celestis’, een hemel met lichtjes, die het effect hadden van zilveren sterretjes tussen zon 
en maan.70 Dit type decoratie was gangbaar toen de leden van de Congregazione dei Nobili 
het veertigurengebed introduceerden als afleiding van de volkse straatfeesten met carnaval 
in 1595. De decoratie bestond toen, zoals eerder beschreven, uit een feestelijke verlichting 
van kaarsen in zilveren kandelaars en toortsen. Drie daarvan die voor het altaar stonden 
waren meer dan manshoog. Ook waren er zilveren vazen met zeldzame bloemen, terwijl 
de wanden van de kerk bekleed waren met damasten kleden en andere kostbare draperie-
en. Op de kroonlijst van de koorkapel, de deurposten en vensters stonden talloze lampjes. 
71 Deze feestelijke aankleding week overigens niet veel af van de gangbare decoratie van de 
kerk bij veertigurengebeden die eerder in Rome en Milaan op andere hoogtijdagen waren 
gehouden.
Uit de avvisi valt doorgaans niet veel meer op te maken, dan dat in de kerk – dat wil zeggen 
de Gesù, de San Lorenzo in Damaso of het oratorium van Caravita – tijdens carnaval een 
prachtig apparato met een rijke verlichting was te zien.72 Of ‘apparato’ hier als een deco-
ratie van feestverlichting en kostbare materialen moet worden opgevat of als een houten 
constructie van een volledig toneeldecor is, op een enkele uitzondering na, onduidelijk. 
Die uitzonderingen betreffen de decors voor het veertigurengebed in de Gesù in 1608 
en 1623, omdat daarvan uitvoeriger beschrijvingen zijn overgeleverd.73 In 1608 werd de 
decoratie uitgebreid met een compleet coulissendecor. Daarbij werd de monstrans met de 
hostie omlijst door een voorstelling van geschilderde architectuur en een hemelse glorie. 
Het apparato werd ingeleid door een in twee delen opgesplitste trap met een balustrade 
die aansloot op een prosceniumboog. Het bestond uit vier verdiepingen. Beneden was een 
colonnade van twintig ionische zuilen en daarboven drie lagen met arcades, waarin achter  
eenvolgens de dorische, de corinthische en de composietorde waren verwerkt. De arcades 
werden afgewisseld door nissen met heiligenbeelden. In de arcades en de nissen en op de 
balustrades waren allerlei soorten lichtjes geplaatst, waaronder zilveren lampen en door 

    70 Berliner (1955), pp. 181-82, noot 222. Er was dat jaar volgens Rabus, in een andere kerk te Rome een 
decoratie aangebracht ter gelegenheid van Pasen, die nog spectaculairder was dan het apparato in opdracht 
van de paters-jezuïeten. Het ging hier om de kerk van de Spanjaarden, de S. Giacomo degli Spagnuoli, waar 
t.g.v. Pasen een hoge constructie was gemaakt met een sarcophaag en krijgsvolk en een beeld van St. Joris 
dat werd belicht door honderden kaarsen. Of er bij de Spanjaarden sprake is geweest van een traditie in 
decors in de kerk met Pasen kan niet worden opgemaakt uit deze bron.
    71 ACN, Vol.XIX, fol. 88-89, januari 1595, “Et cosi per movere li animi di ciascuno a maggior divotione 
s’adornò tutta la Chiesa con velluti damaschi et altri drappi di diversi colori et panni di razza, et l’altar mag-
giore fu ripieno di reliquie et reliquarii et …di gran numero  di candele accese  nelli suoi candelieri d’argento 
oltra i quali vi erano tre torcieri d’argento piu alti della statura d’un’huomo con tre  torci accese avanti il 
Santissimi Sacramento…”.; zie ook: Weil (1974), p. 224, noot 16. 
    72 Vermeldingen van decors voor het veertigurengebed of korte beschrijvingen zijn aangetroffen in de Vati-
caanse bibliotheek onder de volgende inventarisnummers en jaren: BAV, Urb.lat. 1076 (1608), fol. 124v; 1079 
(1611), fol. 127v; 1081 (1613), fol. 73; 1088 (1620), fol. 151;1089 (1621), fol. 164; 1098 (1628), fol. 701; in het 
‘Archivio Secreto’ van het Vaticaan zijn ook verschillende korte berichten over het veertigurengebed aangetrof-
fen uit de vroege zeventiende eeuw: ASV, Avviso 5 (1612), fols. 43 en 57v; Avviso 7 (1613), fols.19-19v; Avviso 9 
(1623) fol. 58; Avviso 10 (1624), fols. 44 en 48; Avviso11 (1625), fol. 44; Avisso 12 (1626), fols. 43 en 57v; Avisso 
13 (1627), fols. 37 en 50v.
    73 Bib. Vall. Borr. KII 8 (13) Gian. Battista Alaleone, Relazione del solenne e sontuoso apparato... (1608). 
Zie voor de Italiaanse tekst bijlage 10; zie ook: Weil (1974), p. 226. Weil heeft de Italiaanse tekst in de vorm 
van een Engelse samenvatting gepubliceerd. Voor de beschrijving van het decor van 1623 zie ASV, Avviso 9, 
fol. 58. 
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engelen gedragen kaarsen. Met de lichtjes in de apsiskoepel werd volgens de beschrijving 
een sterrenhemel nagebootst. In het midden van het decor stond het sacrament opgesteld, 
met waardevolle brocaten en geborduurde stoffen.74 Het decor besloeg de gehele apsis van 
de kerk. Er is van dit nieuwe type decor  voor het veertigurengebed geen ontwerp dat met 
enige nauwkeurigheid kan worden toegeschreven of gedateerd. Het bericht over het decor 
van het veertigurengebed in de Gesù in 1623 komt overeen met details uit de beschrijving 
van het decor in 1608. Het vertelt echter nog iets meer over de opzet van de decoratie van 
het altaar en het koor. Dit decor bevond zich bij het hoogaltaar en had een voorstelling van 
geschilderde architectuur met zuilen, een kroonlijst, nissen, en een balustrade. Over het 
decor was een groot aantal verborgen lichtjes, in de vorm van waskaarsen en (olie)lampjes 
verspreid, hetgeen, volgens de berichtgever, een schitterend effect opleverde.  
De verslaggever Allaleone spreekt van de meest kundige architecten die het decor maak-
ten, ‘piu intendenti Architetti’. Welke architecten de efemere kunst in de Gesù in 1608 
ontwierpen laat hij echter  in het midden. De naam van de architect Pietro Paolo Olivioro 
kan hier vermeld worden. Hij was rond 1600 in Rome werkzaam in de San Giovanni in 
Laterano aan de sacramentskapel. De opzet van zuilen en beelden van heiligen rondom het 
sacrament is zeer goed vergelijkbaar met de opzet van decors voor het veertigurengebed. 
De efemere architectuur moet volgens de decorbeschrijving evenwel minder sober geweest 
zijn dan de vaste archiectuur in de Romeinse basiliek.75 [afb. 29] 

Ludovico Cigoli (1559-1613) kan ook heel goed één van de de achitecten zijn die niet  met 
name genoemd worden in de decorbeschrijvinig van Alaleone. Van deze Florentijnse 
kunstenaar is bekend dat hij zowel in Florence als in Rome werkte aan efemere 
religieuse kunst. Een ontwerp voor het veertigurengebed dat aan hem is toegeschreven 
wordt hieronder nader beschreven. [afb. 16]  Ook van de efemere archittectuur voor het 
veertigurengebed van 1623 wordt geen architect bij name genoemd.76 
De architectuur in het decor kan sterk geleken hebben op de nog behouden gebleven 
toneelarchitectuur in het Teatro Olimpica te Vincenza uit 1585 van Andrea Palladio 
en Vincenzo Scamozzi. Waarschijnlijk hebben de architecten van het decor van 1608 

    74 Zie appendix  nr. 2;  Weil (1974), p. 227, afb. 51-c; zie ook: Lulofs (1988), pp. 75-76, afb. 1. In het overzicht 
van Weil (1974) wordt een tekening als voorbeeld van dit vroege architectonische decortype gegeven. In opzet 
beantwoordt deze tekening aan de hierboven weergegeven beschrijvingen [afb.19]. Zij toont een architecto-
nische voorstelling van zuilen, arcades en heiligenbeelden met in het midden een monstrans. Deze tekening 
kan echter aan Antonio Colli worden toegeschreven en moet rond 1700 zijn ontstaan, want er zijn motieven 
uit verschillende afbeeldingen van Pozzo’s tweede perspectieftraktaat uit 1700 in te herkennen. In de linker 
helft zijn elementen overgenomen van de gelegenheidsarchitectuur op figuur 47 en 73 en de rechter kant 
vertoont overeenkomsten met figuur 89, een afbeelding van de Chiesa Rotonda. Dit maakt het onderschrift 
met de toeschrijving aan ‘Antonio Colli’, leerling van ‘padre Pozzo’, plausibel. Het lijkt hier eerder om een ar-
chitectuurstudie dan om een feitelijk decorontwerp te gaan; zie ook: Fuhring (1989) vol.II, p. 666, cat.nr. 990.
    75 Bib. Vall., Borr. K. II 8 (13), Gio. Battista Alaleone (1608). In hoeverre de beelden uit het decor overeen-
komen met de sculptuur in de sacramentskapel is niet na te gaan. In de beschrijving worden wel nisbeelden 
vermeld, maar niet beschreven. Een stilistische vergelijking met de architectuur en de decoraties van de kapel 
is evenmin mogelijk, omdat het decor uit 1608 uitsluitend uit schriftelijke bronnen bekend is. Het is waar-
schijnlijk dat de niet bij name genoemde architecten van het sacramentsaltaar als voorbeeld zagen
    76 ASV, Avviso 9, fol. 58 (1623): “... nella loro Chiesa del Giesù nobilissimo apparato, havendo in partione 
verso l’Altare maggiore dove stava il Santissimo Sacramento fatt’un’ sontuoso ornamento con Colonne, 
Cornice, Nicchie, Balustrade Pitture et ripartimento di grandissimo nemmero di lumi di cera bianca et di 
lampade, che rendevano mirabile vista...”. 
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in de Gesù de toneelarchitectuur van Palladio gekend.77 De architecten moeten echter 
ook vertrouwd zijn geweest met voorbeelden van de maniëristische scenografische 
kerkarchitectuur die gedurende het laatste kwart van de zestiende eeuw tot bloei kwam 
in Florence. Het decor van 1608 toont de karakteristieke combinatie van de scenae-frons 
met een tabernakel en de theatertrappen, die Bernardo Buontalenti (1536-1608) in 1576 
voor de Santa Trinita te Florence had ontworpen.78 Ook de al gememoreerde techniek 
van verborgen verlichting in de Romeinse veertigurengebedsdecors, waarbij olielampjes 
of kandelaars achter decorstukken geplaatst werden, werd eerder door Buontalenti 
toegepast.79 Dat Florence inspiratie bood, is niet zo verwonderlijk. Daar had sinds de 
late Middeleeuwen een traditie van religieus toneel bestaan, de zogenoemde ‘sacra 
rappresentazione’.80 In de zestiende eeuw werd Florence tijdens de Medici-dynastie het 
centrum van wereldlijk en religieus toneel in Italië. Buontalenti was degene die in de 
laatste decennia van de zestiende eeuw de ontwikkeling van het toneeldecor in Florence 
bepaalde en zijn scenografische ontwerpen laten zien dat de ‘marriage between liturgy and 
scenography’ (Shearman 1967) niet pas in de Barok, maar toen al plaats vond.
De opbouw die typerend zou worden voor het veertigurengebedsdecor in Rome, 
namelijk die in een afzonderlijke aardse en hemelse sfeer, wordt al aangetroffen op 
Buontalenti’s decorontwerpen met mythologische voorstellingen uit het vierde kwart van 
de zestiende eeuw.81 De gedaante die het veertigurengebedsdecor in de zeventiende eeuw 
in Rome zou gaan aannemen, namelijk een hemelse voorstelling van engelen rondom 
de monstrans met de hostie boven een bijbelse scène, vinden we nog sterker terug 
in een ontwerptekening in de Uffizi, die is toegeschreven aan de Florentijn Bernardo 
Poccetti (1548-1612) [afb. 15]; deze tekening is waarschijnlijk een decorontwerp voor een 
veertigurengebed.82 Bovenin is een wolkenhemel met God de Vader en  het centrale motief 
van de hemelse sfeer is een door engelen aanbeden hostie in een monstrans. Daaronder 
is het verhaal van ‘De drie mannen in de brandende oven’ (Daniël 3: 1-30.) voorgesteld.83 

    77 Het decor in de Gesù van 1608 werd door Weil (1980), p. 159, vergeleken met de architectuur van het 
Teatro Olimpico te Vincenza en het Teatro Farnese te Parma; zie voor foto’s, tekeningen en beschrijvingen 
van de twee theaters rond 1600: van Thienen (1969), deel II, pp. 128-134.
    78 Shearman (1967), pp. 119-121, afb. 63. Het toont een blad met voorbereidende tekening van een archi-
tectonische afsluiting van het koor van de van de S. Trinita te Florence (links onder) en een architectuuront-
werp voor het Baptisterium ter gelegenheid van de doopplechtigheid van Filippo de’ Medici in 1576 (midden 
boven).
    79 De uitvinding van de verborgen verlichting, de zogenaamde lumi nascosti, wordt door Bemman (1933, 
pp. 48-50), toegeschreven aan Bernardo Buontalenti. Hij vermeldt als vroegste voorbeeld een wolkenmachine 
uit 1585 voor een toneelopvoering ter gelegenheid van het huwelijk van Cesare d’Este; Berliner (1955), p. 63, 
geeft een voorbeeld van een decor dat Bernardo Buontalenti in opdracht van het Medici hof in 1565 uitvoerde 
voor de jonge prins Francesco dei Medici, ter gelegenheid van diens huwelijk met Giovanna d’Austria. Dit 
decor van kleine afmetingen werd eveneens uitgevoerd met een wolkenmachine, waarbij lampjes in de decor-
stukken waren verwerkt, zodat alleen voor het publiek het effect van de lichten zichtbaar was.  
    80 In zijn overzicht van de ontwikkelingen van het Italiaanse toneeldecor, geeft Nagler (1952), p. 41 enkele 
voorbeelden van een sacra rappresentazione met toneeldecors in Florentijnse kerken in de 15de eeuw; zie ook: 
Molinari (1961) voor een overzicht van religieuze toneelopvoeringen uit de 15de eeuw in Florence.
    81 Zorzi, tent. cat. Florence (1980), pp. 358-60, cat. no. 513-g en afb. op p. 359. Het decor met de voorstel-
ling van de hel uit 1589 bijvoorbeeld, voor de opvoering van ‘La Pellegrina’, ter gelegenheid van het huwelijk 
van Ferdinando de’Medici en Christina de Lorraine, laat duidelijk een beeldopbouw in twee afzonderlijke 
sferen zien.
    82 Zie Bijlage tekeningen en gravures no. 10.
    83 In de oven zijn drie jongelingen en een engel. Ervoor zijn figuren, die voor de vlammen op de vlucht 
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Ook een tekening van een andere Florentijnse schilder, Ludovico Cigoli (1559-1613), die 
zowel in Rome als in Florence bekend was door de tijdelijke architectuur die hij maakte 
voor religieuze plechtigheden, laat zien hoe sterk de Florentijnse invloed op het latere 
Romeinse veertigurengebedsdecor moet zijn geweest.84 [afb. 16] De beeldopbouw van dit 
ontwerp vertoont een decormatige structuur: de toegang tot de hel, met twee skeletten 
als poortwachters is herkenbaar als een prosceniumboog.85 In de ruimte achter deze 
toneelboog zijn rotsen vrijwel symmetrisch als coulissen aan de zijkanten voorgesteld. 
Daarboven is een wolkenveld met als middelpunt een monstrans met een hostie in een 
krans van lichtstralen. Het kan een toespeling zijn op het verhaal waarin Christus de 
goede zielen uit het Voorgeborgte van de hel verlost. Ook van dit ontwerp kan, door de 
voorstelling van de hemel met de hostie in een monstrans, worden verondersteld dat het 
diende voor een veertigurengebedsdecor. De beeldvorm van de tekening vertoont een 
breder formaat dan gebruikelijk was voor de veertigurengebedsdecors in de Gesù, maar dit 
kan het gevolg zijn van de ruimte waarvoor het ontwerp bestemd was.
Ook vinden we de vorm die het veertigurengebedsdecor in de zeventiende eeuw in Rome 
zou gaan aannemen, de triomfboog, in een architectuurontwerp rond 1600 dat wordt 
toegeschreven aan Ludovico Cigoli. [afb.17] Het laat de architectuur van een triomfboog 
zien, die wordt gedragen door vierkante zuilen.86 De doorgang biedt een blik op een hostie 
in een glorie van licht, wolkenkransen en cherubijnen. Rechts van de wolkenglorie zijn 
menselijke figuren te midden van vlammen uitgebeeld. Links is een hemelse ruimte met 
mensen en engelen. In de wanden die de ruimte omgeven zijn twee nisbeelden te zien; 
rechts is een vrouwelijke figuur en tegen de linkerwand staat een skelet met een zeis. 
Ook bovenop de balustrades en in de triomfpoort zijn skeletten afgebeeld. 
Een directe voorloper van de latere Romeinse kerkdecors, zowel in vorm als in functie, zijn 
de religieuze decors van Buontalenti’s leerling, Giulio Parigi (1571-1635). Parigi ontwierp 
rond 1620 decors voor veertigurengebeden en voor passiespelen voor de privékapel van 
Maria Maddalena d’Austria, groot-hertogin van Toscane, in het Palazzo Pitti; deze zijn niet 
bewaard gebleven en alleen bekend uit eigentijdse verslagen.87 Uit deze verslagen valt op te   

slaan. Deze bijbelse scène drukt de triomf van de christelijke kerk uit. De drie mannen zijn in de oven 
gestopt, omdat zij weigerden een afgodsbeeld te aanbidden. Tegen de verwachting in blijken de vlammen 
geen vat te hebben op de slachtoffers.
    84 Zie Bijlage tekeningen en gravures no. 1; Fuhring (1988), cat.nr. 981, afb. p. 661. zie ook: Minou 
Schraven, Funeral ‘Apparati’ in Early Moderen Italy. Particularly in Rome., Groningen 2006. Schraven schetst 
in haar dissertatie het ontstaan van efemere architectuur in de loop van de 16de eeuw voor uitvaartplechtig-
heden. Vanwege de skeletten vooraan als poortwachters lijkt dit ontwerp op het eerste gezicht bestemd te 
zijn voor een begrafenis. De voorstelling van de hostie in een hemelse glorie maakt het echter herkenbaar als 
een decorontwerp voor een veertigurengebed. 
    85 Baldinucci (facs. ed Florence 1974), pp. 238-239. Volgens Baldinucci maakte Cigoli een zorgvuldige 
bestudering van het macabere. Cigoli had volgens hem verschillende modellen van skeletten van was in zijn 
huis staan.
    86 Noehles (1985, afb. 2, pp. 92-93). Het architectuurontwerp moet volgens hem in Milaan of Lombardije 
ontstaan zijn; zie Bijlage tekeningen en gravures nr.16. Waarschijnlijk was het ontwerp, evenals de hierboven 
besproken tekening, bestemd voor een passiespel en voor een veertigurengebed. 
    87 BNCF, Cesare Tingi, Diario di Ferdinando I & Cosimo II  1600- 1623  Vol. I en II, c. 95-96, 138-138-v, 
194-v-196 en 240-v. Hierin worden decors voor het veertigurengebed in de paasweek uit de jaren 1617-1620 
vermeld of beschreven; Solerti (1904, pp. 337-345) heeft enkele beschrijvingen van decors van Giulio Parigi 
uit de jaren 1617 tot 1619 gepubliceerd. Zie hiervoor bijlage 8. Blumenthal (1986, p. 192) geeft aan dat na 
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maken dat de decors qua indeling en beeldopbouw sterke overeenkomsten moeten hebben 
vertoond met een ontwerp als de hierboven besproken tekening van Poccetti. In zijn Newer 
Itinerarium Italiae van 1627 beschrijft Joseph Furttenbach (1591-1667) bijvoorbeeld een 
decor van zijn leermeester Giulio Parigi voor Goede Vrijdag ter ere van het Heilig Graf. 
Furttenbach moet het decor tijdens zijn verblijf in Florence van 1611 tot 1621 hebben 
gezien. Het decor, dat in een donkere ruimte van het Palazzo Pitti was opgesteld, had 
volgens hem een proscenium dat gedeeltelijk door wolken en engelen werd overlapt. 
Op het toneel was een bosgezicht met op de achtergrond de stad Jeruzalem en rechts stond 
een met zwarte stof bekleed graf. Dit was versierd met diamanten en een schitterende 
kroon. Het landschap werd afgesloten met een hellevuur en hoger in het decor was een 
hemel, waarin honderden olielampjes weerkaatsten, met als middelpunt de ‘beroemde 
Medici diamant’. Furttenbach gaat vervolgens in op de onbeschrijfelijke waarde van deze 
edelsteen.88 
In 1618 maakte Parigi, ter gelegenheid van de paasviering in Palazzo Pitti, een decor 
waarvan de voorstelling en de illusionistische effecten gedetailleerd worden beschreven 
in een brief die Jacopo Cicognini een jaar later aan Monseigneur Corsini schreef: “En de 
kapel (van hare weledel geborene) was gedecoreerd met prachtige schilderingen en er 
werden een heleboel relieken in vazen van kristal, goud en diverse edelstenen bewaard, 
schitterend door rijke uitbundigheid en de verfijnde uitvoering. Dit leverde tijdens de 
hoogtijdagen van Pasen een zeer edel en devoot beeld op. Boven het altaar zag men verder 
een schitterende hemel, met een kunstig perspectief en goed opgestelde lichtjes, die een 
eindeloze blik in het paradijs boden vol met engelenkoren. Dit leverde net zo’n prachtige 
voorstelling op als een paar dagen daarvoor op dezelfde plaats op Witte Donderdag en 
Goede Vrijdag ter gelegenheid van het veertigurengebed, niet zonder misterie, er was 
namelijk een echte bron te zien, die een grote hoeveelheid water uitgoot en zo een zee 
deed ontstaan. Vanaf de kust van deze zee verrees de ladder van Jacob die tot aan de hemel 
liep. Maar hóe je het water kon zien vallen en het golven van de zee, hóe de engelen de trap 
afdaalden en weer op klommen, en hóe schitterend de fonkelende lichten van het paradijs 
waren, dit alles is met geen pen te beschrijven: ik volsta met te zeggen dat het het werk 
was van Giulio Parigi...”.89 Dus hoe prachtig de paasdecoratie van een hemel boven het 

de dood van Cosimo II in 1621, onder het regentschap van diens weduwe Maria Maddalena d’Austria, het 
religieuze toneel een bloeiperiode doormaakte. De Groothertogin liet met opvoeringen van religieuze stukken 
in haar privékapel in Palazzo Pitti, de Florentijnse traditie van de sacre rappresentazioni van de 14de en 15de 
eeuw voortzetten.
    88 Furttenbach (1627), p. 83: “Een dergelijke grote en edele diamant moet twee ton goud waard zijn en is 
waarschijnlijk nergens anders in Europa te vinden.” De beschrijving van de diamant is door Furttenbach in 
het  reisverslag opgenomen, dat hij na terugkeer uit Italië in het Duits liet uitgeven; zie bijlage 9.  
Over de voorstelling van het decor worden verder geen details gegeven, maar het kan om hetzelfde decor 
met dezelfde Medici-diamant(en) gaan, dat door Furttenbach is beschreven. Zoals in hoofdstuk III zal 
worden aangegeven, konden de sepolcro-decors voor de paastijd elk jaar opnieuw, zonder veranderingen 
gebruikt worden. Dit is de verklaring dat beschrijvingen van decors uit verschillende jaren met elkaar overeen-
komen. 
    89 In het dagboek van Cesare Thinghi wordt eveneens een decor beschreven dat versierd was met edel-
stenen en een kostbare diamant. Dit decor was op Goede Vrijdag 1618 te zien in de privékapel van de aart-
shertogin van Toscane: “In de kapel was een schitterend decor opgesteld met een altaar ervoor. In het decor 
stond een met zwarte stof bekleed graf, dat versierd was met diamanten, robijnen en andere edelstenen. 
Op het graf prijkte ook de kroon die, Groothertog Cosimo I indertijd gekregen had van Paus Pius V. Ook het 
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altaar ook was, hetgeen vertoond werd tijdens het veertigurengebed op de donderdag en de 
vrijdag daaraan voorafgaand, was even wonderbaarlijk.
Bij gebrek aan visuele overlevering van Parigi’s religieuze decors, is het helaas niet 
mogelijk de latere Romeinse decors in stilistisch opzicht met zijn decors te vergelijken. 
Wat wel kan worden opgemerkt, is dat verschillende belangrijke kenmerken van Poccetti’s 
en Parigi’s indeling en opbouw van het decor, worden teruggevonden in de latere 
afbeeldingen van Romeinse veertigurengebedsdecors. Een typologische overeekomst 
tussen de decors van Parigi en de Romeinse decors voor het veertigurengebed is de bijbelse 
scène in een aardse sfeer onder een hemelse sfeer met de hostie in glorie.

 3.3 De Romeinse decors circa 1630 
In Rome werden de decorontwerpen voor het veertigurengebed uitgebreid met een hemel-
se glorievoorstelling van engelen, licht en wolken rondom de monstrans met de hostie. 
De eerste vermeldingen van decors, waarin de geschilderde architectuur met een hemelse 
glorievoorstelling van licht, wolken en engelen werd gecombineerd, dateren van ca. 1630. 
Zo was volgens een bericht van 1 maart 1631 het decor in de S. Lorenzo in Damaso “mooier 
dan ooit te voren in deze stad, omdat het hoogaltaar schuil ging achter een voorstelling 
van wolken en lichtstralen, waartussen engelenscharen te zien waren, grote figuren van 
heiligen en kleinere van zaligen.”90 De oudst bekende beschrijving van een dergelijk 
decor dateert uit 1628. Het gaat hier om een decor dat Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) 
ontwierp ter gelegenheid van een veertigurengebed tijdens Advent in de Cappella Paolina, 
de privékapel van de paus in het Vaticaans paleis. Het was een prachtig decor met een glo-
rievoorstelling van het paradijs en een schitterende belichting die was verborgen achter de 
wolken. Dat laatste is volgens de verslaggever “een uitvinding van Cavalier Bernini Fioren-
tini, de beroemde beeldhouwer en architect van onze tijd”.91 Volgens Memmi zou Bernini 
deze methode van verborgen belichting voor het eerst in 1619 hebben gebruikt in het 
oratorium van Caravita voor het veertigurengebedsdecor met carnaval. Memmi laat hierop 
volgen dat deze techniek al snel werd overgenomen door Pietro da Cortona.92 Aangezien de 

altaarkleed was met edelstenen verrijkt”; “… nella sala della Capella dove S.A.S. aveva fatta un Bellissimo 
apparato con un altare sopra una cassa a uso di sepolcro di tessutto nero la quale era tutta ricanata di soie di 
diamanta et di rubini da laser et altra gioie con rugilio quale tutto pieno di damasti grassi. Et nella la corona 
et real di S.A.S. aquestata dal gran Duca Cosimo da Papa Pio quinto la quale Corona et dorato fissa piena di 
diamanti et rubini…” BNCF, Mms.Gino Capponi Diario Thinghi, vol. II, fol. 95-v-96). Zie voor de Italiaanse 
beschrijving van de decorvoorstelling bijlage 8.
    90 BAV, Urb. lat. 1101, fol. 116-v: “Giovedi furono poste l’orazione delle 40 hore nella Chiesa di S. Lorenzo 
in Damaso, il qui apparato viene giudicato il più bello che sia mai veduto in questa Città, poiche il fronte-
spitio dell’Altar maggiore resta coperto di nuvole, che à forza di lumi splendono si vagamente che tra esse si 
vedono le schieri delle Angeli et l’effegie grandi et piccioli de Santi, et Beati.”; zie ook: Weil (1974), 
pp. 229-30.    
    91 BAV, Urb. lat 1098, fol. 107.: “con tale occasione era stato fatto in detta Cappella Paolina un bellissi-
mo apparato rappresentante la Gloria del Paradiso risplendentissima senza vedersi alcuno lume poiche 
vi nascoste dietro alle nuovole qui mille due lampade accessi inventione del Cavalier Bernino Fiorentino 
Scultore et Architetto celebre de’ nostri tempi...”. Hibbard (1965),p. 136 en p. 240, noot 136), wijst op het 
belang van dit bericht uit 1628, omdat Bernini als eerste verborgen verlichting heeft toegepast in vaste deco-
raties van kapellen in Rome: in de S.ta Bibiana rond 1625, in de Raimondi kapel van de S. Pietro in Montorio 
ca. 1640; en in de Cornaro kapel in de Sta. Maria della Vittoria halverwege de 17de eeuw. In 1628 werd de 
toepassing van wolkenmachines met verborgen verlichting in de Cappella Paolina in elk geval nog als een 
nieuwe techniek ervaren; zie ook: Weil (1974), p. 227.
    92 Memmi (1730,) p. 48:”Il non men celebre, che virtuoso Cavalier Bernini fu il primo, che a lumi ciechi, 
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toepassing van verborgen verlichting, zoals eerder opgemerkt, in de zestiende eeuw reeds 
werd toegepast in Florence door Bernardo Buontalenti en later door diens leerling Giulio 
Parigi en aangezien de decorontwerper en architect Pietro da Cortona (1596-1669) uit 
Toscane afkomstig was, is het ook mogelijk dat het andersom is gegaan en dat 
Bernini deze Florentijnse methode van decorbelichting van Cortona heeft geleerd. Toch is 
het mogelijk dat Bernini, die toen in Rome werkte, de verborgen verlichting als eerste in de 
Romeinse decors heeft toegepast.93

In 1633 liet de nieuw aangestelde pauselijke vicekanselier, kardinaal Francesco Barberini, 
voor het veertigurengebed in de San Lorenzo in Damaso een zelfde type decor uitvoeren 
als dat van Bernini uit 1628. Volgens een verslag van 5 februari 1633, werd de kerk toen 
“omgebouwd tot een theater met zuilen, nissen met vergulde heiligenbeelden en andere 
decoraties en ter hoogte van het hoogaltaar een glorie van zonnestralen. Daarin was het 
Allerheiligste Sacrament geplaatst dat gedragen werd door twee zeer grote engelen en daar-
bij waren continu afwisselend preken en muziekuitvoeringen te horen.94 Een aan Pietro da 
Cortona toegeschreven ontwerptekening uit de koninklijke collectie van Windsor Castle, is 
door Noehles in verband gebracht met deze decorbeschrijving [afb. 18].95 Op de tekening 
is ook een door twee grote engelen gedragen tabernakel te zien dat omgeven wordt door 
zonnestralen en omlijst door architectuur. Door de gedetailleerd uitgewerkte rechterhelft 
van het ontwerp kunnen we ons goed voorstellen hoe met gelegenheidsarchitectuur en 
doeken in het kerkkoor tijdelijk een nieuwe ruimte werd gecreëerd. De onderste helft van 
de wanden van het schip was bekleed door een schijnarchitectuur van strakke zuilen en 
nissen met heiligenbeelden. Onderaan waren twee bogen van het schip te zien, maar die 
waren grotendeels afgesloten met doeken. Op de kroonlijst van de afgebeelde architectuur 

e coperti ergesse questo sacro teatro, indi a sua imitazione prossegui di poi con leggiadra, e vaghezza di 
nobilissimi disegni Pietro da Cortona”.  
    93 Vanwege zijn Toscaanse achtergrond kreeg Bernini, evenals Pietro da Cortona tijdens het pontificaat van 
de Toscaanse Barberini-paus Urbanus VIII (1623-1644), veel opdrachten van het Vaticaan. Haskell (1980), 
p.4, 25, 30, 34; zie ook: Karsten (2006), p. 53 Het feit dat deze paus beide kunstenaars als ‘landgenoten’ be-
schouwde kan verklaren dat zij in Rome in dezelfde kunstenaarskringen verkeerden en elkaars werk voor het 
veertigurengebed gekend hebben. Het is goed mogelijk dat Cortona. die vanaf 1612 in Rome was, al eerder, 
vòòr 1623, met Bernini in contact kwam.
    94 BAV, Barb. lat 6353, f. 727-v: “ Giovedi mattina nella Chiesa di SS. Lorenzo et Damaso furno poste le 
orationi delle 40 hore con apparato superbissimanente fatta fare dall’Emm.o Sig. Card. Barberino Vicecance-
liere et nuovo titolare di quella Chiesa accomodata in forma di Teatro con collonate nicchie et statue di Santi 
dorate con altri hornamenti rappresentandosi all’altare magiore raggi di sole in mezzo de’quali era. posto il 
S.mo Sacramento sostenuto da due grandissimi Angeli con gran copia di lumi di cera in candilieri di argento 
sopra di tale apparato et con torcieri di argento et continui sermoni et musiche..”; Pollak (1928), vol. 1, p. 165. 
De beschrijving werd in 1928 gepubliceerd door Pollak.
    95 Noehles (1969), pp. 186-88 en 200, afb.12; Blunt & Lester Cooke (1960), cat. no. 59. In de kostenopga-
ven van 27 februari 1633 voor de uitvoering van het decor en de plechtigheid van het veertigurengebed, wordt 
Cortona wel genoemd, maar welke bijdrage deze aan de uitvoering van het decor heeft geleverd wordt hierbij 
niet vermeld. Er van uitgaande dat de toeschrijving en datering van de tekening door Noehles juist is, is 
Cortona wellicht op een andere dag dan 27 februari voor zijn ontwerp uitbetaald. Weil (1974), pp. 230-31, ver-
gelijkt de claire obscure van de tekening met het illusionisme van Cortona’s plafondfresco met de Goddelijke 
Voorzienigheid in Palazzo Barberini. Een vergelijking van het illusionisme van 17de-eeuwse plafondfresco’s 
van onder meer Pietro da Cortona en dat van decorvoorstelllingen voor het veertigurengebed werd eerder 
gemaakt door Gloton (1965), p 32.  
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staan kandelaars en vazen. Het hoogaltaar wordt omlijst door een triomfboog, die bestaat 
uit twee verdiepingen.
Aangezien het ontwerp van Bernini voor het veertigurengebedsdecor in de Cappella 
Paolina uit 1628 niet is overgeleverd, kan het aan Cortona toegeschreven ontwerp voor 
het veertigurengebed in de San Lorenzo in Damaso uit 1633 niet goed worden vergeleken 
met dat van Bernini.96 Het motief van de triomfboog in Cortona’s ontwerp was al eerder 
toegepast in het hierboven al meerdere malen aangehaalde decorontwerp voor de dom van 
Cremona uit 1569 [afb. 14 en 18]. Ook lijkt Cortona’s ontwerp op het hierboven genoemde, 
rond 1600 gemaakte architectuurontwerp uit de kring van Cigoli, niet alleen qua vorm, 
maar ook in de opzet van de hostie in glorie achterin de architectonische voorstelling. Hier 
hebben we dus nogmaals een voorbeeld van de invloed die de Florentijnse ontwerpen voor 
religieuze effemere architectuur uitoefenden op decors voor het veertigurengebed in Rome 
in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Een invloed die ongetwijfeld te maken heeft 
met het feit dat, zoals gezegd, vooral tijdens het Pontificaat van Urbanus VIII (1623-1644), 
veel Toscaanse kunstenaars naar Rome werden gehaald.97 
In dezelfde periode dat het aan Cortona toegeschreven decor voor de San Lorenzo in 
Damaso werd gemaakt, moet volgens Passeri Nicolas Poussin (1594-1665) een veertig-
urengebedsdecor ontworpen hebben voor het oratorium van Caravita. Passeri geeft geen 
datering van dit werk, maar vermeldt wél dat het werd uitgevoerd in het oratorium toen dit 
nog was gehuisvest in het Collegio Romano. Dat impliceert een datering vóór september 
1633, toen het oratorium aan de Via Caravita bij de S. Ignazio in gebruik werd genomen en 
na 1627, het jaar waarin Poussin in Rome aankwam.98 

    96 Noehles (1985), pp. 104-105, afb. 3. Cortona’s ontwerp kan wél vergeleken worden met andere vormen 
van gelegenheidsarchitectuur door Bernini. Zo is er een sterke verwantschap met Bernini’s architectuur-
ontwerp voor de canonisatie van St. Elisabeth van Portugal in de St. Pieter van 1625. Voor deze plechtigheid 
werd het koor van de St. Pieter gedecoreerd met geschilderde architectuur van zuilen en heiligenbeelden die 
scènes uit het leven van de heilige flankeerden.
    97 Zie noot 105. Zie voor Urbanus VIII als wereldlijke en religieuze machthebber: Peter Rietbergen, Power 
and Religion in Baroque Rome. Barberini cultural Politics. Leiden 2006. 
    98 G.B. Passeri (ed. Hess 1934), p. 131: “Per far conoscere il suo talento in ogni genere prima di andare 
in Francia fece per l’Oratorio del Padre Caravita un’ apparato delle quarantore solite farsi nelle vacanze del 
Carnavale, et era nelle prime invenzioni che s’introdussero di farlo in tavole dipinte e contornate con i lumi 
nascosti, et egli fece una comparsa giudiziosa e ben’intesa; ma in quel tempo l’oratorio era dentro il Cortile 
del Collegio Romano.” Volgens Fagiolo Dell’Arco/Carrandini (1977-78, Vol. I, pp. 84-86, Vol. II, p. 31), zou dit 
decor een van de eerste zijn geweest in Rome die uitgevoerd werden met geschilderde doeken en verborgen 
verlichting. Passeri moet met ‘lumi nascosti’ en ‘tavole dipinte’ echter op het type decor hebben gedoeld, 
zoals dat door Bernini en Cortona [afb.18] was ontwikkeld: apparati met geschilderde architectuur van zuilen 
en heiligenbeelden en een tabernakel met de hostie omgeven door licht, engelen en wolken. Fagiolo Dell’Arco 
(1982, afb. 304-305, p. 220) beschouwt Poussin’s “Rust op de vlucht naar Egypte” (Sammlung Oskar Rein-
hart, Winterthur) en “Aanbidding der Koningen” (Gemäldegalerie Dresden) als onderdelen van het decor 
voor dit veertigurengebed dat in 1633 werd georganiseerd in het oratorium van Caravita. Als dit juist is, dan 
zouden de twee werken, voor zover bekend, de enige overgeleverde geschilderde decorvoorstellingen van 
een Romeins veertigurengebedsdecor zijn. Het zijn dan bovendien de oudste visuele overleveringen van 
een decor voor het veertigurengebed in Rome met bijbelse scènes. Aangezien echter ‘De aanbidding der 
Koningen’ en ‘De rust op de vlucht naar Egypte’ als thema zeer ongebruikelijk zijn in decorvoorstelllingen 
voor het veertigurengebed met carnaval, lijkt het aannemelijker dat de doeken voor een andere gelegenheid 
zijn gemaakt. Mogelijk waren ze bestemd voor een feest dat plaats vond in de Kersttijd. Passeri’s beschrijving 
van Poussin’s ontwerp voor carnaval is bovendien te beknopt om de schilderijen met het veertigurengebed in 
verband te kunnen brengen.
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 § 4 Het nieuwe type decor voor het veertigurengebed 

 4.1 De decors van Nicolò Menghini uit 1640,1646 en 1647
Doordat de Romeinse opdrachtgevers van decors voor het veertigurengebed vanaf 1640 
regelmatig verslagen lieten uitgeven van de kerkelijke plechtigheden, beschikken we 
over meer uitvoerige decorbeschrijvingen uit de periode vanaf dat jaar dan uit de eerste 
drie decennia van de 17de eeuw. Het is echter niet alleen zo dat we vanaf 1640 meer 
informatie hebben over de decors, dit jaartal markeert, volgens Weil, ook het ontstaan 
van een nieuw type kerkdecor dat vanaf toen in de Gesù en daarna ook in andere kerken 
in Rome voor het veertigurengebed is uitgevoerd, het verhalende decortype. Dit decor-
type had de functie van visuele preek en is verbonden met de naam van de kunstenaar 
Nicolò  Menghini (ca. 1610-1665).99 Dankzij de verslagen is veel bekend over de decors 
die Men ghini maakte in de Gesù. Deze kunstenaar was, getuige de kostenopgaven van 
het veertig urengebed van 1633 in de San Lorenzo in Damaso, al betrokken bij het zojuist 
besproken decor dat daar in dat jaar naar ontwerp van Pietro da Cortona werd gemaakt. 
Menghini wordt daar vermeld als jongmaatje in dienst van kardinaal Barberini.100 

In 1640 was Menghini de ontwerper van het grote decor met de complexe voorstelling die 
toen gemaakt werd voor het veertigurengebed in de Gesù. [afb.1].101 Aanleiding tot de groot-
se opzet van het decor en de uitvoerige publiciteit die het kreeg, was het eerste eeuwfeest 
van de jezuïetenorde. Om die reden werd een extra feestelijk decor uitgevoerd, reden om 
hier nog iets langer bij stil te staan. Een avviso uit 1640 vermeldt, dat, net als andere jaren, 
een veertigurengebed plaats vond in de Gesù en dat de leden van de Congregazione dei 
Nobili weer een groot decor lieten bouwen, maar dat de drie laatste carnavalsdagen dit keer 
tevens waren gewijd aan het honderdjarig bestaan van de jezuïetenorde.102  
Gerardi omschrijft decorontwerper Menghini als ‘een beroemd beeldhouwer en architect 
in dienst van kardinaal Francesco Barberini, die bij wijze van spreken met zijn beitel de 
stenen liet spreken; met dit decor dat met zijn nauwgezetheid en rijke verbeeldingskracht 
in enkele dagen tot stand kwam, heeft hij zichzelf overtroffen door de mensen als het ware 
een hemel op aarde te presenteren’.103 Op de gravure van Giovanni Francesco Grimaldi 

    99 Weil (1974), p 232-234; zie voor een beschrijving ook: Fagiolo dell’Arco/Carrandini (1977-78), vol. I, 
pp. 120-122.
    100 Noehles (1969), p. 200.
    101 Bib. Cas., Misc. In 4 E 807, Antonio Gerardi, Relatione del solenne apparato..., Rome 1640. De gravure 
van Giovanni Francesco Grimaldi naar het decor van Menghini bevindt zich in hetzelfde deel; zie ook Bijlage 
tekeningen en gravures no. 28. en bijlage 11.
    102 BAV, Urb. lat. 1108, fol. 27-v. :”Domenico di questa anno agli ultimi giorni di carnavale conforme al so-
lito vi mettono le orationi delle 40 hore nella Chiesa del Giesù.” “...et cio giorni spendere alle solennita fatti 
dalli Padri della Compagnia di Giesu in memoria di l’anno centesima del loro Istituto.” Het eeuwfeest wordt 
ook aangegeven in de ondertitel van het verslag door Antonio Gerardi: “In occasione delle Quarant’hore con 
pompa straordinaria esposte  nel Centesimo della Compagnia del GIESV”.
    103 Gerardi, (1640): “Tutto ciò è quanto si è potuto co’ caratteri della Stampa esprimere: mà presto si farà 
intagliar il tutto dal Signor Nicolò Menghini Romano, celebre Scultore & Architetto degnissimo dell’ Eminen-
tissimo Signor Card. Francesco Barberino: il quale si com’ atto per modo di dire à far parlare le pietre con 
lo scarpello; cosi con l’acutezza e vivacità del suo ingegno in pochi giorni (rispetto al tempo, che vi voleva) 
hà superato se stesso in far a veder’ à gli huomini quasi un Cielo in terra”. Zie voor het gehele verslag van 
Gerardi verder bijlage 11; zie ook: Weil (1974), pp. 232-234. De oorspronkelijke Italiaanse tekst is hierin gedeel-
telijk geciteerd.
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is goed te zien dat de decorvoorstelling in twee niveau’s is opgebouwd. De bovenste helft 
wordt in beslag genomen door een hemels visioen, waarvan een door engelen gedragen 
monstrans het stralende middelpunt vormt. In de monstrans in de vorm van een hostie-
kelk is een klein crucifix te herkennen. Rondom dit motief zweven meerdere kransen van 
wolken met engelen en cherubijnen en de vierentwintig Oudsten. Zij kijken in geknielde 
houding, met hun kronen in de hand, in aanbidding op naar het sacrament. Onder de 
hemelse voorstelling zijn drie scènes uit Exodus uitgebeeld. In het midden op de voor-
grond is Mozes omringd door het Joodse volk. Mozes is afgebeeld met de Tafelen der Wet, 
waarmee hij de achter hem weergegeven berg Sinaï is afgedaald. Links op het tweede plan 
is de regen van manna te zien en rechts het verhaal van Mozes die water uit de rots slaat.104 
De drie scènes zijn geplaatst in een landschap met heuvels in het verschiet, terwijl op de 
voorgrond rotsen en bomen als repoussior dienen. Door de beschrijving van Gerardi die 
bij de gravure is uitgegeven kunnen we ons een goede voorstelling maken van de omlijs-
ting van deze decorvoorstelling. De constructie reikte tot aan het plafond van de kerk en 
werd bovenaan afgesloten met zeven engeltjes in de toneelboog. Deze engeltjes zijn op de 
gravure weliswaar te zien, maar de boog die gedragen werd door zuilen ontbreekt. Vóór het 
eigenlijke toneelpodium stonden aan weerskanten vier enorme beelden van oudtestamen-
tische figuren op hoge sokkels van wit geschilderd hout. Deze leken te zijn gemaakt van 
echt marmer. 
In 1646 ontwierp Menghini opnieuw een decor voor de Gesù, dit keer met als thema ‘De 
doortocht door de Rode Zee’. Het is het tweede voorbeeld van het verhalende type decor dat 
is overgeleverd door een beschrijving en een gravure naar de voorstelling [afb. 4].105 Uit de 
beschrijving kunnen we opmaken dat de omlijsting van dit decor eenvoudiger is geweest 
dan die van 1640. Zo wordt geen melding gemaakt van beelden die voor het eigenlijke 
decor stonden. Ook de decorvoorstelling zelf is wat soberder en overzichtelijker geworden. 
Rechts onderin de voorstelling is het Hebreeuwse volk te zien dat zijn uittocht uit Egypte 
vervolgt nadat Mozes het water van de Rode Zee heeft doen wijken. Links worden de 
achtervolgers uit Egypte door datzelfde water bedolven. Daarboven straalt een monstrans 
in een glorieuze omlijsting van wolken en engelen. 
Het jaar daarop, 1647, kreeg Menghini weer de opdracht een decor voor het veertiguren-
gebed in de Gesù te ontwerpen. Dit keer werd ‘Het banket van Ahasverus’ voorgesteld. Van 
dit decor is geen gravure bekend, maar het wordt kort beschreven in een kostenoverzicht 
uit het archief van de Congregazione dei Nobili door de secretaris, Padre Sylvestro.106 Met het 
thema werd volgens de verslaggever (die naar eigen zeggen zelf het verhaal had uitgeko-
zen), een toespeling gemaakt op het hemels banket: de Eucharistie. Het decor werd door 
veel mensen bezocht. Ook de komst van de Paus met groot gevolg van kardinalen op de    
tweede dag wordt in het verslag vermeld. Naast deze beknopte beschrijving uit het archief, 
beschikken we over een gedrukt verslag. Hierin wordt Nicolò Menghini vermeld als ont-
werper. Hij had volgens de verslaggever een decor gemaakt dat zijn effect sorteerde, met 
veel verborgen lichtjes en een goed ontworpen schildering. Menghini had de opdracht te 
danken aan het feit dat zijn eerdere decors voor de Gesù zowel bij kenners als bij het hele 

    104 Voor de bespreking van de betekenis van deze bijbelse scènes, zie noot 105.
    105 Zie Bijlage tekeningen en gravures no. 29; een afbeelding en een bespreking van dit decor zijn gepubli-
ceerd door Bjurström (1972), p. 105, afb. 54; Weil (1974), pp. 234-235, pl. 53-c; en Fagiolo Dell’Arco/Carandini 
(1977-78), Vol. I, p.150, afb. p.151.
    106 ACN, vol. XXXI fol. 27-33; bijlage 4.  
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Romeinse publiek hoog gewaardeerd waren.107

Na 1647 werd padre Sylvestro als secretaris opgevolgd door Francesco Orsino. Deze gaf 
geen beschrijving van de decors en ook de kosten die door de Congregazione dei Nobili 
werden gemaakt voor het veertigurengebed werden niet meer volledig vermeld. Menghini 
heeft dus ongetwijfeld veel meer gedaan dan de bronnen vermelden. Nu is hij een tamelijk 
onbekende kunstenaar, maar hij oogstte in zijn tijd veel succes met zijn efemere kunst.

 4.2 Decors van Carlo Rainaldi en Pietro da Cortona voor het heilig jaar 1650
De voorstelling van het decor dat voor het heilig jaar 1650 werd uitgevoerd in de Gesù 
had dezelfde beeldopbouw als de decorafbeeldingen van Menghini: een bijbelse scène van 
menselijke figuren onder een hemel met de hostie in glorie. Het verhaal was ditmaal ech-
ter niet in een landschap, maar in een architectonische setting geplaatst, hetgeen paste bij 
het onderwerp: ‘De inwijding van de tempel van Salomo’. Het decor is overgeleverd in twee 
eigentijdse publicaties en in de vorm van een gravure [afb. 2].108 
De gravure biedt de kijker een blik op het interieur van de tempel. De architectuur bestaat 
uit dubbele composietzuilen die een constructie van bogen dragen. Bovenin de gewelven 
van de ruimte zijn vensters aangebracht. In het midden is de aanzet van een koepel te zien 
die verder grotendeels schuil gaat achter een glorieuze voorstelling van wolken met enge-
len. In het midden daarvan zweeft een tabernakel met de hostie. Daaronder heeft een grote 
groep mensen zich rondom het altaar verzameld. Links van het altaar is koning Salomo en 
rechts de priester te onderscheiden. De ruimte wordt achteraan afgesloten door vier zuilen 
met een doorkijk naar buiten.109 Dit decor staat in de literatuur over het veertigurengebed 
in Rome bekend als een ontwerp van de architect Carlo Rainaldi. In het verslag uit 1650 

    107 Bib. Cas., inv.nr. misc. in 4E, vol. 655 int. 9. Breve dichiaratione dell’apparato per le quarant’hore nelle 
Chiesa del Giesu la’anno MDCXLV, Rome 1647: “La dispositione del Teatro, & l’imbastitura di quanto in esso 
apparisce, con buon numero de lumi occusti, e pitture proportionate, l’hà ordinata, e commandata il. Sig. 
Nicolò Menghini, che altre volte nella medissima Chiesa del Giesù hà dato saggio, con successi ammarati da 
ogni virtuoso, e da tutta Roma, del suo valore.”  
    108 Zie voor de afbeelding appendix no. 31; Apparato della solenne Quarantore... Rome, (Bib. Vall., Borr. K 
II, 8 (11)). Zie hiervoor bijlage 13; G.S. Ruggieri, Diario d’Anno del. S.mo Giubileo, Rome 1650, (BAV, Stampati 
192, p. 55.). 
    109 Een ontwerp voor een veertigurengebed dat tegen 1700 gedateerd kan worden [afb. 20], vertoont op het 
eerste gezicht enige gelijkenis met de gravure uit 1650. De tekening bevindt zich in ARSI Rome. Zie appendix 
no. 27; zie ook: Lulofs (1988), pp. 73-91, afb. 8; idem (1992), pp. 166-67, afb. 1. De tekening toont het interieur 
van een kerk, met twaalf figuren die het sacrament aanbidden. Achterin de ruimte loopt een trap omhoog 
naar een tabernakel met de hostie door lichtkransen en wolken omgeven. In het schip van de kerk zijn aan 
weerskanten vier dubbele composietzuilen met entablementen en wordt overspannen door twee bogen, 
bekroond door balustrades. Hierdoor wordt de indruk gewekt van een decorontwerp met sofieten. Voor-
aan worden deze decormatige ruimten ingeleid door architectuur van een triomfboog op vierkante pilaren. 
Vooraan is een altaar tegen het toneelpodium aan geplaatst. Dit ontwerp onderscheidt zich inhoudelijk echter 
duidelijk van de gravure naar Rainaldi’s decor. In het decor van 1650 wordt een bijbels verhaal verteld dat zich 
in de tempel van Jeruzalem afspeelt, terwijl de tekening de aanbidding van het sacrament voorstelt en deze 
situeert in een niet nader aangeduide kerkelijke ruimte. Mogelijk neemt de tekening een plaats in tussen het 
figuratieve verhalende decortype en de abstracte, architectonische vormen van decors voor het veertiguren-
gebed. In het overzicht van Weil (1974, p. 241), wordt de tekening vermeld als voorbeeld van het ‘perspecti-
vische’ decortype, waarvan Andrea Pozzo als de voornaamste vertegenwoordiger wordt beschouwd. Op dit 
architectonische, decoratieve decortype wordt verderop nader ingegaan in § 4.3.
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wordt gemeld dat Carlo Rainaldi de ‘inventore’ was en dat de figuren door een neef van 
hem, Domenico Rainaldi, werden gemaakt. Hetzelfde staat in de kostenopgaven van het 
archief van de Congregazione dei Nobili, waar Rainaldi ‘Architetto della Opera’ wordt ge-
noemd. Ook in het verslag van de vieringen voor het heilig jaar 1650 van Simone Ruggieri 
wordt Carlo Rainaldi als de ontwerper van het decor in de Gesù genoemd en diens neef 
Domenico als de maker van de figuren. Alle drie deze bronnen maken echter ook duidelijk 
hoe belangrijk de rol was van Giovanni Maria Mariani in dit project. Het verslag vermeldt 
dat de rest van de voorstelling – dat wil zeggen alles met uitzondering van de figuren van 
Domenico Rainaldi – werd uitgevoerd door Mariani en dat deze hiermee op 15 januari 
begon. Volgens de kostenopgaven was Mariani ‘Capo della Opera e delle Prospettive’, dus 
hoofd van de uitvoering van de decorconstructie en de voorstelling, en ontving hij daar-
voor, voor dertig dagen arbeid, 30 scudi.110 Volgens het verslag van Ruggieri tenslotte was 
Mariani de schilder van de decorvoorstelling.111 De schilder ‘Gio. Ma. Pittore’ die in 1648, 
1651, 1652 en 1654 bij de loonkosten wordt genoemd moet wel dezelfde zijn als Giovanni 
Maria Mariani. Hij was dus al bij de vervaardiging van het veertigurengebedsdecor in de 
Gesù betrokken twee jaar voordat hij hierin voor het eerst zo’n belangrijke rol zou hebben. 
Hij zou hierin ook later een groot aandeel blijven houden, zoals hieronder verder wordt 
beschreven.
In hetzelfde heilig jaar 1650 werd voor de San Lorenzo in Damaso een veertigurengebed 
ontworpen door Pietro da Cortona [afb. 21]. Het decor is voor een heilig jaar opvallend een-
voudig; de gravure van dit decor toont een monumentaal tabernakel in een omlijsting van 
licht en wolken dat wordt gedragen door twee grote engelen. Het tabernakel en de wolken-
glorie bestonden uit een houten constructie die in de apsis van San Lorenzo in Damaso 
werd opgesteld. De afbeelding laat zien dat de apsis voor de gelegenheid versierd is met 
kandelaars en vazen.112

 4.3 De decors van Giovanni Maria Mariani in de Gesù 
In 1651 en 1652 wordt Mariani expliciet als de ontwerper van het veertigurengebedsdecor 
in de Gesù genoemd: ‘Gio. Maria Pittore, compositore d’ Teatro’. In 1652 had het décor 
‘De aanbidding van het Lam’ uit het boek Openbaring tot onderwerp. In 1654 was Mariani 

    110 Bjurström (1972), p. 106; Weil 1974, p. 227, 234; Fagiolo Dell’Arco/Carandini (1977-78), vol. I, pp. 153-55; 
ACN, vol. XXXI, fol. 69 , bijlage 4. In de kostenopgaven (ACN., Vol. XXXI, fols. 67-71) worden bijdragen van 
verschillende uitvoerders vermeld. Als ‘Architetto della Opera’ ontving Rainaldi verschillende geschenken ter 
waarde van totaal tien scudi. Als dit alles is dat hij voor zijn ontwerp kreeg, vormt het een schril contrast met 
het inkomen van zijn neef Domenico: deze kreeg voor het vervaardigen van figuren voor 45 werkdagen 45 
scudi. Waarschijnlijk stond het bedrag van tien scudi alleen voor de geschenken die Carlo Rainaldi kreeg 
bovenop zijn inkomen. Zie voor de loonkosten uit 1650 verder bijlage 4. 
    111 BAV, Stampati 192, inv. no. Arch. Cap. S. Petri in Vat., Diario dell’Anno S.mo Giubileo MDCL , 
da G.Simone Ruggieri. 
    112 Roma CNS. Zie appendix no. 30; zie hiervoor weer het dagboek van Simone Ruggier uit 1650, BAV, 
Stampati 192, p. 39: “fu ornato l’Altar Maggiore con architettura di legname dipinto et indorato et con 
quantità grande di faccole.”; Noehles (1978), pp. 92-115, afb. 11. De decorafbeelding werd door Noehles voor 
het eerst  in verband gebracht met deze beschrijving van het veertigurengebedsdecor in de San Lorenzo in 
Damaso van dat jaar. Noehles vergelijkt dit decor met sacramentsaltaren, waaronder dat in de St. Pieter van 
Gian Lorenzo Bernini. Hij geeft als verklaring voor de eenvoudige decoratie in het heilig jaar 1650, de afwe-
zigheid van kardinaal Francesco Barberini. Deze was in die periode, tijdens het pontificaat van Innocentius 
X (1644-55), in ballingshap in Frankijk. Zie ook: Haskell (1980), pp. 179-80. Haskell geeft aan dat na de dood 
van paus Urbanus VIII in 1644, de neven van de paus uit het huis Barberini, waaronder kardinaal Francesco, 
naar andere landen wegtrokken; zie voor de gravure: Roma CNS, en appendix no. 31. 
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hoofd van de uitvoering van het theater: ‘Si. Gio. Maria Capo del Teatro et architetto.’113 
In 1659 ontwierp hij de decorvoorstelling met ‘Abraham met de drie engelen’ en voerde 
het ook zelf uit. Hij ontving daar 50 scudi voor. Ook twaalf jaar later, in 1671, kreeg 
Mariani de opdracht het decor voor het veertigurengebed van carnaval uit te voeren, met 
als ontwerp ‘Jozua en de Zonnestilstand’114 Logisch dus dat Mariani, die na meer dan 25 
jaar een belangrijk aandeel had in de uitvoering van de decors voor het veertigurengebed in 
de Gesù, de opdracht kreeg voor het decor in het heilig jaar 1675. Dit decor is overgeleverd 
in een uit voerige beschrijving uit datzelfde jaar, maar er is geen ontwerp of decorafbeel-
ding ter beschikking. Het ging om een decor met een voorstelling van ‘Het Laatste Oor-
deel’. Bovenin was God de Vader te zien, gezeten op een troon met een regenboog boven 
Hem en een zee onder Hem. Hij werd omgeven door de vier evangelisten met daaronder 
een voorstelling van het Lam, omringd door engelenscharen en de vierentwintig oudsten 
die in aanbidding hun kroon afnamen. Onderin was een scène van de vier ruiters uit de 
Apocalyps, die het geweld aan het begin van het Laatste Oordeel vertegenwoordigden.115

Doordat we geen afbeelding hebben van het decor van 1675, is het niet mogelijk dit stilis-
tisch te vergelijken met de eerdere decors in de Gesù. De beschrijving van het decor maakt 
echter duidelijk dat hierin de indeling in een zogenoemde “hemelse en aardse sfeer”, nog 
steeds werd gehandhaafd. Ook de techniek van uitbundige, verborgen verlichting werd 
nog altijd toegepast. Volgens het verslag werd in 1675 het opvallend grote aantal van 5000 
lampjes in het decor verwerkt.

 4.4 De decorafbeeldingen van Andrea Pozzo
In de twee delen van zijn perspectieftraktaat van 1693 en 1700 geeft de pater-jezuïet 
Andrea Pozzo, zoals eerder aangegeven, voorbeelden van verschillende typen decors voor 
het veertigurengebed. Soms geeft hij daarbij aan dat hij de tijdelijke architectuur zelf heeft 
uitgevoerd in Milaan of Rome.116 Zo laat figuur 71 van deel I een afbeelding zien van het 
al in paragraaf 2.5 besproken decor dat Pozzo in opdracht van de Congregazione dei Nobili 
heeft ontworpen voor het veertigurengebed in de Gesù van 1685. [afb. 5]. In de toelichting 

    113 Relatione del solenne aparato... 1652, fol. 7, Bib. Cas., Misc.in 4E Vol 641, int. 14; ACN Vol. XXXI, 79. 
Weil (1974, p. 244, appendix nummer 7), maakt hetzelfde op uit de kostenopgaven van de opdrachtgever. 
In het gepubliceerde verslag van de plechtigheid wordt opmerkelijk genoeg niet ‘Giov. Maria Mariani’, maar 
‘Giov. Maria Muriano da Pesaro’ als de architect en hoofd van de uitvoering genoemd. De schilderingen 
werden volgens dit verslag uitgevoerd door Domenico Rainaldi. Aangezien het laatste overeen komt met 
de opgaven van onkosten uit het archief van de Congregazione dei Nobili, wordt met Muriani waarschijnlijk 
Mariani bedoeld.
    114 Dichiaratione dell’apparato in Gesù... Rome 1671, (Bib.Cas., misc. in 8° 570, int. 10); zie voor het werk 
van Mariani ook: ACN., inv. no. XXXI, fols. 35, 73, 79, 89 en 109-111,bijlage 4. 
    115 Zie voor de beschrijving  van de decorvoorstelling ook bijlage 14; Weil (1974), pp. 238-39; zie ook: 
Fagiolo Dell’Arco/Carrandini (1977-78), vol. 1, pp. 284-287. Een decor met een voorstelling uit de Openbaring 
van Johannes met de aanbidding van het Lam, is eerder, in 1652, onder leiding van dezelfde Mariani uitge-
voerd in de Gesù. Zie paragraaf. 5 voor een verdere toelichting op de twee decors met de voorstellingen uit 
het visoen van Johannes.
    116 Kerber (1971), p. 125. In 1665 werd Pozzo als lekebroeder opgenomen in de orde der jezuïeten in 
Milaan. Voordat hij door de generaal van de jezuïetenorde in 1681 naar Rome werd ontboden, werkte Pozzo 
onder meer aan decors voor kerken in Genua en Milaan. De eerste opdracht voor het ontwerpen van een 
decor voor het veertigurengebed kreeg Pozzo in november 1671. Hij maakte toen een decor voor de SS. 
Ambrogio e Andrea in Genua.
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bij deze afbeelding maakt de ontwerper duidelijk dat de voorgestelde architectuur bestaat 
uit twee achter elkaar geplaatste façades met loggia’s aan de zijkanten en een grote boog 
in het midden. De façade vooraan wordt bekroond door een gebouwtje met een koepel. 
Vooraan loopt een brede trappartij omhoog, die halverwege wordt onderbroken door een 
platform. Hierop is de scène van de bruiloft voorgesteld met bruiloftsgasten rondom 
een tafel. In een korte toelichting bij de afbeelding legt Pozzo uit dat de verschillende 
architectuuronder delen werden voorgesteld op zes, in rijen opgestelde, coulissen en een 
afsluitend toneeldoek. Toen het decor in de kerk stond was op dit doek, een glorie van 
wolken en engelen te zien die de monstrans met de hostie omgaven. In de gravure is dit 
door de ontwerper achter wege gelaten om de toneelarchitectuur beter tot zijn recht te laten 
komen.117  
In figuur 64 uit hetzelfde eerste deel van het traktaat geeft Pozzo een voorbeeld van een 
vergelijkbare, iets eenvoudiger, architectuurvorm [afb. 22]. Deze bestaat uit twee achter 
elkaar geplaatste decorstukken. Daarop is architectuur van een op dubbele zuilen rustend 
gewelf te zien met een timpaan bovenaan. De zuilen worden vooraan verbonden door een 
mensa waarop een tabernakel te zien is. In de toelichting verklaart Pozzo dat deze architec-
tuur zowel voor een groot hoogaltaar als voor de tijdelijke aankleding van de kerk tijdens 
het veertigurengebed kan worden gebruikt. Hij voegt daaraan toe dat hij deze architec-
tuurvorm zelf enkele keren tot een ieders volle tevredenheid op een decor voor het veertig-
urengebed geschilderd heeft. Hij voegde dan bovenin wolken en engelen toe en daaronder 
menselijke figuren, die werden opgesteld op een houten podium in de constructie.118 Ook 
voegde Pozzo dan een geschilderde koepel toe in de toneelarchitectuur. Die koepel gaf hij, 
volgens de toelichting bij figuur 64, in cirkels aan op de decorstukken die het verst van het 
oog verwijderd waren.119   
In deel twee van Pozzo’s architectuurboek uit 1700 is een gravure afgebeeld van het decor 
dat hij in 1695 heeft uitgevoerd voor het veertigurengebed in de Gesù (figuur 47) [afb. 6]. 
De gravure naar dit decor laat een concave architectuur zien die bestaat uit loggia’s die 
door zuilen worden omgeven en een hoge ronde doorgang in het midden. Daarvoor is een 
mensenmenigte rondom een fontein te zien. Onderin de voorstelling is vooraan een brede 
trappartij waar mensen overheen lopen. De geschilderde architectuur van dit decor liep 
door tot aan de hoogte van de kroonlijst van de Gesù. Daar waar doorgaans in een decor 
voor het veertigurengebed de hemelse sfeer met een engelenglorie werd uitgebeeld, liet 
Pozzo het fresco ‘De aanbidding van het Lam door de vierentwintig Oudsten’ (uit de Open-
baring van Johannes 7) zien [afb. 7], dat Giovanni Battista Gaulli rond 1680 had gemaakt in 
het gewelf van de apsis. De schildering verving op deze manier de gebruikelijke hemelse 
sfeer van de decorvoorstelling.120 

    117 Pozzo, Traktaat I, figuur 71; zie bijlage 15, figuur I-71; Kerber (1971), pp. 127-128 en 210-211, afb. 72.     
Kerber beschrijft het decor als uitzonderlijk eenvoudig. 
    118 Bjurström (1972), pp. 99-101, afb. 59-60.
    119 Pozzo, Traktaat I, fig. 64: “Dalla pianta, ed elevazione, messe in prospettiva, se ne cava conforme al 
solito l’imagine di tutta la fabbrica, la quale può servir di disegno per l’Altar maggiore di qualche Chiesa. 
Questa machina con sodisfatione comune l’ho adoperata alcune volte nell’espostre le 40 hore, allogando nel 
vano del do un gruppo di figure. La maniera di disegnere su i telari più lontani dall’occhio quella particella di 
cupola, che quì vedete, si cava da ciò, che habbiam detto intorno al digradare de’ circoli.  
    120 Bijlage 16, Tractaten Pozzo, figuur II-47. Het is opmerkelijk dat Pozzo in zijn architectuurboek hier niet 
aangeeft waar een montrans of een tabernakel met de hostie uitgesteld kon worden aangezien de gebruike-
lijke ‘hemelse sfeer’ in dit efemere ontwerp plaats maakt voor het vaste apsisfresco van Gaulli. Waarschijnlijk 
werd voor het veertigurengbed van 1695 een mensa met een monstrans of  tabernakel voor het toneelpodium 
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Op dit decor van Pozzo zijn beelden op de entablementen te zien die wijzen naar het 
visioen uit de Openbaring in de schildering van Gaulli. De meest rechtse figuur met de 
staf wijst naar de voorstelling met Jezus die het volk water geeft, onderin het decor. De 
wijzende figuur moet Mozes zijn, die in de woestijn het water uit de rots had geslagen. 
Hij vormt zo de typologische verbinding tussen het Oude en het Nieuwe Testament. In het 
onderschrift van de gravure wordt Pozzo’s theater omschreven als een aanvulling op de 
schildering in de Gesù: ‘Theatrum integrum, additum umbris et picturae luminibus’. In de 
gravure heeft Pozzo het apsisfresco van Gaulli globaal aangegeven om zo te laten zien dat 
hij de vaste decoratie in de apsis liet aansluiten bij zijn eigen gelegenheidsdecor. 

Op de volgende afbeelding van dit traktaat, figuur 48 [afb. 23], laat Pozzo een voorbeeld 
van een decorvorm zien, die in opzet enigszins vergelijkbaar is met figuur 47, met een 
brede trap vooraan en een boogvormige afsluiting achterin. Er zijn verschillende men-
sen afgebeeld, die de trappen op en af lopen of er op zitten. Achterin is de scène te zien 
hoe Christus de lamme laat lopen op zijn instructie ‘Neem uw matras op en ga naar uw 
huis’ (Marcus 2: 11-12). De gravure laat volgens het onderschrift een architectuur zien die 
geschikt is voor het veertigurengebed, maar Pozzo geeft niet aan dat hij deze variant van 
figuur 47 zelf heeft uitgevoerd. Hij legt wel uit dat met deze architectuur hetzelfde effect 
bereikt kan worden als met de architectuur die in afbeelding 47 is afgebeeld. De in figuur 
48 afgebeelde architectuur zou volgens Pozzo ook goed opgesteld kunnen worden op een 
plaats waar men het decor van veraf zou kunnen zien, zoals de achtergrond van een tuin 
of een grote paleishof.121

Een met figuur 47 en 48 vergelijkbare architectuur treffen we aan op een ontwerptekening 
in de Uffizi [afb. 24]. Enkele details, zoals de brede halfronde trappartij vooraan en de 
bijbelse scène meer naar achteren op de gravures, ontbreken op het ontwerp. De tekening 
zou een voorbereidend ontwerp kunnen zijn voor het in figuur 47 afgebeelde decor.122 
Het vernieuwende van deze ontwerpen ligt erin dat Pozzo een veel grotere nadruk legt op 
de architectuur dan het geval was bij de eerdere decors.123 Vernieuwend is ook dat bij Pozzo 
de tijdelijke architectuur één geheel vormde met de vaste architectuur van de kerk.124 Deze 
manier van verwerken van efemere architectuur is echter, voor zover bekend, niet nage-
volgd. Ook andere voorbeelden van efemere centraalbouw zijn te vinden in de twee delen 
van Pozzo’s perspectieftraktaat. Figuur 60 van deel I laat bijvoorbeeld een octagonaal-
vormig tabernakel zien [afb. 25] met een koepel en wanden met nisbeelden. Vooraan is een 
altaar dat aansluit bij de feestarchitectuur. In de toelichting bij deze afbeelding verklaart 
Pozzo dat de architectuur kan worden voorgesteld op twee paar coulissen en dat, indien 
dat goed gebeurt, het effect van diepte wordt verkregen. Hij vermeldt verder dat hij dat 

neergezet. Zie ter vergelijking de ontwerptekening ca 1700 [afb. 19]; zie ook: Kerber (1971), pp. 128-129. 
    121 Zie bijlage 16, Traktaten Pozzo, figuur II- 48.
    122 Uffizi Florence, inv.nr. 7789-A. Zie appendix no. 11;. Kerber (1971, p. 129) vermeldt deze tekening als een 
voorbereidend ontwerp voor figuur 47, het decor dat Pozzo in 1695 in de Gesù heeft uitgevoerd. 
    123 Weil(1974), p. 241, afb. 56-c). Pozzo’s ontwerp voor het veertigurengebed in de Gesù in 1685 wordt als 
een nieuw type decor beschouwd vanwege het gotere accent op de architectuur ten opzichte van de mense-
lijke figuren.
    124 Kerber (1971) presenteert Pozzo’s decor van 1695 om die reden als een nieuw decortype. Bjurström 
(1972, p. 109) merkt op dat ook in het decor van 1685 al enkele gedeeltes van het apsisfresco te zien moe-
ten zijn geweest. Hij suggereert hiermee een ontwikkeling naar het decor van tien jaar later, waarbij het hele 
apsisfresco werd uitgespaard.
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zelf meerdere malen heeft gedaan voor het veertigurengebed.125 Een tweede voorbeeld van 
centraalbouw is te zien op figuur 66 in hetzelfde eerste deel van het perspectieftraktaat 
[afb. 26]. In de tekst bij deze ‘fabbrica rotonda’ vertelt Pozzo dat hij deze architectuurvorm 
gebruikt heeft voor een decor in de San Ignazio te Rome tijdens ‘il Giovedi e le Venerdi 
Santo’, dus in de paastijd. Deze bestemming is in de voorstelling aangegeven: tegen de 
ronde constructie staan engelen met passie-instrumenten en onder de koepel bevindt 
zich de ‘Maria dolorosa’ met een zwaard door haar hart. Onderin de architectuur is een 
mensa  waar een urn op staat. Daarin werd volgens de toelichting van Pozzo tijdens de 
gebedsdienst de hostie geplaatst.126 Dit is in de afbeelding aangegeven door de lichtstralen 
rondom de urn, zoals bij de afbeeldingen van Menghini en Rainaldi de monstrans met 
de hostie wordt omringd door lichtstralen [afb. 1, 2 en 4]. Onder de mensa van het altaar 
werd volgens Pozzo een beeld van het Lichaam van Christus gelegd. Waar precies, is op 
de afbeelding niet te zien. Waarschijnlijk werd de afsluiting van de mensa vooraan open 
geschoven zodat er een kistvormige ruimte met enige diepte vrij kwam.127 
Aldus laat Pozzo in het eerste deel van zijn traktaat enkele decorvoorbeelden zien, die 
geheel afwijken van het gangbare Romeinse coulissendecor voor het veertigurengebed met 
een voorstelling van een hostie in glorie boven een bijbelse scène. Pozzo presenteert met 
zijn tabernakel en zijn fabbrica of figura rotonda, een type decor voor de lijdenstijd (dus niet 
voor carnaval) dat meer overeen komt met een catafalk dan met een toneeldecor bestaande 
uit een podium met coulissen aan weerszijden. De religieuze voorstelling met een hemelse 
en een aardse sfeer komt in dit type decoratie te vervallen. De monstrans of de urn met de 
hostie is op een altaar lager in de afbeelding geposteerd. Ook dit is een vernieuwing die, 
zoals we later nog zullen zien, haar sporen zou nalaten.

 4.5 De navolging van Pozzo’s traktaten in de vroege achttiende eeuw 
Een stillistische vergelijking tussen de vroeg achttiende-eeuwse decors met de ontwer-
pen van Pozzo is wederom niet goed mogelijk, omdat visuele overleveringen nauwelijks 
voorhanden zijn. Het is echter aannemelijk dat Pozzo’s perspectieftraktaat al meteen 
geraadpleegd werd door ontwerpers van decors en tijdelijke architectuur. Zulks blijkt ook 
uit hun ontwerpen. In 1700 ontwierp de schilder Giovanni Francesco Pellegrini (werkzaam 
in Rome ca. 1700-1744) in opdracht van kardinaal Ottoboni, een veertigurengebedsdecor 
voor carnaval en voor Pasen in de San Lorenzo in Damaso. Zes jaar later ontwierp hij voor 
diezelfde kerk weer een decor voor het veertigurengebed. Uit het verslag van het veer-
tigurengebed uit 1706 wordt duidelijk dat de geschilderde architectuur dat jaar uit een 
centraalbouw bestond in de vorm van een zeshoek met gedraaide zuilen. Het toneel werd 
afgesloten door een voorstelling van een landschap. Thema van het decor was ‘De uitstor-

    125 Zie bijlage 15, Traktaten Pozzo figuur I-60. Pozzo geeft niet aan waar of wanneer hij de architectuur van 
figuur 60 heeft uitgevoerd. 
    126 Zie bijlage 15, Traktaten Pozzo figuur I-66; Zie voor Pozzo’s decors voor de paastijd na diens emigratie 
naar Wenen: hoofdstuk 2, § 4.
    127 We kunnen ons dit door Pozzo vermelde graf van Christus in het decor voorstellen zoals dit te zien is 
bij de nog bestaande Oostenrijkse sepolcro-decors uit de 18de eeuw. Het graf van Christus is bijvoorbeeld goed 
te zien op het decor van Anton Zoller in de parochiekerk te Lienz in Tirol. Dit decor uit 1752 is van een navol-
ger van Pozzo en toont de ruimte onderin het decor als leeg graf en als graf met het lichaam van Christus. Zie 
afbeelding 96-b, 96-c en 96-d. Zie hiervoor ook: hoofdstuk 3, § 4.7. Het Heilig Grafdecor van Anton Zoller uit 
1752 in de St. Andrä te Lienz.
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ting van de Heilige Geest’. In de kerkelijke ruimte van het decor waren onderin Maria en 
Apostellen te zien en bovenin de hostie in glorie, met een voorstelling van de Heilige Geest 
als een duif in een krans van gouden stralen.128 

In 1707 voerde Nicolò Michetti (1675-1758) voor het veertigurengebed in de San Lorenzo in 
Damaso een decor uit met als thema ‘Sint Paulus en St. Barnabas’. De tijdelijke architec-
tuur was opgebouwd uit acht grote bogen waardoor een tempietto en een halfronde zui-
lengang te zien waren. De tempietto bestond uit een halfronde ruimte, die overwelfd werd 
door een koepel. Zuilen van de composietorde werden bekroond door gouden kapitelen. 
In deze architectuur bevonden zich de Apostel Paulus en de heilige Barnabas. Bij de 
hoofdingang van de tempel kon je binnenin twee sokkels zien met in metaal uitgevoerde 
beelden van – opvallend genoeg – Romeinse goden Jupiter en Mercurius.129

In 1708 ontwierp Michetti voor deze kerk een decor met als thema  ‘De extase van San 
Filippo Neri tijdens de mis’.130 Hierin was een architectuur voorgesteld met zuilen van 
imitatie jaspis, die omwonden werden door vergulde laurierbladen. Rondom deze architec-
tuur liep een halfronde zuilenrij, die bekroond werd door een balustrade. Het geheel werd 
overwelfd door een koepel. Daardoor leek het decor, volgens de beschrijving, groter en 
imposanter. Bovenaan werd de architectuur gedeeltelijk overlapt door een illusionistische 
voorstelling van engelen en wolken.
In 1709 had het decor, weer naar onwerp van Michetti, de ‘Marteling van San Lorenzo’ als 
thema. Ook deze scène was geplaatst in een ronde kerkelijke ruimte die bestond uit ver-
scheidene arcades.131 Het is al met al dus goed mogelijk dat in de jaren 1707-1709 in de San 
Lorenzo in Damaso steeds weer dezelfde decorstukken zijn gebruikt voor het veertiguren-
gebed, met wijzigingen in de details van de decoratie en in de voorgestelde thema’s. Van de 
decors van Pellegrini en Michetti zijn geen afbeeldingen overgeleverd. De beschrijvingen 

    128 Arch. Cap., Diario di Valesio Cred. XIV, vol 15, Distinta relazione o sia istorico..., (1706): “Si rappresenta-
va nella Machina sudetta la Venuta dello Spirito Santo nel Cenacolo, per il quale si prese l’Idea d’un Tempio 
magnifico di figura Esagona, li di cui Pilastri venivano formati da quattro colonne ritorte di sotto scanellate, 
che rappresentavano lapislazazaro cerchiate di festone di lauro aureo; L’Architettura era d’ordine composta, 
con base, e capitello d’oro, sopra di quali vi era fregio, e cornice de medesimo ordine... Nello spatio di que-
sto Tempio. (figurato, come si e detto, per il Cenacolo) miravasi la Vergine Beatissima con gl’Apostoli in varii 
attegiamenti esprimenti, e lo stupore per il Terremoto, e la meraviglia per la pienezza di quello Spirito, che li 
addotrinò delle cose più alte, e divine.” 
    129 Arch. Cap., Diario di Valesio,  Cred. XIV, vol 15  Distinta relazione  et istorico ragguaglio Della sontuosa 
Machina... 1707: “...Vedesi un Tempio di figura tonda con un Semicircolo di Collone, che sostengono la 
Cuppola di mezzo, essendo con la loro Base d’Ordine Composito, col terzo scanellate, e con Capitelli d’Oro 
puro…”. “… dove è il principale Ingresso del Tempio, nella Parte enteriore poi si vedono due Zocoli, sopra 
de’quali posano gl’Idoli di Giove, e di Mercurio figurati di Metallo.
    130 Arch. Cap., Diaio di Valesio, Cred. XIV, vol. 16  Distinta relazione della Sontuosa Machina... 1708.. Ook 
dit decor voor de San Lorenzo in Damaso van Nicolò Michetti is uitsluitend in vorm van een beschrijving 
overgeleverd; zie daarvoor bijlage 21; zie voor de tijdelijke architectuur van Michetti ook: John A. Pinto, “Ni-
colò  Michetti and Ephemeral Design in Eightheenth Century Rome” in: Memoires of the American Academy 
in Rome, Vol. 35, (1980), pp. 289-313, 315-322 ; zie voor een visule overlevering van de efemere architectuuur 
van Michetti: Mario Gori Sassoli, “La ceremonia della Chinea. Dal teatro delle corti al popolo festeggiante” in 
Tent.cat., La Festa a Roma, Rome (1997), vol 2, pp. 42-55 , afb. 6. Op de afbeelding is een figuur te zien in een 
tempietto in een wolk. 
    131 Zie citaat in noot 141. 
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van de toneelarchitectuur van Pellegrini van 1706 en die van Michetti uit 1707-1709, geven 
echter steeds duidelijk aan dat de scène in een kerkelijke ruimte werd voorgesteld, die 
bovenin gedeeltelijk werd overlapt door een wolkenglorie. Dit laatste komt overeen met het 
decor van ‘De Tempel van Jeruzalem’ van Carlo Rainaldi uit 1650 [afb. 2], maar de (half)
ronde architectuur die de kerkelijke ruimte volgens de decorbeschrijvingen afsloot, wijst 
heel duidelijk op bestudering van de architectuurvoorbeelden van Andrea Pozzo. Enkele 
jaren later, in 1716, stond ook in de Gesù tijdens het veertigurengebed een decor dat een 
groot tabernakel liet zien. De toneelarchitectuur was ontworpen door Domenico Paradisi 
(werkzaam in Rome ca. 1691-1721). Het decor stelde ‘De Aanbidding van de hostie’ voor. 
Volgens de beschrijving werd de toneelarchitectuur van het tabernakel geflankeerd door 
een portico van gedraaide Salomozuilen met een balustrade erboven. De constructie werd 
door een koepel bekroond. De zuilen van het tabernakel waren van imitatie verde antico 
met vergulde sokkels en kapitelen en de Salomozuilen van geschilderd lapis lazuli, met 
een decoratie van gouden bladeren. Vooraan sloot een trap aan met vergulde balustrades, 
waarop vazen met bloemen te zien waren.132 
In 1725 werd, in opdracht van kardinaal Otttoboni, eveneens een decor gemaakt dat een 
indrukwekkend tabernakel liet zien. Dit is al op te maken uit de titel van de publicatie 
waarin het decor beschreven wordt: “Descrizione del nobilissimo Altare o sia Taber-
nacolo”. Voor het tabernakel liep een brede, gesplitse trap op en in de constructie van het 
tabernakel was een baldakijn te zien waarin een altaar was geplaatst. Op de mensa van 
het altaar stond een monstrans, wederom in de vorm van een tabernakel. De kerk waarin 
de tijdelijke architectuur stond, was feestelijk gedecoreerd met rode draperieën en kris-
tallen kroonluchters. Dit decor werd uitgevoerd door de tegenwoordig minder bekende 
schilder Pietro Balistrocchi en door de begin achttiende eeuw succesvole architect 
Ludovico Rusconi Sassi (1678-1736).133 Volgens de beschrijving werd de monstrans met 
de hostie tijdens de plechtigheid opgesteld op een mensa onderin de constructie. Het 
is heel wel mogelijk dat de architect zich hierbij heeft laten inspireren door de eerder 
besproken gravures met veertigurengebedsdecors van Andrea Pozzo [afb. 25 en 26].134   

    132 Dichiarazione dell’Aparato esposto nella Chiesa del Giesù per le 40 Ore dell’anno corrente 1716, Rome 
1716, Bib. Cor. 173, A7, no. 53; zie ook: bijlage 22. 
    133 Van deze architect Sassi werd later rond 1735 in opdracht van kadinaal Ottoboni ook vaste architectuur 
uitgevoerd in de San Lorenzo in Damaso, namelijk een kapel links vooraan bij de ingang. Afgaande op de 
decorbeschrijving is de vaste architectuur geen navolging van de efemere architectuur in de vorm van een 
tabernakel en een theatrale gesplitste trap vooraan. 
    134 In opzet vertoont het decor ook gelijkenis met het werk van de uit Bologna afkomstige en in Wenen 
werkzame Giuseppe Galli-Bibiena. In dezelfde periode werd door Galli-Bibiena in Oostenrijk en München 
een decorvorm geïntroduceerd, waarbij de monstrans op een altaar in een half ronde tabernakelvormige 
constructie werd geplaatst. Op deze door Bibiena in het Duitstalige Europa geïntroduceerde decorvorm zal 
verder worden ingegaan in hoofdstuk 3, § 3.3.3., [afb. 87]. Een groot tabernakel vormt ook het middelpunt 
van een anoniem ontwerp in de Kunstbibliothek te Berlijn voor een veertigurengebed rond 1700 [afb. 28]. De 
tekening wordt toegeschreven aan de Toscaanse kunstenaar Giuseppe Nasini (1657-1736). Zie Bijlage tekenin-
gen en gravures no. 3. Zie ook; Jacob (1975), p. 120 en 131, cat. no. En afb. 572. De tekening is volgens Jacob 
wellicht gemaakt voor een veertigurengebed in de S. Spirito te Siena, waar Nasini in 1703 werkzaam was. De 
uit Toscane afkomstige kunstenaar is evenwel ook in Rome werkzaam geweest. Het is niet uitgesloten dat 
het ontwerp rond 1700 in Rome is ontstaan. In het ontwerp is het tabernakel bovenaan een trap geplaatst. 
De ruimte wordt omgeven door een triomfboog die als een toneelboog is gedecoreerd; voor de boog zijn 
engelen die een toneeldoek ophouden. Het tabernakel zelf wordt eveneens omgeven door zwevende engelen. 
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Een tabernakel is ook prominent in een gravure die Piranesi maakte in 1787 naar een 
decor voor het veertigurengebed in de Cappella Paolina in het Vaticaan [afb. 27]. De gra-
vure laat zien hoe de paus tijdens het veertigurengebed van Adventszondag het door hem 
zelf plechtig uitgestelde sacrament aanbidt. De gravure doet sterk denken aan het zojuist 
besproken decor van Domenico Paradisi voor de Gesù in 1716. Op de voorgrond van Pira-
nesi’s gravure is een paus te zien met zijn gevolg, waaronder de Zwitserse wacht, vóór de 
ruimte van een koorkapel. Daarin zijn grote kandelaars met brandende kaarsen te zien, 
die rondom het altaar en op de mensa staan opgesteld. Achter de mensa van het altaar 
loopt een trap omhoog naar een tabernakel dat wordt omgeven door lichtstralen. De 
wanden van de kapel zijn bekleed met Salomozuilen. In het onderschrift van de gravure 
wordt de decoratie van zuilen en feestelijke verlichting in de kapel herkend als met het 
in het bovenstaande besproken ontwerp van Bernini, dat hij in 1628 in opdracht van de 
paus voor het veertigurengebed had gemaakt. Het decor naar ontwerp van Bernini werd 
in 1787 klaarblijkelijk nog steeds opgesteld. Het is mogelijk dat een decoratie voor het 
veertigurengebed ter gelegenheid van Advent uit 1628 in 1787 nog steeds gebruikt werd. 
De decors voor het veertigurenebed van carnaval kregen, zoals bekend, elk jaar een 
nieuwe voorstelling om publiek te lokken, dit was voor de plechtigheden  voor de 
Adventsvierigen in Capella Paolina niet het geval.135 De vorm van het door Piranesi 

Lager, voorin de ruimte, zijn brede traptreden voorgesteld, met kerkgangers die broden overhandigd krijgen 
van priesters. De menselijke figuren bevinden zich hier in dezelfde ruimte rondom het tabernakel met de 
monstrans, waarin zich, iets hoger, ook de engelen bevinden. De tekening wordt samen met een schilde-
rij naar een decor voor het veertigurengebed van ca. 1700, door Weil afgebeeld als voorbeelden van een 
nieuw type veertigurengebedsdecor. Het schilderij toont een monstrans in een kapelachtige ruimte die door 
mensen en engelen wordt omringd; zie ook: Fusconi (1986), afb. 40. Het werd in 1969 bij Sotheby’s geveild 
en de verblijfplaats is onbekend. Het werd volgens Weil (1974, pp. 241-242, afb. 57-a en 57-b) eerder, in 1951, 
verkocht als een ontwerp voor een altaarstuk van Giovanni Battista Gaulli. Op het eerder getoonde ontwerp 
voor het veertigurengebed van ca. 1700 in het archief van de jezuïetenorde in Rome, staat een tabernakel ook 
centraal in de voorstelling; het is met hostie in de kerk opgesteld en wordt door kerkgangers aanbeden [afb. 
20]. In deze voorstelling wordt het tabernakel weliswaar door een krans van wolken omgeven, maar is er in de 
voorgestelde ruimte geen duidelijk onderscheid tussen een hemelse en een aardse sfeer; menselijke figuren 
bevinden zich achterin de kerk tot bovenaan de trap waarop het tabernakel met de engelen staat. Enkele van 
deze figuren worden eveneens omgeven door de krans van wolken. De tekening, die bekend staat als een 
ontwerp in de stijl van Pozzo, wordt door Weil in een noot vermeld als een decorontwerp van ‘the perspec-
tive type’ door een navolger van Pozzo. Het architectuurontwerp komt in opzet en voorstelling echter meer 
overeen met de aan Nasini toegeschreven tekening uit Berlijn. [afb. 28]. 
    135 “Il Santo padre in atto d’adorazione innanzi al sacramento esposto solenne da Lui nella cappella 
Paolina in Vaticano la Domenica dell’Avento. Si la grandiosa illuminazione che tutto rimanente della machina 
sono invenzione e disegno del Bernino.” Zie appendix no. 32. In de literatuur worden de toeschrijving en de 
datering van de decorafbeelding uit 1787 verschillend geïnterpreteerd. Weil (1974), pl. 58-b en p. 243), be-
schouwt haar als een laat decor, uit de tijd van de gravure. Hij geeft de afbeelding als voorbeeld van het in de 
achttiende eeuw veel toegepaste abstracte decortype. De vermelding van de naam van Bernini moet volgens 
hem worden opgevat als navolging van Bernini’s theatrale decoratiestijl; Fagiolo Dell’Arco/ Carrandini (1977-
78, vol. I, pp. 253-254), zien geen reden de toeschrijving op de gravure zelf in twijfel te trekken. Op stilistische 
gronden dateren zij de op de prent afgebeelde decoratie juist als een laat werk van Bernini, gemaakt in de 
periode tijdens het pontificaat van Clemens IX (1667-1669). In de afwerking herkennen zij ook het vakman-
schap van Paul Schor (?-1674), die Bernini assisteerde bij decoraties in de Sint Pieter. Hij vergelijkt de stijl 
van de tijdelijke decoratie in de kapel met die van Bernini’s ‘Catedra Petri’ en het ‘Baldachino’. In de tent. cat. 
Le temple uit 1982, p. 189, cat. 213, wordt dezelfde voorstelling afgebeeld. De gravure uit de collectie van Sir 
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uitgebeelde decor en de ruimte waarin het stond opgesteld, zijn in de literatuur echter 
niet alleen aanleiding geweest voor een vergelijking met Bernini’s ontwerp, maar ook 
met een van de ontwerpen van Andrea Pozzo. Deze laatste vergelijking maakte Grassi 
aan de hand van een ontwerp dat een architectuur laat zien, die wat betreft de ruimte en 
de bekleding van de wanden met Salomozuilen, vrijwel identiek is aan Bernini’s deco-
rontwerp voor de Cappella Paolina. Het ontwerp laat een octogonaalvormig tabernakel 
met een monstrans zien, die geplaatst is in een kapel waarvan de wanden zijn bekleed 
met Salomozuilen op hoge sokkels. Tussen deze zuilen zijn aan weerskanten lôges te 
onderscheiden. De ruimte wordt bovenaan afgesloten door een tongewelf, dat wordt 
onderbroken door een gedeeltelijk zichtbare koepel. Achter het tabernakel wordt de 
ruimte besloten door een koorwand met een bekleding van pilasters. Grassi schrijft dit 
ontwerp toe aan Antonio Colli die, zoals vermeld, een leerling van Pozzo was. Volgens 
Grassi moet Colli hier de wandbekleding met de gedraaide Bernini-zuilen hebben 
gecombineerd met een tabernakel dat hij heeft ontleend aan Pozzo’s figura rotonda, 
afbeelding 66 uit het eerste traktaat.136 Piranesi heeft zich op zijn beurt weer door dit 
ontwerp van Colli laten inspireren. 
Al met al kan het volgende worden opgemerkt over de invloed die Andrea Pozzo’s 
architectuurvoorbeelden hebben gehad in de eerste decennia van de achttiende eeuw. 
Wat opvalt is dat, vergeleken met de periode 1640-1685, na 1700 veel decors in een 
architectonische ruimte worden voorgesteld.137 Het ligt voor de hand deze verschuiving 
aan Pozzo’s traktaat toe te schrijven. Voor de decors die meer specifiek de tijdelijke 
architectuur van een groot tabernakel lieten zien, – zoals die van het veertigurengebed in 
de Gesù in 1716 en die in de San Lorenzo in Damaso in 1725 –, geldt eigenlijk zonder meer 
dat zij niet los kunnen worden gezien van de architectuurvoorbeelden met tabernakels 
die Pozzo geeft. Zelfs in die gevallen waarin de voorstelling nog net als voorheen in een 
landschap werd gesitueerd, kan sprake zijn geweest van invloed door Pozzo. Zoals de 
afbeelding van het decor met de voorstelling van de bruiloft te Kana, figuur 71 in het eerste 
deel van het architectuurtraktaat laat zien, bleef Pozzo behalve in de nieuw door hem 
ontwikkelde decorvormen, ook in de traditie van de coulissendecors van halverwege de 
zeventiende eeuw werken met een beeldopbouw gelijk aan die in de decors van Menghini 
en Rainaldi: dat wil zeggen met bijbelse scènes en een scheiding van een hemelse en een 

John Drummond is hier met de hand ingekleurd en gesigneerd ‘depréz’. Jean-Lous Depréz (1741-1804) heeft 
waarschijnlijk zelf de gravure van Piranesi geaquarelleerd. De toeschrijving aan Bernini onder de gravure door 
Piranesi wordt hier echter niet vermeld; zie ook: Jennifer Tonkovitch “Two Studies for the Gesù an a ‘Quaran-
tore’ Design by Bernini” in The Burlington Magazine Vol. 140, (1998), pp. 34-37, fig. 10. Tonkovitch brengt een 
aan Bernini toegeschreven schets uit 1672 in verband met de decorafbeelding van Piranesi naar Bernini. Het 
gaat niet om de hele constructie van de tijdelijke archutectuur met de Salomozuilen, maar om het gedeelte  
met  het tabernakel en lichtstralen. Het betreft volgens de auteur een ontwerptekeing uit 1672, terwijl de 
toeschrijvig van het decor in de Capela Paolina in de prent van Piranesi een decorafbeelding naar Bernini uit 
1628 betreft. Het gaat hoe dan ook om de enige mogelijke bekende visuele overlevering van Bernini voor een 
decor voor het veertigurengebed.
    136 Grassi (1978), cat. no. 16. Van de tekening, die zich in een niet nader aangegeven privé-verzameling 
bevindt, kan geen afbeelding worden gegeven. Het ontwerp van Colli is een voorbeeld van een decor zonder 
figuratieve voorstelling. Voor welke gelegenheid het ontwerp werd gemaakt is niet bekend.  
    137 Decors waarop architectuur centraal stond in de voorstelling werden uitgevoerd voor de San Lorenzo 
in Damaso in de jaren 1706-1709, 1725, 1735-1736, en voor het Oratorium van Caravita in de jaren 1711, 1725, 
1727, 1730, 1734, 1739 en 1740. Zie Weil (1974), p. 243. 
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aardse sfeer [afb. 1, 2, 4 en 5]. In deze, nog meer traditionele ontwerpen van Pozzo is het 
accent op de architectuur wel veel sterker geworden en datzelfde fenomeen zien we terug 
in de meer traditionele ontwerpen die anderen maakten na het verschijnen van Pozzo’s 
traktaat. We kunnen met recht zeggen dat Pozzo met zijn ontwerpen de aanzet heeft 
gegeven tot de ontwikkeling van nieuwe typen decors voor het veertigurengebed in kerken 
in Rome.138 

 § 5 De iconografie van het decor voor het veertigurengebed: inhoud en betekenis

 5.1 Inleiding 
De vorm en de uitvoering van decors voor het veertigurengebed kunnen, zoals eerder 
aangegeven, uiteenlopen van een decoratieve architectonische omlijsting van de hostie 
tot complete toneeldecors in het kerkkoor. In het laatste geval werd de monstrans met de 
hostie in een hemelse glorie van engelen en wolken geplaatst en was daaronder aanslui-
tend een bijbelse scène te zien. De door engelen en cherubijnen omgeven hostie vormde 
inhoudelijk en formeel steeds het middelpunt van de hemelse voorstellingen in de decors. 
De bijbelse scènes daaronder verwezen meestal naar de hostie in glorie erboven; in de 
doorgaans oudtestamentische verhalen werden verschillende aspecten van de eucharistie 
gesymboliseerd. Een aantal van de thema’s die kenmerkend zijn voor het veertigurengebed 
zullen nu nader worden besproken, zoveel mogelijk met behulp van eigentijdse decor-
beschrijvingen, de dichiarationi of relazioni. Daarbij zal worden nagegaan hoe de bood-
schap van de decors in deze eigentijdse beschrijvingen wordt uitgelegd.

 5.2 De eucharistiesymboliek in vaste sacramentsaltaren en in de tijdelijke architec-
tuur voor het veertigurengebed. 

In 1577, ruim tien jaar na de afsluiting van het Concilie van Trente (1545-1563), formuleerde 
kardinaal Carlo Borromeo een aantal voorschriften voor de plaatsing van de geconsacreerde 
hostie, ‘het sacrament des altaars’. De hostie kreeg een prominente plaats in een taber-
nakel midden op het hoogaltaar of op een altaar in een speciale sacramentskapel. Voordien 
stonden custodiae met de hostie aan de zijkant van een altaar in de kerk of werden ze in 
de sacristie bewaard. De voorschriften van Borromeo zijn te herleiden naar de aanleg van 
sacramentsaltaren in opdracht van de bisschop van Verona, Gianmatteo Giberti. Na zijn 
aantreden in 1527 liet hij sacramentsaltaren oprichtten met de opzet van een tabernakel 
met het sacrament, gedragen door vier bronzen engelen. In eerste decennia van de 
zestiende eeuw werd, zoals eerder aangegeven, ook in de rooms-katholieke kerk de ver-
ering van de beelden van heiligen als moeilijk ervaren. Giberti liet in zijn bisdom meer-
dere sacramentsaltaren uitvoeren zonder bijbelse scènes. Een opvallend voorbeeld van een 

    138 La Perspective Pratique...., Vol. III, p. 101 en 110. Vóór Pozzo, publiceerde de pater- jezuïet Jean Dubreuil 
(1602-1670) in Parijs een reeks architectuurboeken (1642-1649). In het derde deel daarvan is een afbeelding 
van decorstukken met een glorie van wolken en engelen opgenomen (p. 101). In hetzelfde boek is een gele-
genheidsdecoratie afgebeeld, die bestaat uit een hostie op een altaar tussen strakke zuilen. Zie hiervoor Per 
Bjurström, “Baroque Theater and the Jesuits” (1972), p. 102, 108 en afb. 58a en 58b. Deze twee voorbeelden 
zijn in opzet strakker en minder gecompliceerd dan de latere architectuurafbeeldingen van Pozzo in Rome. 
Het boek van Dubreuil is duidelijk niet van invloed geweest op het werk van decorbouwers in Rome na 1700 
en wordt daarom hier buiten beschouwing gelaten.
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altaar zonder religieuze scènes is het hoogaltaar in de kathedraal van Vicenza rond 1535. 
Nagel definieert de situatie in Italië als ‘soft  iconoclasm’. Dat wil zeggen, in plaats van de 
daadwerkelijke beeldenstorm met de vernieling van beelden in de kerk tijdens de refor-
matie in Noord Europese landen, werden in Noord- Italiaanse kerken sacramentsaltaren 
opgericht waarin de uitbeelding van heiligen rondom de hostie werd omzeild.139 

Bij de instelling van het veertigurengebed door de jezuïeten tijdens carnaval werd de op-
stelling van de monstrans op het altaar echter uiteindelijk weer gewijzigd. Dit kwam door-
dat tijdens het veertigurengebed het decor vóór het hoogaltaar in de apsis werd geplaatst en 
de geconsacreerde hostie in een uitsparing middenin dat decor kwam te staan. De mon-
strans met de hostie werd zo in een glorie van lichtstralen en engelen aan de kerkgangers 
getoond. Engelen rondom de hostie werden in de eerste helft van de zeventiende eeuw een 
vast element van de decors voor het veertigurengebed. Hun aanwezigheid is gebaseerd 
op verschillende passages in de bijbel. Belangrijk werd het verhaal van het hemelse brood 
of de regen van manna, waarmee het volk van Israël in de woestijn werd gevoed (Exodus 
16, 11-36 en Numeri 11: 7-9). 140 Het manna wordt in Psalm 78,v. 25 omschreven als het 
‘hemelse brood der engelen’. In de beschrijving van Rainaldi’s decor met ‘De inwijding van 
de tempel van Salomo’ uit 1650 [afb. 2], heet het: “... per le solite Quarantore ad adora-
re il Pane degli Angeli...” De regen van manna kan als antetype van de geconsacreerde 
hostie of eucharistie worden beschouwd.141 Omdat sacramentskapellen en decors voor 
het veertigurengebed respectievelijk permanente en tijdelijke omlijstingen van het sacra-
ment zijn, ligt het voor de hand dat daarin dezelfde beeldtaal wordt gebruikt. Zowel in de 
vaste sacramentsaltaren als in de tijdelijke architectuur van het veertigurengebed komt 
de hernieuwde waarde die aan de geconsacreerde hostie werd gegeven tot uitdrukking. 
Verschillende auteurs beschouwen bijvoorbeeld het tempietto-vormig tabernakel dat Vasari 
in 1566 ontwierp voor op het hoofdaltaar van de Sta. Croce te Florence, als uitdrukking van 
de nieuwe opvattingen over de plaats van het sacrament in de kerk. Het is een octagonaal 
gebouwtje van verguld hout, dat wordt bekroond door een koepel en omgeven door Corin-
thische zuilen. De wanden worden doorbroken door nissen en vier lunetten, waarin de 
volgende verhalen zijn uitgebeeld: ‘Het Joods Paasfeest’, ‘Het verzamelen van het manna’, 
‘Mozes slaat water uit de rots’ en ‘Elia wordt gevoed door de engel’. Deze oudtestamen-
tische verhalen kunnen alle worden opgevat als antetypen van de eucharistie.142 Zij zijn 
later ook alle in decors voor het veertigurengebed uitgebeeld. In het decor van Menghini 
van 1640 bijvoorbeeld, waren drie van deze scènes op verschillende manieren te zien: ‘Elia 
en de engel’ in de vorm van een geschilderd beeld vóór het toneel en ‘De regen van manna’ 
en ‘Mozes slaat water uit de rots’, in de decorvoorstelling zelf.143    
Van de sacramentskapellen die in de grote basilieken van Rome zijn gemaakt, spreekt, 

    139 Nagel (2011), vol 3, hoofdstuk 10, pp. 261 e.v., figs 143 en 150-153.
    140 Hall (1993), pp. 243-44. 
    141 Apparato delle Solenni Quarantore..., Bib. Vall. S. Borr. K. II, 8 (11), zie bijlage 13;  zie ook : Noehles 
(1978), p. 94. noot 12; zie ook: Hall (1993), p. 243-44.  
    142 Tent.Cat. Florence 1980, vol. 5, p. 217; Cope (1979), p. 19 en 21; Hall (1969), p. 19 en p. 170; Hall (1993), 
p. 196. Hall stelt dat ‘Het Joodse Paasfeest (Mozes 6), ‘Het verzamelen van het manna’ (Mozes  8), en ‘Elia 
door de engel bezocht’ (Elia 4), beschouwd kunnen worden als prefiguraties van de instelling van de eucha-
ristie  en wel in de context van ‘Het Laatste Avondmaal’, waarbij de wijn en het brood worden gezegend.
    143 Gerardi (1640); zie bijlage 11. De figuren en verhalen die op dit decor uit 1640 zijn voorgesteld worden 
hieronder verder beschreven in § 5.3.
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zoals Mâle constateerde, die in het linker transept van de San Giovanni in Laterano het 
meest tot de verbeelding [afb. 29].144 Het altaar werd in opdracht van Clemens VIII rond 
1600 gebouwd en is mogelijk zowel formeel als thematisch een voorbeeld geweest voor 
ontwerpers van decors voor het veertigurengebed. In de eerste uitvoerige decorbeschrij-
ving van het veertigurengebed in de Gesù die van 1608, wordt namelijk een vergelijkbare 
opzet beschreven: de tijdelijke omlijsting van het sacrament des altaars bestond eveneens 
uit zuilen, bogen en nisbeelden. Het verschil tussen de tijdelijke architectuur en de vaste 
architectuur moet niet in de vorm hebben gelegen, maar alleen in het materiaal, dat het 
marmer van de vaste architectuur nabootste.145 

Niet alleen het altaartabernakel zelf, maar ook de verdere architectuur van de sacraments-
kapel in de San Giovanni in Laterano is uitgevoerd in de vorm van een klassieke tempel. 
De architectuur bestaat uit vier composietzuilen van verguld brons en een groot fronton 
met een voorstelling van God de Vader in fresco. In de omlijsting van het altaar wordt 
deze architectuurvorm herhaald met een tympaan van verde antico dat doorbroken wordt 
door een cherubijn. Het octogonale tabernakel op het altaar is uitgevoerd in verguld brons. 
Boven de altaaromlijsting bevindt zich een 19de-eeuwse bronzen kopie van het oor-
spronkelijke reliëf met het ‘Laatste Avondmaal’.146 Dit reliëf wordt geflankeerd door twee 
bronzen engelen. Boven de kapel op de achterwand van de transeptarm, is een schildering 
met ‘De hemelvaart van Christus’. In de architectuur van de kapel is een iconografisch 
programma uitgevoerd van bijbelse figuren die vooruitwijzen naar de eucharistie-geschie-
denis: in de hoeken van de ruimte zijn nisbeelden met profeten en priesters uit het Oude 
Testament. Aan de linkerzijde zijn Mozes en Elia te zien en in de rechterhoek Aäron en 
Melchisedek. Boven deze beelden bevinden zich reliëfs met scènes uit de levens van de uit-
gebeelde figuren. Boven Mozes is ‘De regen van manna’ voorgesteld, boven Elia het verhaal 
van ‘Elia krijgt water en brood van een engel’, boven de hogepriester Aäron een offerscène 
en boven Melchisedek ‘De ontmoeting met Abraham’.147 Deze vier oudtestamentische 
figuren keren allen terug in decorafbeeldingen voor het veertigurengebed, onder meer 
in de jaren 1640,1646,1668 en 1700. Ook toen de decors in de kerk de vorm hadden 
gekregen van volledige toneeldecors met geschilderde voorstellingen op coulissen, waren 
er tijdens veertigurengebeden beelden van oudtestamentische figuren te zien in het kerk-
koor. 
Zo stonden er volgens de beschrijving van Gerardi van het veertigurengebed in de Gesù in 
1640, toen, los vóór het toneelpodium, op een prominente plaats links en rechts voor het 
decor, de figuren van David, Elia, Simson en Melchisedek.

    144 Mâle (1932), pp. 82-83. Voor een uitvoerige geschiedenis en betekenis van het sacramentsaltaar in de 
San Giovanni in Laterano: J. Freiberg (1995). 
    145 Bib. Vall., Borr. K. II 8 (13), Gio. Battista Alaleone (1608). In hoeverre de beelden uit het decor overeen-
komen met de sculptuur in de sacramentskapel is niet na te gaan. In de beschrijving worden wel nisbeelden 
vermeld, maar niet beschreven. Een stilistische vergelijking met de architectuur en de decoraties van de kapel 
is evenmin mogelijk, omdat het decor uit 1608 uitsluitend uit schriftelijke bronnen bekend is. Het is waar-
schijnlijk dat de niet bij name genoemde architecten van het sacramentsaltaar als voorbeeld zagen. 
    146 Het oorspronkelijke reliëf is tijdens de Franse overheersing in Rome rond 1790 omgesmolten. 
Het is voorgesteld op een gedenkmunt van Clemens VIII, die is afgebeeld in: Ph. Bonanus, Numismata 
Pontificorum Romanorum, 2 vols., Rome 1699, II., p. 464.
    147 Blunt (1982), pp. 55-56; Magnuson (1982), vol. I, p. 54-55.
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De opzet van de sacramentskapel in de San Giovanni in Laterano met haar zuilen aan 
weerskanten van het tabernakel komt in grote lijnen overeen met die van de decors voor 
het veertigurengebed in de vroege zeventiende eeuw. Ook de gelegenheidsarchitectuur, die 
afgebeeld is op het eerder genoemde ontwerp rond 1600  en toegeschreven aan Cigoli, 
[afb. 16], lijkt in opzet op de sacramentskapel. In dit ontwerp wordt de geconsacreerde 
hostie, net als het tabernakel in de sacramentskapel, omlijst door zuilen en nissen met 
beelden van heiligen. Ook in de ontwerptekening van Pietro da Cortona voor de San Loren-
zo in Damaso uit 1633, is rondom het tabernakel een strakke architectuur met nissen en 
nis beelden te zien. [afb. 18 en 29]. Hier heeft zowel het tabernakel als de ruimte waarin het 
geplaatst is, de vorm van een klassieke tempel. Het is vergelijkbaar met de vaste architec-
tuur van de sacramentskapel in San Giovanni in Laterano.148 Volgens een korte beschrij-
ving uit 1623 bijvoorbeeld, bestond het tijdelijke decor uit een façade met arcades, kroon-
lijsten en omzuilde nissen met beelden van heiligen rondom een monstrans met de hostie. 
In vaste kunst van de barok was het gebruikelijk de Tempel van Salomo als voorloper 
van de rooms-katholieke kerk op te vatten. Zo werden in de nieuwe St. Pieter tien zuilen 
met gedraaide, met wijnranken omwonden schachten verwerkt, die afkomstig waren uit 
de oude Sint Pieter. Van deze zuilen werd gedacht dat ze uit de tempel van Salomo kwa-
men en daarom werden ze in de zeventiende eeuw gezien als teken dat de oude Joodse 
tempel van Jeruzalem was overgegaan in de nieuwe rooms-katholieke kerk. Twee van de 
zuilen – de acht overige verwerkte hij in de pijlers van het schip van de nieuwe kerk – zou 
Bernini in 1629 in opdracht van Urbanus VIII (1623-1644) in de sacramentskapel rechts 
in het schip aanbrengen. Uiteindelijk werden de twee oude gewonden zuilen pas in 1673-
74, tijdens het pontificaat van Clemens X (1670-1676) in de kapel opgezet. Deze zuilen 
flankeren daar het mozaïek van St. Franciscus.149 Ook in het ciborium van verguld brons 
in deze sacramentskapel werd gerefereerd aan de tempel van Jeruzalem door de vorm, 
die werd ontleend aan de architectuur van Bramante’s tempietto in S. Pietro in Montorio 
(1502).150 Ook de twee engelen met vergulde vleugels, naast het tabernakel refereren aan de 
oude Joodse tempel. Volgens de bijbel werd de Ark des verbonds geflankeerd door de twee 
cherubijnen met gouden vleugels.151 Bij het baldakijn voor boven het hoofdaltaar en het 
graf van Petrus, waartoe Bernini rond 1630 opdracht kreeg van Urbanus VIII, liet hij zich 
evident door de oude Salomo-zuilen inspireren: hij maakte er vier bronzen zuilen voor met 
gedraaide schachten.
Deze Salomo-zuilen, die Bernini aldus had verwerkt in de St. Pieter, vonden in de zeven-
tiende en achttiende eeuw als omlijsting van altaarstukken en eucharistie-voorstellingen 
veel navolging.152 Een aantal decorbeschrijvingen uit de achttiende eeuw geeft aan dat de 
gedraaide zuilen ook vaker voor veertigurengebedsdecors werden gebruikt: de voorstel-
lingen van landschappen in de decors in de San Lorenzo in Damaso uit de jaren 1710, 1734 
en 1736, werden geflankeerd door Salomozuilen.153 In deze decors verwijzen de zuilen in 

    148 Zie appendix no. 55. 
    149 Dit mozaïek is een kopie naar Dominichino’s ‘Extase van Franciscus’  in de Sta. Maria delle 
Concezione, van rond 1625. 
    150 Zie voor gegevens over de opdracht voor deze centraalbouw door Donato Bramante (1444-1514): 
Gombrich (1978),  hoofdstuk 15, pp. 217-220 en afb. 187.
    151 De ark, de kist met de goud gevleugelde cherubuijnen, waarin de heilige voorwerpen der Joden bewaard 
worden, wordt beschreven in Exodus 25 en in I Koningen 8.
    152 Forssman (1958), pp. 92-96. 
    153 Francesco Posterla, Distinta relazione... Rome 1710, ontwerp van Nicolò Michetti, met “Antonio van 
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combinatie met een eucharistievoorstelling direkt naar de eucharistie. In het decor voor 
het veertigurengebed uit 1710 bijvoorbeeld is Antonius van Padua voorgesteld, die het 
Allerheiligste Sacrament meedraagt in een processie. Hier moeten de Salomozuilen vooral 
als eucharistiesymbool opgevat worden, zonder specifieke toespeling op de eigenlijke 
tempel van Jeruzalem.154 
In combinatie met een ronde tempel of een tabernakel met de hostie, zoals op de gravure 
van Piranesi uit 1787 [afb. 27], zijn de zuilen vooral ondersteuning van de idee van het 
tabernakel in de tempel van Jeruzalem, zoals beschreven in Exodus 25 en I Koningen 6. 
Zo was bovenin de architectuur van het decor van Domenico Paradisi voor de Gesù in 
1716, een ronde tempel te zien met gedraaide zuilen van namaak lapis lazuli, omwonden 
met vergulde bladeren. In verlichte letters stond op het fronton van de tempietto: “Ecce 
Tabernaculum Dei cum Hominibus”. Deze spreuk, “Dit is het tabernakel of het verbond 
van God en de mensen” is, zoals in de betreffende dichiarazione wordt vermeld, ontleend 
aan ‘De openbaring van Johannes’ (21:3). Na het Laatste Oordeel hoort Johannes een stem, 
afkomstig van de troon van God, verkondigen dat God in het nieuwe Jeruzalem altijd bij de 
mensen zal zijn. 
Het veertigurengebed in de Gesù in het Heilig jaar 1650 had zelfs als thema de overeen-
komst tussen de oude Joodse tempel en de Christelijke kerk [afb. 2]. Het stelde, voor zover 
bekend, als eerste en enige decor voor het veertigurengebed, ‘De inwijding van de tempel 
van Salomo’ voor (I Koningen 8). Het betrof een uitgebreide weergave van het interieur van 
de tempel, niet slechts enkele onderdelen, zoals de Salomozuilen. Bovenin de tempel was 
een tabernakel met de hostie te zien. In deze grote tempel kon, volgens de decorbeschrij-
ving, de oude Joodse synagoge worden herkend, terwijl het kleine tabernakel de ‘nieuwe’  
– lees Christelijke – kerk symboliseerde.155 Het tabernakel met de hostie was voorgesteld 
in een glorieuze hemel met putti, engelen en God de Vader. Onderin het decor werd met 
de bijbelse scènes verwezen naar de eucharistie. Recht onder het tabernakel in de hemel 
stond een altaar met een mensenmenigte er omheen. Rechts van het altaar was koning 
Salomo neergeknield en aan de linkerkant bracht een priester een offer. De rook van het 
offer steeg omhoog, ten teken dat het door God geaccepteerd werd. Voor in de ruimte ston-
den veel mensen klaar met nog meer offerdieren. De scène geeft het moment van de inwij-

Padua in processie”; Descrizione... Rome 1734, ontwerpers Gio. Battista Oliverio en Ginesio del Barba, 
“Johannes de Doper in de wildernis”; Descrizione... Rome 1736, dezelfde twee ontwerpers met als thema: 
“De doop van keizer Constantijn door paus Silvester”. 
    154 Op een vergelijkbare manier zijn een aantal van dezelfde thema’s die voor het veertigurengebed werden 
gebruikt, uitgevoerd in een reeks wandkleden die aan de eucharistie zijn gewijd. De ontwerpen voor deze cy-
clus werden circa 1625 gemaakt door Pieter Paul Rubens (1577-1640) in opdracht van Isabella Clara Eugenia, 
dochter van Philips II van Spanje. Isabella schonk de wandkleden aan een Clarissenklooster in Madrid voor 
Sacramentsdag. De voorstellingen voor dit feest komen in functie overeen met de spectaculaire omlijsting 
van de hostie voor het veertigurengebed in Romeinse kerken, namelijk het aanzetten tot eucharistieverering 
door middel van gelegenheidsdecoraties. Ook in de wandtapijten was de hostie in glorie voorgesteld in 
scènes met een hemelse en aardse sfeer die omlijst worden door Salomozuilen. Zie hiervoor: De Poorter 
The Eucharist Series (Corpus Rubianum) (1978), p. 64; zie ook: Diez (1997), in: La festa a Roma (1997), vol. 2, 
p. 86, noot 10. Diez merkt op dat decoraties als de tapijten van Rubens niet alleen werden gemaakt voor de 
opwekking van devotie, maar ook voorpolitieke propaganda.
    155 Apparato ... 1650 (Bib. Vall., Borr. K.II 8 (11)): “Altri saggi spositori riconnoberro nel magior Tempio la 
Sinagoga antica; nel picciolo Tabernacolo, la nuova Chiesa.”. Zie voor de Italiaanse beschrijving verder 
bijlage 13. 
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ding van de tempel weer. In de eerder aangehaalde bron uit 1650 wordt de betekenis van 
de offerscène toegelicht. Het offer ter gelegenheid van de inwijding van de oude Tempel 
moest worden opgevat als een aankondiging van het latere ‘offer’ (de kruisiging van Chris-
tus).156 In een ander verslag uit het jubileumjaar 1650, dat hetzelfde decor beschrijft, wordt 
in de beschrijving van het offer op het altaar in de tempel het oude ritueel benadrukt: “Op 
de ruime tegelvloer van de Tempel was in het midden een gouden altaar opgericht. Daarop 
was volgens de oude rite een offerdier gelegd. Naast het altaar was koning Salomo in 
vorstelijk gewaad neergeknield en vanuit de eerder beschreven wolken kwamen vlammen 
voort als teken dat het offer geaccepteerd was in de hemel. Ook op het altaar waren vlam-
men om het offerdier te verslinden”.157

In het decor van 1650 kwam dus de idee van de tempel van Salomo als antetype van de 
Christelijke kerk naar voren. In de decorafbeelding zijn meer elementen uit het interieur 
van de Gesù herhaald dan de gebruikelijke composietorde in de toneelboog. De vensters 
bovenin de Gesù kerk keren terug in de tijdelijke architectuur, daar waar het tongewelf 
uitkomt in de wanden van het schip. De vensters zijn in het decor weliswaar een halve slag 
gedraaid ten opzichte van de echte ramen en daardoor verplaatst naar de zijruimtes, maar 
ze zijn in de toneelruimte op dezelfde hoogte uitgebeeld als in het schip van de kerk. Het 
bovenste gedeelte van de tempel is grotendeels in wolken gehuld. Toch is nog net tussen 
de zuilen de aanzet van een koepel te zien, eveneens op dezelfde hoogte waar in het schip 
van de Gesù de echte koepel begint. Ook de pilasters en de friezen in het schip van de kerk 
werden in het decor herhaald. Het interieur van de moederkerk van de orde der jezuïeten 
ging zo als het ware over in de architectuur van de tempel van Salomo in geschilderde 
vorm. Op deze manier werden de kerkgangers die in het heilig jaar 1650 vanuit de straten 
van Rome de Gesù binnenliepen, direct geconfronteerd met de idee van de Christelijke 
kerk als opvolger van de Tempel van Salomo.158 Het is opmerkelijk dat in de relazione van 
dat jaar, maar ook in latere verhandelingen over dit decor, deze betekenis van de tijdelijke 
architecuur in de Gesù niet naar voren is gebracht.159 

    156 Relazione... 1650: “...e si mostrava occupata ne gl’immensi apparati di quel grande & antico Sacrificio, 
che fù consegratione del Tempio, e fù figura del Sacrificio nuovo.”. Zie voor de verdere beschrijving  weer  
bijlage 13.
    157 Deze beschrijving van het decor van Rainaldi is te lezen in het dagboek van Rugieri, Diario dell’anno 
S.mo  Giubileo MDCL da G. Simone Ruggieri Romano, Anno Santo 1650, BAV, inv. no. Arch. Cap. S. Petri in 
Vat. Stampati 192: “Vedevasi poi nello spatioso pavimento del Tempio eretto in mezzo un’Altare d’oro effigia-
to à rilevi, con sopra una vittima usanza del Vecchio Rito, dal manco lato di cui sovra ricco origliere inginoc-
chiato in sembianza di supplichevole stava in adobbi reali il Savio Rè Salomone, e scendevano dalle sudette 
nuvole, in segno d’esser lui stato esaudito dal Cielo agilissime fiamme sù l’Altare à divorar la Vittima.” 
    158 Lulofs (1992), p. 166, afb. 2 .
    159 Noehles (1978, p. 168), legt verband tussen Rainaldi’s decor met de tempel van Salomo en het fresco 
van Rafael met ‘De verdrijving van Heliodorus (II Macabeen) in de Stanze van het Vaticaan. Hierin is even-
eens het interieur van de tempel van Jeruzalem te zien. Zie [afb. 30]. Evenals de andere Stanze-fresco’s wordt 
dit fresco omlijst door een halfronde boog die decormatig te noemen is. Ook al wordt in het fresco van 
Rafael een ander thema voorgesteld, het is niet onmogelijk dat Rainaldi zich met zijn tempel van Salomo 
heeft laten inspireren door de architectuurschildering in het Vaticaan. Met het motief van ‘De inwijding van 
de Tempel van Salomo’ was Rainaldi niet de eerste. Ook daarbij heeft hij mogelijk een voorbeeld in Rome 
gezien; rond 1620 voerde Pietro da Cortona een frescocyclus uit in het Palazzo Mattei met scènes uit het 
leven van Salomo, waaronder ‘Het offer in de tempel van Salomo’. Zie daarvoor: Briganti (1962), afb. 16 en 
Magnuson (1982), p. 345.
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 5.3 Enkele voor het veertigurengebed kenmerkende bijbelse scènes 
Enkele thema’s en bijbelse figuren die als het meest karakteristiek voor het veertiguren-
gebed kunnen worden beschouwd, zijn afgebeeld in het decor dat Menghini maakte voor 
het veertigurengebed in de Gesù in 1640. Bovenin Menghini’s decor van 1640 was de 
‘Aanbidding van het lam door de Vierentwintig Oudsten’ uitgebeeld, een scène uit het 
Visioen van Johannes op Patmos (Openbaring 4:1-11 en 5:1-14). [afb. 1] In Gerardi’s woor-
den: “Boven de berg Sinaï, die zich in het midden van het decor verhief, verscheen te 
midden van zeer veel wolken, het visioen van de heilige Johannes, waarvan verteld wordt 
in het vierde en vijfde hoofdstuk van de Apocalyps. Hierin werd verwezen naar het het lam 
dat Christus verbeeldde. Het lam werd aanbeden door de vierentwintig oudsten die hun 
kronen voor de troon van het lam wierpen. Zij waren aan weerszijden van de Allerheiligste 
Eucharistie, weloverwogen in goede proporties gerangschikt. Tussen de figuren van de 
Vierentwintig Oudsten waren vier cherubijnen, twee aan elke kant, die de vier evangelisten 
voorstelden. Een prachtig ontworpen wolkenpartij strekte zich naar alle kanten uit. Hierop 
waren drie grote, indrukwekkend mooie engelen te zien die met opgeheven armen samen 
de monstrans met de hostie droegen. Stralen van onmetelijke grootte en enorme intensi-
teit, die gebroken werden door de wolken, waren er omheen gegroepeerd. Een groot aantal 
engelen, serafijnen en zalige geesten was over deze aantrekkelijke en schitterende hemel 
verspreid. Vooral onder de majestueuze troon van het Allerheiligste (Sacrament) was een 
prachtig engelenkoor in een oneindig mooi vergezicht. En het leek wel alsof zij het mooie 
gezang dat opgetekend is in de Apocalyps voordroegen. Bovenin werd dit indrukwekkende 
decor dat tot aan het plafond van de kerk reikte, afgesloten met zeven engelen. Dezen stel-
den de zeven geesten voor die door God opgedragen werden de wereld te besturen.”160 
Uit deze gedetailleerde beschrijving blijkt dat het lam op de troon uit de Bijbeltekst ver-
vangen is door het allerheiligste sacrament op de troon, zoals ook op de gravure is te zien. 
Onderin Menghini’s decor zijn drie scènes van de geschiedenis van Mozes en het volk 
Israëls in de woestijn uitgebeeld. Met deze drie scènes wordt volgens Gerardi de betekenis 
van de glorie en de triomf van Christus overgedragen.161 Zoals de gravure naar de decor-
voorstelling van Grimaldi laat zien [afb. 1], is in het midden het verhaal van Mozes met de 
tafelen der wet voorgesteld. Die ontving hij van God na veertig dagen en veertig nachten 
vasten op de berg Sinaï (Exodus 34:28). De toespeling op de eucharistie wordt niet alleen 
uitgedrukt in de periode van de vasten, maar ook in de geschiedenis van de tafelen der wet 
en de aanbidding van het gouden kalf. Terwijl Mozes de berg Sinaï beklom en van God de 
tafelen der wet ontving, werd het Israëlitische volk in de woestijn door Aäron een gouden 
kalf ter aanbidding geschonken. Toen Mozes dit na zijn terugkomst merkte, vernielde hij 
het gouden kalf, maar ook de stenen met de tien geboden. Na opnieuw op de berg Sinai de 
tafelen der wet van God ontvangen te hebben, bood Mozes de stenen met de tien geboden 
aan aan zijn volk in een vergulde kist met twee gouden cherubs, ‘de ark des verbonds’. 
Zo wordt in de decorvoorstelling van 1640 de triomf van het geloof in God op de afgoderij 

    160 Gerardi (1640). Zie voor de Italiaanse tekst bijlage 11; Zie ook: Imorde (1999), pp. 109-110. Imorde 
besteedt  in zijn iconologische bespreking van decors voor het veertigurengebed,  zoals de ondertitel Zur 
Bildvalenz der Eucharistie aangeeft , uitgebreid aandacht aan toespeling op de eucharistie in de decorvoorstel-
lingen. Hij voegt aan de bespreking van Menghini’s decor uit 1640  toe dat Menghini op aanraden van pro-
grammeurs van de jezuïetenorde de hoofdstukken 4 & 5 uit de Apocalyps bovenin de voorstelling liet zien.
    161 Gerardi (1640), p. 5: “Nel palco basso si rapresentava tutto il popolo d’Israele nel deserto, con tre 
principali attioni, significanti tutti, la gloria di Christo Nostre Signore.”
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(de aanbidding van het gouden kalf) als een prefiguratie van de triomf van de eucharistie 
voorgesteld. Dit tafereel wordt geflankeerd door twee voorstellingen waarin God het volk 
van Israël tijdens zijn veertigjarige tocht door de woestijn spaarde voor honger en dorst; 
Mozes met zijn staf slaat het water uit de rots (Exodus 17:1-7) aan de rechter kant. Links is 
de regen van manna te zien, het brood dat God uit de hemel zond aan het Joodse volk in de 
woestijn (Exodus 16:1-36). Gerardi merkt hierbij op dat het manna, zoals iedereen bekend 
is, de Allerheiligste Eucharistie symboliseert: “...la qual manna era simbolo, com’ e noto à 
tutti, della Santissima Eucharistia.” En bij het verhaal van “Mozes slaat water uit de rots” 
verwijst het water naar het bloed van Christus. 
Voor het toneelpodium in Menghini’s decor van 1640 waren, zoals gezegd, vier beelden 
van bijbelse figuren opgesteld, (David, Elia, Melchisek en Simson). Zij verwijzen met 
hun attributen naar verschillende aspecten van de eucharistie. Koning David is afgebeeld 
met zijn harp en het afgehakte hoofd van Goliath. Het bespelen van de harp wordt in het 
verslag van Gerardi uitgelegd als een lofbetuiging aan de Goddelijke Majesteit. Waarschijn-
lijk wordt hiermee gezinspeeld op de passage waarin David de harp bespeelt tijdens het 
vervoeren van de ark (2 Samuël 6:1-5). Het verhaal achter het door David afgehakte hoofd 
van Goliath werd bekend verondersteld, want Gerardi geeft hierover geen toelichting. 
In het verhaal van David (1 Samuël 17:16) wordt de sterke reus Goliath door David de 
herdersjongen gedood. Hiermee wordt een toespeling gemaakt op de latere overwinning 
op het kwaad door Christus. 
Het tweede beeld aan de linkerzijde van het decor stelde de profeet Elia voor. Deze kreeg 
brood en water uit handen van een engel, opdat hij in staat zou zijn de berg Horeb te 
bereiken, waar God aan hem zou verschijnen. Elia moest om zijn doel te bereiken een 
tocht door de woestijn afleggen van 40 dagen en 40 nachten (I Koningen 19:1-8). 
De geschiedenis van Elia die dankzij het brood en het water van een engel in staat is de 
berg Horeb en dus God te bereiken, kan worden beschouwd als een prefiguratie van de 
eucharistie.162 Daarbij is natuurlijk ook de symboliek van het getal 40 een toespeling op de 
eucharistie, wat in het verslag van Gerardi echter evenmin wordt opgemerkt.163 Rechts voor 
het toneel was Melchisedek met een  offerschaal met wijn en brood te zien. De betekenis 
van de priester Melchisedek en zijn attributen kan volgens Gerardi alleen maar uitgelegd 
worden als een symbool van het offer van Christus.164  Het vierde beeld dat in 1640 voor 
het decor in de Gesù stond stelde Simson voor, de richter die voorbestemd was een eind 
te maken aan veertig jaar Filistijnse overheersing. Met twee attributen werd een toespe-
ling gemaakt op de triomf van de eucharistie (Richteren 14 en 15). De leeuw aan Simson’s 
voeten herinnert aan het verhaal waarin hij een leeuw verscheurde. In de muil van de dode 
leeuw ontstond een honingraat met bijen. Dit omschrijft Gerardi als ‘figura del Santissima 
Sacramento’, symbool van het Allerheiligste Sacrament. Een tweede attribuut stelt een 

    162 Zie hiervoor: Hall (1993), p. 97.
    163 Het getal veertig speelt bij de bijbelse scènes waarop de beelden en de attributen zinspelen vaak een 
rol. Vaak wordt in afgebeelde bijbelverhalen door middel van de symboliek van het getal veertig ook een 
toespeling gemaakt op de eucharistie. Veertig is het getal van de beproeving en de verlossing. Zoals Christus 
na veertig uur opstond uit de dood, zo ontving Mozes van God de Tien Geboden na veertig dagen vasten en 
zwierf het Joodse volk veertig jaar door de woestijn alvorens Israël te bereiken. 
    164 Gerardi (1640), pp. 3-4. Het verhaal van Abraham die door de priester-koning Melchisedek in Jeruzalem 
wordt onthaald op wijn en brood en door hem wordt gezegend, kan als een prefiguratie van de instelling van 
de eucharistie door Christus tijdens het Laatse Avondmaal worden gezien. 
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ezelskaak voor. Hiermee sloeg Simson duizend Filistijnen dood. Toen hij daarna door dorst 
werd overvallen liet God een bron ontspringen op de plek waar het dodelijke wapen, de 
ezelskaak, was blijven liggen. David, Elia, Melchesidek en Simson verwijzen zo met hun 
respectievelijke attributen naar het aspect van het offer of naar dat van de triomf van de 
eucharistie.165 Wat tenslotte de figuur van Simson betreft: deze is tot nu toe niet in andere 
decorafbeeldingen of beschrijvingen als onderwerp aangetroffen.

In zijn bijdrage aan de bundel Barocke Inszeniering (1999) gaat Joseph Imorde diep in op 
de iconografie en de symboliek van Menghini’s decor in de Gesù. Hij probeert uit te leggen 
welke propagandistische boodschap paus Urbanus VIII erin zou hebben gelegd. Deze 
Barberini-paus was volgens Imorde er van overtuigd dat de scènes van ‘Mozes en het volk 
van Israël in de woestijn’ en ‘De 24 Oudsten die hun kronen afnemen voor het Lam Gods’ 
(volgens het visioen van Johannes in Openbaring 4:1-11 en 5:1-14)  meer dan alleen het sa-
crament van de eucharistie symboliseren. De decorvoorstelling zou zijn gezag als paus tot 
uitdrukking brengen en niet alleen als plaatsvervanger van Christus maar zelfs van God op 
aarde: ‘Vicarus Christi ’en ‘Vicarus Dei’. Imorde ontleent deze spreuk aan de Commentarii 
van de pater-jezuïet en theoloog Cornelius à Lapide.166

Het is de vraag of de opdrachtgevers of kerkbezoekers in die tijd deze politieke symboliek 
in de decorvoorstelling zagen. Het is eveneens de vraag of een paus propaganda voor zijn 
pontificaat tot uitdrukking zou willen brengen in een decor dat slechts 40 uur in de kerk 
te zien was. Hiermee wordt het probleem aangesneden over de functie en de boodschap 
op het grensvlak van tijdelijke en permanente kunst. Zeker is wel dat de verheerlijking van 
het pausdom en het geslacht Barberini in opdracht van Urbanus VIII tot uitdrukking is 

    165 Het idee van de vier plastische, afzonderlijke beelden die Menghini in 1640 voor het toneelpodium 
opstelde, kreeg in latere decors geen vervolg. In de decors in de Gesù in de jaren 1721, 1731 en 1793 werd de 
figuur van David in de geschilderde decorvoorstelling zelf opgenomen. Hetzelfde gold voor de profeet Elia, 
die al eerder in 1669 en later in 1726 thema van de decorvoorstelling in de Gesù was, en voor het verhaal van 
de ontmoeting van Abraham en Melchisedek (Genesis 14:18-24), dat in 1700 het thema was van het decor in 
de Gesù. Het verband tussen het offer van Melchisedek en het offer van Christus kreeg in deze decorvoorstel-
ling een extra accent, doordat de oudtestamentische figuren onderin het decor een offer aan het voorberei-
den waren, terwijl zij naar de hemel keken en ook naar de hostie die bovenin het decor stond opgesteld.
    166 Imorde (1999), pp. 104-115. Imorde citeert ter ondersteuning van zijn ‘pauselijke’ interpretaie van de 
decorvoorstelling de volgende passage uit Gherardi’s beschrijving: ”Sopra del Monte Sinai, sollevato nel 
mezzo della scena, compariva tra gran quantità di nuvole la visione di San Giovanni riferita ne’Captoli 4. e 5. 
dell’Apocalisse, nella quale gli fù mostrato l’Agnelle immacolato Christo, adorato da quei 24. Vecchiono, che 
deponendo le loro corone avanti al trono diesso Agnolo, di vedevano da i due lati della Santissima Echaristia 
ordinatamente con mirabile proportione distribuiti:soto de’quali erano quatttro gran Gherubini doppiamente 
alatij (che rappresentavano li quattri Evangelisti) sostenendo e strignendo in varie positure una grande e ben 
disposta massa di nuvole, sopra la quale vedevansi tre grande e belissi Angeli con braccia alzate unitamente 
sostenere il bell’ostensorio del Santissimo Sacramento, attorno al quale erano ripartiti per neuvole raggi 
darati di smismurata grandezza e straordinaria inv. ...”. In deze passage beschrijft  Gherardi het verhaal van 
de 24 Oudsten die hun kronen voor Lam Gods afnemen op de berg Sinai. De 24 Oudsten zijn op de gravure 
van Grimaldi naar het decor van Menghini voorgesteld aan weerszijde van de door engelen gedragen hostie. 
Volgens Imorde symboliseert de berg Sinai, de rots van Petrus. Ter ondersteuning citeert hij een passage 
uit de Commentarii van de pater-jezuïet en theoloog Cornelius à Lapide (Cornelis van der Steen 1569-1639). 
Door Lapide wordt verband gelegd tussen de troon van het  lam en de eucharistie met de straal als een zon 
op de berg Sinaï. 
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gebracht in het plafondfresco “La Divina Providenza” van Pietro da Cortona in palazzo 
Barberini. In de Sint Pieter kreeg Bernini verschillende opdrachten van Urbanus waar-
onder een waarin zijn familiewapen vereeuwigd is. Het familiewapen van de Barberini 
en het wapenschild van de paus pronkt nadrukkelijk vooraan in het grafmonument van 
Urbanus VIII dat Bernini in de jaren 1628 tot 1647 uitvoerde. Vergelijkbare, niet te missen 
verwijzingen naar de paus en het pausdom ontbreken in Menghini’s decor voor het veer-
tigurengebed. Dat wil echter niet zeggen dat er geen band was tussen paus Urbanus en de 
opdrachtgevers van het decor in de Gesù. Paus Urbanus is immers zelf lid van de 
Congregazione dei Nobili geweest.167 Dit maakt het aannemelijk dat hij de ontwikkeling van 
de efemere kunst in de Gesù met carnaval niet alleen toestond, maar ook stimuleerde. 
Maar of hij dit deed met de bedoeling van pauselijke propaganda is zeer de vraag.

In zijn decor beeldde Menghini voor het veertigurengebed in de Gesù zes jaar later, 1646, 
nog een ander verhaal uit Exodus uit, “De doortocht door de Rode Zee” (Exodus: 14:19-
31) [afb. 4].168 In dit verhaal is wederom sprake van een overwinning op het kwaad, in dit 
geval de Egyptenaren die het Joodse volk achtervolgen. God, overdag gehuld in een nevel-
wolk en bij donker in een wolk van vuur, leidde het Israëlitische volk weg uit  Egypte. Het 
motief van de Rode Zee refereert aan het Laatste Avondmaal, de herdenking van het Joodse 
Pascha, de viering van de weg naar de vrijheid uit Egypte. Op het decor is het moment uit-
gebeeld waarop de Egyptenaren verdrinken in dezelfde golven die wijken voor de staf van 
Mozes. De overwinning op de ‘goddeloze’ Egyptenaren en de Rode Zee had ook een 
speciale betekenis voor de orde der jezuïeten. Ten tijde van de godsdienstoorlogen in de 
zestiende eeuw in Europa gingen leden van de jezuïetenorde, gekrenkt door strijd en 
bloedbaden, als het ware eveneens door een ‘Rode Zee’.169 

In 1668 en 1670 verschenen in Rome twee delen van een rijk geïllustreerde verhandeling 
over de eucharistie van de hand van Giovanni Domenico Roccamora.170 De afbeeldingen 
worden begeleid door korte beschrijvingen met het opschrift “Dichiarazione del Teatro”, 
waarmee Roccamora duidelijk zinspeelt op de relazioni of dichiarazioni, die over de plech-
tigheid van het veertigurengebed en de decors werden uitgegeven. Ook de afbeeldingen 
zelf komen in opzet overeen met gravures naar decors voor het veertigurengebed: een 
hostie in glorie bovenin het beeldvlak en een voorstelling met menselijke figuren daar-
onder. In vorm onderscheiden de illustraties in het werk van Roccamora zich wel van de 

    167 Zie hiervoor § 1.3, noot 21
    168 Breve dichiaratione... 1646, Bib. Val. S. Borr. K. II, 8 (15); zie voor de Italiaanse tekst bijlage 12.
    169 Ibidem: “Et in realtà alli Padri della Compagna di Giesù, che per intervenire alla loro Congregatione 
Generale, hanno viaggiato in età molte grave per varie parti d’Europa, tinta hore di sangue, con tanta guerre, 
che affligono la Christianità, si può dire che gli sia riuscita ‘in mari rubro’, via sine impedimento’, cio è gli sia 
stato agevole il sentiero, mezzo quasi un altro mar rosso.“ Onder meer in de volgende jaren vormde Mozes 
de centrale figuur van de decorvoorstelling: ‘De tien geboden’ in 1668 in de Gesù; de ‘Doortocht door de 
Rode Zee’ in 1736 in het Oratorium van Caravita; ‘Mozes slaat water uit de rots’ in 1735 in het Oratorium van 
Caravita en ‘Het brandend braambos’ in 1738 in het Oratorium van Caravita.
    170 BAV, Chigi IV, 233, G.D. Roccamora, Parte prima e seconda delle Cifre dell’Eucaristia 2 dln. Rome 1668 
en 1670. De gravures zijn gemaakt door Domenique Barrière en door Vallet naar Maiolus; Noehles (1978), 
pp. 96-109, afb. 1-3,7 en 8; Fagiolo DellArco/ Carrandini (1977-78) vol I. Bij pp. 282-85 worden enkele gravures 
uit de delen van Roccamora afgebeeld als ‘rappresentazione riecheggiante una cerimonia di Quarantore’.
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decorafbeeldingen, doordat de bovenkanten van de toneelmatige ruimtes recht afgesneden 
zijn. Ze zijn dus niet aangepast aan de triomfboog vorm van het kerkkoor. Het gaat dan 
ook niet om daadwerkelijk uitgevoerde decors, maar om illustraties bij een geschrift dat 
gewijd is aan de eucharistie. Voor het titelblad van het eerste deel is een gravure ontworpen 
met ‘Het visioen van Johannes’. De evangelist is in gezelschap van de adelaar afgebeeld, 
terwijl hij alles optekent in een boek. Zijn blik is omhoog gericht naar het hemelse visi-
oen. God is op een troon afgebeeld met het lam en het boek met de zeven zegels. De troon 
is omringd door een regenboog met de vier evangelisten-tekens: de  engel, de leeuw, het 
rund en de adelaar. Rondom de Goddelijke troon staan kleinere tronen van de vierentwin-
tig oudsten. Deze zijn als gebruikelijk in geknielde houding aan weerszijden van het lam 
gegroepeerd. Zij omklemmen een harp en hun kronen zijn voor de troon gedeponeerd. 
Op andere afbeeldingen zijn bijbelverhalen als ‘Het offer na de zondvloed’, ‘De val van 
Jericho’, ‘Jozua en de stilstaande zon’, ‘Mozes op de berg Sinaï’, en ‘Het manna van het 
Joodse volk’ voorgesteld. [afb. 31]. Deze laatste scène werd, zoals hierboven beschreven, in 
1640 voorgesteld op het decor van Menghini  [afb. 1]. Dit verhaal is bij Roccamora in een 
architectonische setting geplaatst, die de vorm van een decor voor het veertigurengebed 
dicht benadert [afb. 31]. De voorstelling toont een halfronde kerkelijke ruimte met een 
tabernakel in het midden. Het bovenste gedeelte van de architectuur gaat schuil achter een 
glorieuze hemel met wolken, engelen, putti en engelenhoofdjes. In het midden daarvan 
prijkt een monstrans. In de ruimte beneden lopen en knielen opmerkelijk genoeg mensen 
in eigentijdse, zeventiende-eeuwse kleding. Hiermee onderscheidt de voorstelling zich van 
de manier waarop Menghini in 1640 het verhaal van het verzamelen van het manna voor-
stelde. Bij Roccamora wordt de bijbelse scène van het manna een eigentijdse gebeur tenis 
van kerkgangers die de heilige communie ontvangen. Het verschil met de voorstelling van 
Menghini moet verband houden met het verschil in functie van de twee voorstellingen. 
Menghini’s decorvoorstelling in de Gesù was bestemd voor een breed, ongeletterd publiek, 
terwijl de gravures van Roccamora illustraties zijn bij een theoretische verhandeling over 
de eucharistie voor een geschoolde lezer. Wat de afbeeldingen uit Roccamora’s publicatie 
gemeen hebben met decors voor het veertigurengebed, is de beeldopbouw, maar vooral de 
betekenis van de voorstellingen: een oudtestamentische bijbelscène die vooruit wijst naar 
de geschiedenis van Christus die geplaatst is onder een wolkenhemel met de hostie in 
glorie. De hierboven gegeven voorbeelden van voorgestelde thema’s zijn dan ook alle 
gebruikt voor de tijdelijke decors van het veertigurengebed.

In 1675 was het visioen van Johannes van ‘De vierentwintig oudsten’, met andere voor-
stellingen uit de Apocalyps, opnieuw thema van het decor voor het veertigurendecor in 
de Gesù, maar het ging nu vergezeld van voorstellingen van nog andere episodes uit de 
Acopalyps. Van dit decor, naar ontwerp van Mariani, is geen gravure, maar wel een gede-
tailleerde beeldbeschrijving overgeleverd. Het motief van het lam is hier, anders dan in het 
decor van Menghini uit 1640, wél te zien. De tekst uit de Openbaring van Johannes wordt 
hier nauwkeurig gevolgd: “Bovenin was God de Vader afgebeeld met een regenboog boven 
Hem en de zee onder Hem. Hij werd omgeven door symbolen van de vier evangelisten: 
de leeuw, de adelaar, het rund en de engel. In de hemel met veel licht, wolken en engelen, 
bevonden zich ook de vierentwintig oudsten. Zij waren afgebeeld in geknielde houding 
terwijl zij hun kronen neerlegden onder de troon van het lam. Het lam zelf was afgebeeld 
met het boek met de zeven zegels. In zijn borst was een bloedend hart met daarin, 
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temidden van lichtstralen, het sacrament van de eucharistie...”.171 Het lam is hier niet 
gesymboliseerd door de hostie, zoals bij de voorstelling van Menghini, maar de hostie is 
in het bloedende hart van het lam geplaatst. Hiermee werd volgens de toelichting in de 
beschrijving de liefde voor God tastbaar gemaakt. Van de engelenscharen in de voorstel-
ling onderscheidden zich zeven engelen die op bazuinen bliezen. Deze zeven engelen, 
evenals de engelen die het decor van 1640 bekroonden, verschenen in het verhaal van de 
Apocalyps wanneer het zevende zegel door het lam geopend werd Zij riepen verscheidene 
groepen heiligen op, waarvan twee nader worden omschreven. De eerste groep bestond uit 
een aantal, dat in 1622 heilig was verklaard door paus Gregorius XV (1621-1623): Teresa 
van Avila, Fillippo Neri en twee paters-jezuïeten, Ignatius de Loyola en Franciscus 
Xaverius. Bij de tweede groep ging het om gelovigen die ter gelegenheid van dat heilig  jaar 
1675 door paus Clemens X (1670-1676) in de canon waren opgenomen.172 Lager in het de-
cor was het visioen van de vier ruiters voorgesteld. Zij vertegenwoordigden het geweld dat 
over de aarde zou worden gebracht aan het begin van het ‘Laatste Oordeel’. Ook Johannes 
zelf was te zien, met aan zijn linkerzijde de aartsengel Gabriël. Volgens de beschrijving 
was de evangelist afgebeeld met de pen in de hand, gereed om alles wat God aan hem zou 
openbaren in een boek vast te leggen. Dat boek werd voor hem opgehouden door een klein 
engeltje, terwijl drie andere engeltjes nieuwsgierig toekeken. Dezen zijn waarschijnlijk aan 
het geheel toegevoegd om de voorstelling minder ernstig te maken. Onderin het decor 
waren wegens ruimtegebrek, vier van de twaalf poorten van het Hemelse Jeruzalem te 
zien. Volgens het verslag was van deze nood een deugd gemaakt, want de vier poorten 
vertegenwoordigden tevens de vier windstreken. Achterin het decor traden de trouwe 
gelovigen de hemelpoort binnen. Bij twee poorten aan de zijkanten van het toneel vond 
de scheiding tussen de goede en de slechte gelovigen plaats. Daar stonden respectievelijk 
Petrus met de sleutels en Paulus met het zwaard. Bovendien werd volgens de beschrijving 
met de vier poorten gerefereerd aan de heilige deuren, die kort daarvoor, aan het begin van 
het heilig jaar, door paus Clemens X waren geopend. Zo heeft de voorstelling uit 1675 met 
de pas gecanoniseerde heiligen en de poorten die naar de deuren van het heilig jaar 
verwezen, naast de bijbelse inhoud ook een actuele betekenis.

Het thema van ‘het apocalyptische lam’ werd het rond 1680 door Giovanni Battista Gaulli 
in het apsisfresco van de Gesù vastgelegd [afb. 7].173 In de Gesù wordt een bozzetto van dit 
apsisfresco bewaard. Het is uitgevoerd op een houten model dat dezelfde vorm heeft als 
de concave apsis en dat, zoals gezegd, overeenkomsten toont met modellen die werden ge-
bruikt voor het ontwerpen van de tijdelijke decors in de kerk voor het veertigurengebed.174 
In de literatuur is het veertigurengebedsdecor van Mariani uit 1675 wel als een voorloper 
van het fresco van Gaulli beschouwd.175 Het is inderdaad mogelijk dat Gaulli zich door 

    171 L’Agnello Eucharistico adorato. Argomento Del Sacro Teatro Aperto nel Tempio del Giesù ad onore dell’Au-
gustissimo Sacramento...(1675), ASR, Fondo Catari Febei, busta 85; zie voor de Italiaanse tekst Bijlage 14. 
Zie voor de beschrijving van het decor van 1675 ook: Weil (1974), pp. 238-39 en Fagiolo Dell’Arco/Carrandini 
(1977-78), vol. 1, pp. 284-287. 
    172 Luigi Beltrando, Filippo Benizi, Francesco Borgia en Rosa del Peru. 
    173 Enggass (1964), pp. 67-68. Het werk van Gaulli voor de Gesù wordt hier uitvoerig beschreven.
    174 Zie ook bijlage 5.
    175 Zie voor de vergelijking tussen de decors voor de Gesù en het apsisfresco: Weil (1974), pp. 238-239; 
Fagiolo Dell’Arco/ Carandini (1977-78), Vol. 1, p. 286.
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dit   decor heeft laten inspireren. Omdat echter tussen de voorbereidingen en de afwerking 
van de apsisdecoratie een aantal jaren is verstreken – van ca. 1675 tot 1680 – is het goed 
mogelijk dat de twee kunstenaars van elkaars ontwerpen voor de Gesù op de hoogte zijn 
geweest. Inhoudelijk gezien kan de decorvoorstelling van Mariani goed worden vergeleken 
met het fresco en in één opzicht komen beide voorstellingen zelfs sterk overeen. Net als 
Gaulli liet Mariani het lam zélf in de hemelse voorstelling zien en niet als symbool in vorm 
van een hostie, zoals Menghini in 1640 had gedaan. Ondanks dit alles laat het decor van 
Menghini zich toch beter vergelijken met de voorstelling van Gaulli, dan dat van Maria-
ni.176 Menghini heeft hetzelfde thema op dezelfde plaats als Gaulli uitgevoerd, zij het dus 
met de monstrans met de geconsacreerde hostie waar het fresco het lam laat zien. Een 
overeenkomstig motief als de twee putti die de draak lijken te steken met de serieuze 
figuren van de vierentintig oudsten door met een kroon te spelen, doet vermoeden dat 
Gaulli de gravure naar het decor van Menghini bestudeerd heeft. De kleine engeltjes met 
een kroon zijn goed te zien op het ontwerp dat Giovanni Francesco Grimaldi in 1640 
maakte als voorbereiding op de gravure naar de decorvoorstelling van Menghini [afb. 1, 7 
en 32]. 

Een aantal jaren nadat Gaulli de apsisfresco in de Gesù geschilderd had, speelde het motief 
van de aanbidding van het apocalyptisch lam opnieuw een rol bij de decorvoorstelling voor 
het veertigurengebed. Het decor dat Andrea Pozzo in 1695 voor de Gesù had ontworpen, 
werd gecombineerd met het fresco van Gaulli. Dat is te zien in afbeelding 47 in deel twee 
van zijn perspectieftractaat [afb 6]. De tijdelijke constructie liep toen niet verder door dan 
tot aan de kroonlijst. De gebruikelijke bovenkant in vorm van een triomfboog met de voor-
stelling van de hemelse glorie rond de hostie was vervangen door de aanbidding van het 
lam op Gaulli’s fresco. Hiermee leverde Pozzo het bewijs van zijn opvattingen over decors 
voor kerkelijke feesten: “...met de decors voor het veertigurengebed en voor het Heilig Graf 
in de Goede Week, wordt de architectuur van de kerk tijdelijk veranderd, waarbij de echte 
en de geschilderde elementen met elkaar worden verbonden...”.177  

    176 Haskell (1966, p. 142 ) bracht het apsisfresco van Gaulli in verband met de decorafbeelding uit 1640. 
Volgens hem zijn er begin zeventiende eeuw al plannen geweest om dit thema in de apsis van de Gesú 
uit te voeren. De uitvoering in het decor van Menghini tijdens het eeuwfeest van de jezuïetenorde zou een 
tegemoetkoming zijn aan de wensen van kardinaal Farnese om dit verhaal uit te beelden in de kerk. Zie ook: 
Lulofs, Master Drawings, (1992), pp. 320-326 afb. 1. Op een tekening in de Kunstbibliothek te Berlijn is de 
scène van de vierentwintig oudsten van Menghini’s decorvoorstelling afgebeeld door Giovanni Francesco Gri-
maldi [afb. 32]. De tekening is een voorstudie van Grimaldi op zijn gravure naar het decor van Menghini. Zie 
appendix no. 5 en hoofdstuk I, § 3. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de decorvoorstelling uit 1675 
bijlage 14. Breve dichiaratione e descritione. L’Agnello Eucaristico adorato. Argomento del Sacro Teatro Aperto 
nel Tempio del Giesù ad onore dell’Augustissimo Sacramento. Da’ Signori della Congregazione dell’Assunta in 
quest’Anno Santo del 1675. 
    177 N. Carboneri (1961, p. 21), citeert Pozzo zonder bronvermelding: “Se essendovoi Pittore in occasione 
dell’apparato di 40 hore, o dell Sepolcro della Settimana Santa vi venisse voglia di mutare per un po’di tem-
po la forma dell’architettura di qualche Chiesa, con iungendo il finto col vero”. Het citaat is niet aangetroffen 
in het traktaat van Pozzo..  
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Afb 1. Giovanni Francesco Grimaldi, Gravure naar de voorstellling van het decor voor het veertigurengebed 
van Nicolò Menghini in de Gesù te Rome 1640 met ‘Mozes en het volk Israël in de woestijn’. 
Biblioteca Casanatense Rome
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Afb 2. Anoniem, Gravure naar de voorstelling van het decor voor het veertigurengebed van Carlo Rainaldi in 
de Gesù te Rome 1650 met ‘De inwijding van de Tempel van Salomo’. 

Biblioteca dell’Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte Rome
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Afb. 3. Plattegrond van de Gesù met daarin een chets van een decor in de apsis.
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Afb. 4. Domenico Barrière, Gravure naar de voorstelling van het decor voor het veertigurengebed van Nicolò 
Menghini in de Gesù te Rome 1646 met ‘De doortocht door de Rode Zee’. 

Biblioteca dell’Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte Rome
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Afb 5. Andrea Pozzo, Fig. 71 uit Perspectiva Pictorum…, vol I, het decor voor het veertigurengebed in de 
Gesù te Rome 1685 met ‘De bruiloft te Kana’.
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Afb. 6. Andrea Pozzo, Fig. 47, uit Perspectiva Pictorum…, vol II met decor voor het veertigurengebed in de 
Gesù te Rome 1695, met ‘Dorstigen komt naar het water’.
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Afb 7. Giovanni Battista Gaulli, Apsisfresco in de Gesù te Rome met 
‘De aanbidding van het Lam’. Foto Alexander Fernández Hissink.
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Afb. 8. Afbeeldingen 8 t/m 13 zijn onderdelen uit de Chiesa Nuova te Rome voor een veertigurengebed.
Monstrans voor opstelling van de hostie. Foto Hiske Lulofs.

Afb. 9. Zuil van gemarmerd hout. Foto Hiske Lulofs.
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Afb. 10. Mensa voor de opstelling van de monstrans. Foto Hiske Lulofs.

Afb. 11. Kapiteel van verguld hout. Foto Hiske Lulofs.
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Afb 12. Engelen van verguld papier-maché. Foto Hiske Lulofs.
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Afb. 13. Engelenkopje van verguld gips. Foto Hiske Lulofs.
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Afb. 14. Titelblad van het verslag van het veertigurengebed ‘L’Agnello Eucaristico adorato’ 
gehouden in het Heilig Jaar 1675 in de Gesù.
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Afb. 15. Bernardo Pocetti, Decorontwerp voor een veertigurengebed rond 1600, met ‘De Jongelingen in de 
brandende oven’. Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Florence. 
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Afb. 16. Ludovico Cardi da Cigoli, toegeschreven, Decor voor het veertigurengebed rond 1600, 
met ‘Christus redt de goede zielen uit de hel’. Vm. Coll. Lodewijk Houthakker Amsterdam.
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Afb. 17. Ludovico  Cardi da Cigoli of omgeving, Decorontwerp voor een veertigurengebed rond 1600. 
Staatliche Graphische Sammlung München.
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Afb. 18. Pietro da Cortona, decorontwerp voor het veertigurengebed in de San Lorenzo in Damaso 1633. 
Coll. HM Elizabeth II Windsor Castle.



94

Afb. 19. Antonio Colli, Architectuurstudie naar Andrea Pozzo rond 1700. 
Vm. Coll. Lodewijk Houthakker Amsterdam. 
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Afb. 20. Anoniem, Decorontwerp voor het veertigurengebed tegen 1700. 
Archivio Romanum Societas Jesus Rome.
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Afb. 21. Anoniem, Gravure naar Pietro da Cortona, 
Decoratie voor het veertigurengebed in de San Lorenzo in Damaso 1650.
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Afb. 22. Andrea Pozzo, Fig. 64 uit Perspectiva pictorum…vol. I, Fabbrica quadrata.
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Afb. 23. Andrea Pozzo, Fig. 48 uit Perspectiva pictorum…, vol. II, 
Decor voor het veertigurengebed. 
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Afb. 24. Andrea Pozzo, Ontwerp voor het decor voor het veertigurengebed in de Gesù van 1695. 
Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Florence.
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Afb. 25. Andrea Pozzo, Fig. 60 uit Perspectiva pictorum… vol. I, Tabernacolo ottangolare.
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Afb. 26. Andrea Pozzo, Fig. 66 uit Perspectiva pictorum… vol. I, Figura rotonda, een Heilig 
Grafdecor voor de Sant Ignazio te Rome. 
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Afb. 27. Deprés, Gravure naar een decor voor het veertigurengebed uit 1787 van Francesco Piranesi voor de 
Cappella Paolina in het Vaticaan (naar idee van Bernini). Istituto Nazionale per la Grafica - Calcografia
Rome.
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Afb. 28. Giuseppe Nicola Nasini, Decorontwerp voor een veertigurengebed rond 1700. 
Kunstbibliothek Berlijn.
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Afb. 29. De sacramentskapel in de S. Giovanni in Laterane. 
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Afb. 30. Rafael, Fresco in de ‘Stanza di Eliodoro’ rond 1512-14 in het Vaticaan. 
Foto Musei Vaticano, Archivio Fotografico.
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Afb. 31. Domenique Barrière, Fig. 3 uit Cifre della Eucharistia, G. Roccamora, vol. I 1668.
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Afb. 32. Giovanni Francesco Grimaldi, Tekening voor de gravure naar het decor voor het veertigurengebed 
van Nicolò Menghini in de Gesù van 1640. Kunstbibliothek Berlijn.
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 HOOFDSTUK 2

 decors voor de goede week 
 en Pasen in wenen 1643 -1782

 § 1 Ontstaan en ontwikkeling van het Weense sepolcro-oratorium 

 1.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat het zogeheten sepolcro-oratorium centraal, zoals dat in 
Wenen in de zeventiende eeuw tot bloei kwam. Het oratorium is halverwege de 
zestiende eeuw als muziekstuk ontstaan in Rome op initiatief van van Filippo Neri 
(1515-1595).1 Het behelsde een religieuze uiteenzetting of een gezamenlijk gebed 
van Neri en zijn medebroeders in een ruimte in het kerkgebouw die met eveneens 
‘oratorium’ werd aangeduid. De oratoria waren aanvankelijk in het Latijn, maar 
later werden ze, op initiatief van Neri, in het Italiaans gehouden, het zogenoemde 
‘oratorium vulgaro’ voor een breed publiek. Het Weense oratorium, dat eveneens 
het Italiaans als voertaal had, werd uitgevoerd in de vastenperiode tussen carnaval 
en Pasen, wanneer opvoeringen van toneelstukken en opera’s verboden waren. 
Deze oratoria bestonden louter uit muziekuitvoeringen zonder toneelkostuums en 
decors. De oratoria voor het Heilig Graf op Goede Vrijdag waren dan ook de enige 
vorm van theater tijdens de vasten. Deze zangspelen werden opgevoerd met een 
decor dat doorgaans gedurende drie dagen in een kerk of kapel stond opgesteld ter 
ere van het sepolcro of Heilig Graf. Op Goede Vrijdag werd na een plechtige pro-
cessie de geconsacreerde hostie in dit decor geplaatst (depositio). Vervolgens werd 
het decor gebruikt voor de oratoriumopvoering en in de nacht voor Pasen werd 
de hostie weer uit het decor gehaald ten teken van de opstanding (elevatio).2 Ter 
onderscheiding van het oratorium dat op andere dagen tijdens de vasten, zonder 
decor, kostumering en toneelspel werd uitgevoerd, wordt in de titel van de libretti 
van oratoria voor Goede Vrijdag aangegeven dat het om een toneelopvoering voor 
het Heilig Graf gaat: “Rappresentatione sacra al Santissimo Sepolcro”. Een orato-
rium op Goede Vrijdag begint steeds met de onthulling van het Heilig Grafdecor 
door het weghalen van een toneeldoek: “Scoperto lo Santissimo Sepolcro...”. In de 
literatuur wordt dit genre daarom ook wel sepolcro-oratorium of kortweg sepolcro 
genoemd.3 Tijdens de uitvoering van het sepolcro-oratorium stonden de zangers 
vóór het decor opgesteld, maar ze bewogen zich waarschijnlijk ook op het toneel-
podium. Enkele libretti vermelden althans de opkomst en afgang van spelers in het 
decor. 

 1.2 De jezuïeten en het ontstaan van het sepolcro-oratorium in Wenen
De paters-jezuïeten, die sinds halverwege de zestiende eeuw aanwezig waren in 
Wenen, speelden een belangrijke rol in de opkomst en de ontwikkeling van deze 
sepolcro-oratoria aan het Weense hof. In 1609 introduceerden zij het veertiguren-

    1 Schering (1911), p .6, 19; zie ook: Smither (1977), Vol. I, p. 48; de orde van Filippo Neri functioneert dan 
ook nog steeds onder de naam van “Oratorianen”. 
    2 Zie voor de liturgie van Goede Vrijdag en Pasen ook hoofdstuk een, § 1, 
    3 Schering (1911), p. 133; Smither (1977), pp. 366-383; Bletsacher (1985), p. 9.
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gebed in Wenen. Net zoals in Rome hielden zij dit op de laatste dagen van carnaval, 
vóór het aanbreken van de vastenperiode. Zij probeerden het behoedzaam in te 
voeren, door eerst alleen een ‘tien-urengebed’ te houden, maar zij kregen weinig 
respons.4 Met meer succes wisten ze het vieren van een veertigurengebed in te pas-
sen in de hechte traditie, die sinds de late middeleeuwen bestond in Wenen, van 
processies met een tijdelijk in de kerk opgesteld Heilig Graf in de week voor Pasen. 
Na deze processies werden soms passiespelen opgevoerd in de kerk.5 In de eerste 
helft van de zeventiende eeuw gaven paters-jezuieten nieuwe impulsen aan deze 
traditie door het decor voor het veertigurengebed in te passen in het oratorium. 
De orde organiseerde bijvoorbeeld de zogenoemde ‘Karfreitagskomödien’, toneel-
opvoeringen door scholieren ter ere van het Heilig Graf. Dit soort voorstellingen 
vonden al in de tweede helft van de zestiende eeuw plaats en ze werden gehouden 
op een houten podium in de openlucht, voor het karmelieterklooster ‘Am Hof’, 
dat toen het onderkomen was van de paters jezuïeten in Wenen. De eerste sepolcro 
-oratoriumopvoering in Wenen vond plaats in 1643 in de zojuist ingewijde kerk van 
de jezuïetenuniversiteit op de Universitätsplatz. In de kerk werd een decor ter ere 
van het Heilig Graf opgebouwd. Het religieuze zangspel, opgedragen aan keizer 
Ferdinand III (reg. 1637-1657), werd uitgevoerd door studenten van de jezuïetenor-
de. De plechtigheid werd bijgewoond door de keizer en het hof.6 In datzelfde jaar 
werd, in opdracht van de keizer, het eerste oratorium gecomponeerd voor de Goede 
Week in de Weense Hofburgkapel.7 Het feit dat Ferdinand III de muzikaal aange-
klede Heilig Graf vieringen van de jezuïeten overnam is verklaarbaar, omdat hij in 
zijn jeugd de universiteit van de jezuïetenorde had bezocht. Ook de bloeiperiode 
van sepolcro-opvoeringen en veertigurengebeden met toneeldecors tijdens de 
regering van zijn opvolger, keizer Leopold I (reg. 1658-1705), moet verband houden 
met de opvoeding en achtergrond van beide keizers. Alle twee hebben zij hun 
schoolopleiding gekregen van paters- jezuïeten. Leopold I werd daar oorspronkelijk 
zelfs opgeleid tot priester, maar na het onverwachts overlijden van zijn oudere 
broer Ferdinand IV, werd hij in 1658 tot keizer gekroond. De vorst was zelf als 
componist actief betrokken bij de voorbereiding van de oratoriumuitvoeringen. 
Verschillende composities van oratoria zijn van hem bekend, waarvan acht voor 
sepolcri in de Hofburgkapel en de privé-kapel van de keizerin-weduwe, Eleonora.8 
In de Hofburgkapel werd, in Leopold’s opdracht, elk jaar op Goede Vrijdag een 

    4 Duhr (1908), Bd. II- 2, pp. 48-5-; zie ook: Gruber (1972), pp. 26-27.
    5 In de Stephansdom bijvoorbeeld werd in de Goede Week een verplaatsbaar houten podium waarop een 
Heilig Graf stond voor enkele dagen opgebouwd. Een houten constructie, die dateerde van 1437 werd tot 
1687 gebruikt voor de paasliturgie. Ditzelfde sobere houten platvorm, werd ook gebruikt voor passiespelen. 
Zie: Hadamowsky (1988), pp. 137-138. Toen de middeleeuwse constructie in te slechte staat was geraakt om 
nog te gebruiken, werd op Goede Vrijdag van 1687 een nieuwe toneeldecor voor het Heilig Graf in gebruik 
genomen, waaraan verschillende ambachtslieden twee jaar gewerkt hadden. 
    6 ÖNB HS., Cod. 13347 (1643), DRAMA... Ferdinando III in Templo Collegij Soc. Jesu..., Vienna Anno 
MDCXLIII. Zie voor de bespreking van de opvoering van het zangspel in de Weense jezuïetenkerk. Adel 
(1960, p. 16), vermeldt dat de titel aangeeft dat dit spel in de jezuïetenkerk werd opgedragen aan de keizer. In 
de loop van de 17de eeuw bleef het gebruikelijk dat de keizer de opvoering ter ere van het Heilig Graf op Stille 
Zaterdag bijwoonde. In 1700 werd het passiespel vanwege de afwezigheid van het hof zelfs afgelast.
    7 Gruber (1972), pp. 23-27. 
    8 De oudst bekende compositie op naam van Leopold I is Il Sacreficio d’Abramo... voor Goede Vrijdag 1660, 
het sepolcro waarvan het schriftelijk verslag het vroegste is dat we hebben. 
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sepolcro-oratorium opgevoerd.9 Keizerin Eleonora organiseerde na de dood van 
haar man in 1657, tot aan haar eigen dood in 1686, jaarlijks een sepolcro-oratorium 
in haar zomerresidentie, slot Favorita. Deze paasoratoria werden evenwel niet 
op Goede Vrijdag opgevoerd, maar op de donderdag voor Pasen, zodat beide 
paasvieringen, die in haar privékapel en die in de Weense Hofburgkapel, niet 
samenvielen. 

 1.3 Het sepolcro-oratorium en het Weense hoftheater
Terwijl het Weense hof de oratoriumopvoeringen voor het Heilig Graf overnam 
van de jezuïeten, volgde het jezuïetentoneel de ontwikkelingen die het Weense 
hoftheater doormaakte. Dit theater was ontstaan dankzij invloeden vanuit Italië.  
In de zeventiende eeuw sloten drie achtereenvolgende keizers huwelijken met 
vrouwen van Italiaanse vorstenhuizen. In 1622 trouwde Ferdinand II (reg. 1619-
1637) met Eleonora van Gonzaga uit Mantua. In 1651 sloot Ferdinand III 
(reg. 1637-1657) een huwelijk met een prinses van ditzelfde hof en met dezelfde 
naam: Eleonora van Gonzaga. De tweede vrouw van Leopold I (reg. 1658-1705) 
tenslotte, was Claudia Felicitas, een kleindochter van Cosimo II de’ Medici en 
Maria Maddalena d›Austria.10 Deze huwelijken brachten Italiaanse tekstschrijvers, 
componisten en decorbouwers naar Wenen. Door hun toedoen werd, in 1625, 
de Italiaanse opera in Wenen geïntroduceerd. Keizerin Eleonora liet voor de 
opvoeringen Italiaanse zangers overkomen.11 De Italianisering van de Weense 
hofcultuur kwam vooral tot ontplooiing na het huwelijk tussen Ferdinand III en 
Eleonora Gonzaga in 1651. In datzelfde jaar kwam Giovanni Burnacini (? - 1655) 
met zijn zoon Ludovico Ottavio (1636-1707) vanuit Venetië naar Wenen. Deze 
laatste werd in 1659 door keizer Leopold I als theaterarchitect en decorontwerper 
en decorbouwer aangesteld en is tot aan de dood van de keizer in 1705 als zodanig 
werkzaam geweest.12   
De komst van vader en zoon Burnacini betekende een doorbraak in de Weense 
theaterpraktijk. De twee ontwierpen uitsluitend toneeldecors en zij beperkten 
zich als architect tot theaterbouw. Dit was een specialisatie die was begonnen in 
Venetië, met de decorbouwer en theaterarchitect Giacomo Torelli (1608-1678). In 
Rome daarentegen waren decorontwerpers vaak tegelijk ook schilder en architect, 
zoals goed blijkt uit het werk van Andrea Pozzo. Giovanni Burnacini maakte het 
hof in Wenen bekend met de manier van toneel ontwerpen, zoals die in Italië was 
ontwikkeld door Giovanni Battista Aleotti (1546-1636). Meer specifiek vervaardigde 
hij decors in de Florentijns-Venetiaanse stijl van Giulio Parigi (1572-1635) en 
diens zoon Alfonso Parigi (1606-1656) en Giacomo Torelli. Hij had als collega van 

    9 Volgens Bletschacher (1985, p. 10), werden er al vanaf het begin van de regeringsperiode van Leopold I, 
in 1658, opvoeringen met Heiliggrafdecors gegeven in de Hofburgkapel. Dit is echter vanwege het ontbreken 
van eigentijdse vermeldingen moeilijk na te gaan. (zie hiervoor verder § 2 hieronder). 
    10 Maria Magdalena d’Austria was, zoals aangegeven in hoofdstuk I, de opdrachtgeefster van de decors die 
Parigi rond 1620 ontwierp voor het veertigurengebed in Palazzo Pitti te Florence.
    11 Hadamowsky (1955) pp. 10-11. De eerste opera in Wenen werd in 1625 opgevoerd ter gelegenheid van de 
verjaardag van aartshertog Ferdinand II van Oostenrijk; zie ook: Smither (1977), Vol. I, p. 369.
    12 Hadamowsky (1955) p. 45. In 1705 ontwierp hij nog een katafalk voor de uitvaartplechtigheid van keizer 
Leopold in de Hofburgkapel.
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Torelli in Venetië diens vervolmaking van de schuifcoulisse van nabij meegemaakt. 
Dit alles betekende dat Burnacini het zelfstandige lôgetheater en toneeldecors 
met vlot verwisselbare schuifcoulissen introduceerde. Dit type theater verving 
het zaaltheater met een toneeldecor met driezijdige telari, waardoor slechts twee 
decorwisselingen mogelijk waren.13 In Wenen paste Burnacini deze methode van 
decorwisselingen waarschijnlijk voor het eerst toe in 1652, bij de opera “La Gara” 
in het hoftheater dat hijzelf en zijn zoon hadden ontworpen.14  
Twee jaar na de introductie van het coulissendecor door Giovanni Burnacini aan 
het Weense hof, kregen de studenten van de jezuïeten, bij hun verhuizing van 
het Collegium Academicum in het klooster ‘am Hof’ naar de universiteit aan de 
Bäckerstraße, met financiële steun van de keizer, voor het eerst de beschikking 
over een vaste theaterzaal. Dit theater was volgens het systeem van Burnacini 
toegerust, dat wil zeggen met decors van schuifcoulissen, waarmee vlotte 
decorwisselingen mogelijk waren. Zo werden in Wenen het ‘Italiaanse’ barokke 
opera theater en het barokke operadecor gangbaar voor religieus spektakel. Kort na 
de opening van dit theater, door de keizer zelf, kregen de studenten de beschikking 
over een tweede, nieuwe theaterzaal in het profeshuis van de jezuïetenorde 
am Hof. Daar werden in de paastijd eveneens passiespelen opgevoerd. Ook de 
opvoeringen voor het Heilig Graf in de Universitätskirche werden in de tweede 
helft van de eeuw voortgezet. De passiespelen in de jezuïetenkerk werden op 
Stille Zaterdag gehouden, een dag na het sepolcro-oratorium van Goede Vrijdag in 
de Hofburgkapel. Dit stelde de keizer in de gelegenheid om ook de opvoeringen 
voor het Heilig Graf van de jezuïeten bij te wonen.15 De jezuïeten organiseerden 
de opvoeringen waarschijnlijk om te kunnen wedijveren met het professionele 
hoftheater.16 Daar hadden de Burnacini’s zich inmiddels ontfermd over het ontwerp 
en de uitvoering van de decors voor de sepolcro-oratoria in de Hofburgkapel. 

 1.4 De introductie van het ‘oratorium voor het Heilig Graf’
Na Leopold I kwam er, tijdens de regeringen van Joseph I (1705-1711) en Karl VI 
(1711-1740), een eind aan de opera-achtige opvoeringen van de sepolcro-oratoria in 
de Hofburgkapel. Het HeiligGrafdecor met een toneelpodium en decorstukken 
die benut konden worden voor opvoeringen van sepolcro-oratoria, ging als gevolg 
hiervan verloren. De nieuw aangestelde theaterarchitect en decorontwerper aan 

    13 Torelli vond een systeem uit waarbij één man in staat was moeiteloos bij open doek het decor te verwis-
selen. Hij paste dit systeem toe bij operaopvoeringen in Teatro Novissimo in Venetië in de jaren veertig van 
de 17de eeuw.
    14 Hadamowsky (1955) p. 45 De bouw van een opera was de eerste opdracht voor Burnacini in Wenen, 
zoals kan worden opgemaakt uit het Hofzalamtbuch van 1652. 
    15 De passiespelen met decors ter ere van het Heilig Graf door leerlingen van het gymnasium waren, in 
tegenstelling tot de oratoriumopvoeringen in opdracht van het hof, vaak gesproken toneelstukken. Duhr 
(1908 Bd 3, p. 459), vermeldt passiespelen in de Universitätskirche uit de jaren 1656, 1671 en 1690. In 1693 
werd er weer een oratorium voor een Heilig Graf opgevoerd. Renker (1913, p. 13), geeft in zijn ongepubliceer-
de dissertatie een ander voorbeeld van een sepolcro-oratorium, uit 1685. Waarschijnlijk werden in de praktijk 
jaarlijks Heilig Graf-vieringen gehouden in de Universitätskirche, maar beschikken we niet over alle bronver-
meldingen.
    16 Adel (1960), pp. 84-85; Hadamowsky (1988), pp. 92-93.
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het hof, Giuseppe Galli-Bibiena (1695-1757) en diens navolgers, maakten nog altijd 
coulissedecors voor de liturgie van de Goede Week en Pasen. Ook werden deze 
Heilig Grafdecors nog steeds op dezelfde plaats – het koor van de Hofburgkapel 
– en met Pasen opgesteld. Het grote verschil is dat de libretti aangeven dat het 
paasoratorium nu uitsluitend nog als kooruitvoering plaats vond. Er wordt in de 
libretti niet meer gesproken van een ‘religieuze opvoering voor het Heilig Graf ’, 
maar van een ‘oratorium voor het Heilig Graf ’. De zangers waren dus niet meer als 
acteur voor of op het toneelpodium bij de uitvoering van het zangspel betrokken, 
maar uitsluitend nog als koorzangers.17 Net zoals bij het decor voor de paastijd van 
Andrea Pozzo voor de Sant’ Ignazio te Rome (figuur 66,I) [afb. 26], hadden de de-
cors ter ere van het Heilig Graf van Giuseppe Galli-Bibiena, uitsluitend de functie 
van theatrale omlijsting van de paasliturgie: de depositio of graflegging op Goede 
Vrijdag, door een figuur van de dode Christus (in het graf ) en de monstrans met de 
hostie onderin het decor te leggen; en de elevatio, het weghalen van de hostie en de 
Christusfiguur ten teken van de opstanding, in de nacht voor Pasen of op Paaszon-
dag. Dit alles had natuurlijk gevolgen voor het karakter van de decors. Zo laten de 
decorstudies die Galli-Bibiena geeft in zijn traktaat Architettura e Prospettive van 
1740, doorgaans uitsluitend passiescènes zien, terwijl in de decors van Burnacini 
uiteenlopende bijbel verhalen werden voorgesteld. Verder was in de decors van 
Galli-Bibiena geen sprake van enige dramatische actie. Een ander  belangrijk ver-
schil tussen de decors van Burnacini van Galli-Bibiena is dat de monstrans met de 
geconsacreerde hostie onderin is opgesteld. Bij een schets van hem in de Albertina, 
is ook de ruimte waarin op Goede Vrijdag de Christusfiguur kon worden gelegd, 
onderin het decorontwerp aangegeven [afb. 63]. Door de plaatsing van de geconsa-
creerde hostie onderin het decor, zijn er voor het eerst menselijke in plaats van he-
melse figuren rondom de hostie gegroepeerd. Dit is nu in de praktijk nog te zien in 
het decor voor het Heilig Graf van Franz Anton Danne in Stift Zwettl uit 1744 [afb. 
67 en 67 a]. Figuurstukken die mensen voorstellen, verschijnen daar op het toneel-
podium op hetzelfde niveau als de monstrans met de hostie. Bij de architectoni-
sche decorafbeeldingen zonder bijbelse voorstelling, was de plaatsing van de hostie 
op een piëdestal onderin het decor al eerder toegepast. Zoals hierboven vermeld, 
geeft Andrea Pozzo in het eerste deel van zijn perspectieftraktaat van 1695, al een 
decorafbeelding met een centraalbouw zonder verhalende voorstelling, waarbij het 
sacrament op een mensa, onderin het decor geplaatst is. Bij deze figura rotonda, 
(figuur 66) werd, volgens de uitleg van Pozzo, onder de urn met de geconsacreerde 
hostie een figuur van de dode Christus gelegd [afb. 26]. De liturgische functie van 
dit decor voor de St. Ignazio te Rome is identiek met die van de decors van Galli-
Bibiena voor de Goede Week in kerken in Wenen.  
Dit alles betekende dat met de decors van Galli-Bibbiena en diens navolgers, de 
Romeinse invloed afnam. Er was, met andere woorden voortaan niet langer van-
zelfsprekend sprake van een decor dat was opgebouwd ‘op de Romeinse manier’ 
met  een prosceniumboog en een toneelpodium met beschilderde coulissen en een 
afsluitend prospect met daarin de ronde uitsparing, waardoor de hostie kon worden 

    17 Schering (1911), p. 133, merkt op dat in de tekstboeken na 1705 de titelwoorden Rappresentazione sacra 
plaatsmaken voor Oratorio (per il sepolcro); Smither (1977), p. 380. Een enkele overlevering na 1705, zoals de 
vermelding van een sepolcro-opvoering uit 1714, lijkt eerder uitzondering dan regel toepassingen.
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getoond. Als de monstrans met de hostie niet bovenin het decor werd geplaatst, 
komt er ook een eind aan het onderscheid tussen een hemelse sfeer van licht, wol-
ken en engelen boven en een aardse, bijbelse sfeer beneden in het decor.  
Laat in de achttiende eeuw maakten twee verschillende gebeurtenissen abrupt een 
einde aan de Weense traditie van decors in de kerk met Pasen. De invloedrijke 
positie van de jezuïeten aan het Weense hof, die meer dan honderd jaar had stand 
gehouden, werd definitief afgebroken door de (tijdelijke) opheffing van de orde 
door Paus Clemens XIV in 1773.18 Bovendien werd, in 1782, in het kader van de 
(religieuze) hervormingen van keizer Joseph II (1780-1790), bijgenaamd ‘der 
Kirchenfecher’, de plaatsing van decors in de kerk in de Lijdenstijd officieel verbo-
den. Het was het jaar dat Pius VI Wenen bezocht en de woorden sprak die aan het 
begin van deze dissertatie zijn aangehaald: ‘Romae non sic!’. 

 § 2 De decors voor het sepolcro-oratorium 1643-1660 

Zoals hierboven vermeld, dateert de oudst overgeleverde tekst van een oratorium 
ter ere van het Heilig Graf ‘oude stijl’ uit 1643. Het handgeschreven libretto van 
dit oratorium opent met de uitnodiging aan de keizer om naar het Heilig Graf te 
komen.19 In de tekst worden de uitvoerende zangers als een ‘Chorus musicus’ 
aangeduid en ontbreken aanwijzingen dat het sepolcro als toneeldecor gebruikt is 
door acteurs. Er zijn ook geen vermeldingen van een onthulling van een decor of 
van de opkomst en afgang van figuren, zoals later bij de libretti van sepolcro-ora-
torium opvoeringen in de Weense Hofburgkapel uit de jaren 1670-1705. De titel 
omschrijft de plechtigheid echter als een ‘drama’, hetgeen het aannemelijk maakt 
dat het zangspel met een decor werd uitgevoerd. Mogelijk werd op dezelfde manier 
als in Rome bij het veertigurengebed, een decor in het kerkkoor opgesteld dat de 
achtergrond vormde tijdens de diensten en dat de gesproken (in dit geval gezon-
gen) boodschap versterkte in geschilderde vorm. In het oratorium van 1643 komen 
de oudtestamentische figuren van Koning David, Mozes en Gideon voor en de 
tekst sluit af met ‘De Opstanding’. In het geval het zangspel voor een decor werd 
uitgevoerd, kunnen de genoemde figuren en de afsluitende scène op het decor zijn 
voorgesteld. Deze combinatie van oudtestamentische ante-typen van de geschiede-
nis van Christus en de hemelse voorstelling kan op dezelfde manier in beeld zijn 
gebracht als Nicoló Menghini dat in 1640 had gedaan voor het veertigurengebed in 
de Romeinse Gesù [afb. 1].  
Eveneens uit 1643 dateert, zoals gezegd, het eerste libretto voor een oratorium voor 
de Goede Week in de Weense Hofburgkapel. Het oratorium vertelt in de vorm van 
sonnetten, gezangen en religieuze madrigalen over de passie van Christus in de 
lijdenstijd: “Santi risorti della Passione nel Giorno della Passione di Christo... Ope-
ra da rappresentarsi in musica la Settimana Santa. E Sonetti, Canzoni, e Madrigali 

    18 Na de opheffing in 1773 werd de jezuïetenorde in 1814 weer opnieuw ingesteld.
    19 ÖNB HS., Cod. 13347 (1643), DRAMA Ferdinando III Austriaco Semper August Christi Salvatoris Sepul-
chrum... in Templo Collegij Soc. Jesu. Vienna Exhibitum Anno MDCXLIII: “Sacratissime Cesar venisti Tua in 
Pietate ad Sepulchrum Domini...”; zie ook: Bletschacher (1985), p. 10
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Spirituali...”. Of dit kan worden beschouwd als de aanzet van de jaarlijkse traditie 
van spectaculaire opvoeringen in de keizerlijke kapel voor Goede Vrijdag, is moei-
lijk na te gaan. In de titel wordt gesproken van een ‘muzikale voorstelling’, maar in 
het libretto wordt, anders dan in de latere libretti vanaf 1670, geen decor 
beschreven.20 

 § 3 De decors voor het Heilig Graf door Ludovico Ottavio Burnacini 1670-1705

 3.1 De decorontwerpen in de Österreichische Nationalbibliothek 
In de Österreichische Nationalbibliothek te Wenen worden 36 ontwerpen voor 
religieuze decors bewaard, die op naam staan van Ludovico Ottavio Burnacini. 
Van deze ontwerpen zijn vijftien gesigneerd of van monogram voorzien.21 Bij 
dertien van deze gesigneerde of gemonogrammeerde tekeningen ontbreekt het 
eucharistie motief en is het beeldvlak steeds rechthoekig. Deze ontwerpen waren 
waarschijnlijk bestemd voor decors van opvoeringen van religieuze opera’s of 
oratoria die uitsluitend buiten de vastenperiode konden worden gehouden. Slechts 
één van deze dertien ontwerpen met monogram is, vanwege de ronde uitsparing 
met hostie of monstrans en de boogvormige bovenkant van het beeldvlak, 
herkenbaar als een decorontwerp voor een sepolcro-oratorium.22 De overige 21 
tekeningen van de 36 zijn toegeschreven aan Burnacini. Het zijn ontwerpen voor 
sepolcro-decors. Ze zijn niet gesigneerd en gedateerd en er zijn geen gravures 
naar deze ontwerpen gemaakt met jaartallen. Maar in libretti, de tekstboeken voor 
de sepolcri, uit de jaren 1670-1704 worden decors beschreven die overeenkomen 
met enkele van deze aan Burnacini toegeschreven decorontwerpen. Alles wijst 
er dus inderdaad op dat de ontwerpen uit deze periode stammen en dat ze van 
Burnacini’s hand zijn. Ook moeten ze bestemd zijn geweest voor de sepolcri in 
de Hofburgkapel aangezien Burnacini, zoals gezegd, als decorontwerper in vaste 
dienst van het Weense hof was en aangezien het zeker is dat hij ook de ontwerper 
was van de decors voor de oratoriumopvoeringen buiten de vastentijd.23 Van de 
reeks tekeningen in de National Bibliothek, kunnen uiteindelijk met zekerheid 17 
worden beschouwd als ontwerpen voor oratoriumopvoeringen in de Hofburgkapel 
voor Goede Vrijdag door gedetailleerde decorbeschrijvingen in de libretti van de 
oratoria. Van de sepolcri die keizerin Eleonora liet opvoeren, kan slechts één libretto 
met een ontwerp van Burnacini in verband worden gebracht.24  

    20 ÖNB, Hs, Cod. 13347;. Volgens Gruber (1972, pp. 26-27) gaven de jezuïeten en mogelijk ook het hof de  
oratoriumuitvoeringen in 1643 al met een coulissendecor; Smither (1977, p. 373) merkt op dat de tekst niets 
zegt over de aard van de opvoering, maar dat de opvoering vergelijkbaar is met die van het latere sepolcro-
oratorium; zie ook: Weil (1982), p. 160.
    21 Biach-Schifmann (1931), pp. 130-136.  
    22 Zie ook appendix nummer 49 en afb. 34.
    23 Biach-Schiffmann (1931), p. 65. Volgens de auteur wordt Burnacini in de meeste libretti voor operaopvoe-
ringen als de decorontwerper genoemd. Dit in tegenstelling tot de tekstboeken voor de sepolcro-oratoria.
    24 Dit betreft het ontwerp met de voorstelling van ‘Jonas en de walvis’, dat in 1686 uitgevoerd werd 
voor het oratorium La Sorte sopra le Veste di Cristo [afb. 35]. Biach-Shiffmann (1931), pp. 65-66. Libretti van 
paasoratoria met decors in de privékapel van Eleonora zijn overgeleverd uit de jaren 1676, 1685 en 1686, in: 
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Burnacini›s decorontwerpen voor het Heilig Graf zijn wat vorm en compositie 
betreft gelijk aan de afbeeldingen van de decors voor het veertigurengebed in 
Rome. Doordat zij evenals de Romeinse kerkdecors in het koor van een kerk of 
kapel werden uitgevoerd, vertoont hun beeldvlak dezelfde hoge, smalle vorm met 
de halfronde bovenkant. De voorstellingen van de Weense tekeningen hebben, 
zoals  in de algemene inleiding al is beschreven, dezelfde tweedeling van een 
aardse sfeer met menselijke figuren en een hemelse sfeer met een hostie in glorie. 
Door de cirkelvormige uitsparing in het midden van de hemelse voorstellingen 
zijn de tekeningen herkenbaar als religieuze decorontwerpen die de functie van 
decoratieve omlijsting van de uitgestelde hostie hadden. De beschrijvingen in de 
libretti van de decors van sepolcro-oratoria maken duidelijk dat deze decors ook 
voor oratoriumopvoeringen op Goede Vrijdag werden gebruikt. Alleen de tekening 
die in de hemelse sfeer een duif met de hostie geeft te zien, is een ontwerp voor 
een veertigurengebed dat op Pinksteren plaatsvond, zoals het onderschrift ‘Festum 
Pentecostae’ ook aangeeft.25 
Behalve de decors voor het Romeinse veertigurengebed werkte ook de Florentijnse 
traditie van decorvoorstellingen van paleisarchitectuur door in Burnaccini’s 
ontwerpen voor sepolcro-decors. Het gaat hier om de strakke paleisarchitectuur, 
die in de late zestiende en de vroege zeventiende eeuw is ontworpen voor 
toneeluitvoeringen aan het Medicihof.26 Burnacini kan deze Florentijnse invloed  
ondergaan hebben via zijn vader. Deze verbleef daar rond 1640 tegelijk met 
Alfonso Parigi. 
Slechts in een viertal gevallen kunnen Burnaccini’s decorontwerpen voor de sepolcri 
in de Hofburgkapel met een grote mate van waarschijnlijkheid worden gerelateerd 
aan decorbeschrijvingen uit de libretti die er over de sepolcro-oratoria in deze kapel 
zijn uitgegeven. Het eerste ontwerp dat kan worden thuisgebracht, betreft een 
‘Ecce Homo’ voorstelling. Het laat Pilatus en de gevangen Christus zien, in een 
binnenhof met rondom strakke classicistische architectuur. Bovenop de middelste 
van de drie bogen in de achterwand is een balkon waarop Christus staat tussen 
Pilatus en een Romeinse soldaat. In de hof heeft een groep druk gebarende men-
sen zich rond het kruis verzameld. Onderin het decor was het Heilig Graf voor-
gesteld. In de hof verschenen achtereenvolgens de personificaties ‘Het slechte 
politieke Belang’, ‘De blinde volkse Furie’ en ‘De Judaïsche Koppigheid’. De regie-
aanwijzingen voor de opkomst van deze personificaties in de hof wekken de indruk 
dat de toneelruimte door de zangers werd gebruikt.27 Boven de paleis architectuur 
is een hemel met een door licht omgeven hostie en daarboven is God de Vader af-
gebeeld. De ruimte wordt aan weerszijden en midden achter begrensd door arcades 

ÖNB, Mus., 38 J. 133, no›s. 6, 13 en 16. Zie voor de beschrijving van dit decor uit 1686 appendix no. 44. 
    25 ÖNB, Ths, inv.no. Min. 29-37; zie verder Biach-Schifmann (1931), pp. 134-135.
    26 ÖNB, Ths, inv. no. Min. 29 30 b1. Zie appendix no. 40; Biach-Schiffmann (1931), p. 134 en afb. 52. 
Zie ter vergelijking van de Burnacini’s Weense decors in Florentijnse traditie, bijvoorbeeld de decorafbeeldin-
gen van Giulio Parigi uit 1608 met het ‘Palazzo della Fama’ en de ‘Tempo della Pace’ voor Il Giudizio di Paride 
in het Uffizitheater te Florence in: Nagler (1964), afb. 68 en 74 en Blumenthal (1982), afb. 1 en 13.
    27 ÖNB, Mus inv.no. 38J.133, f.169. “L’Apparato figurerà l’Atrio di Pilato... Scopertosi il SS. mo Sepolcro, 
si vede l’Apparenza dell’ Atrio di Pilato. Con al di sotto figurata la Sacra Tomba... Comparisce nell’Atrio chi 
rappresenta il Malvaggio Interesso politico, il Cieco Furor plebeo, L’Ostinatione Giudaica,...”. 
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met vierkante pilaren. Aan de rechterkant is globaal een wand aangegeven, die 
halverwege wordt doorbroken door een trap waarop mensen heen en weer lopen. 
De voorstelling wordt vooraan ingeleid door een brede theatrale trap. Het thema 
van de tekening maakt het aannemelijk dat het hier gaat om Burnacini’s decor-
ontwerp voor het oratorium “L’Ingiustitia della Sentenza di Pilato”, dat in 1676 in 
opdracht van keizer Leopold I in de Hofburgkapel werd opgevoerd [afb. 36].28 In 
dit decorontwerp wordt duidelijk de Florentijnse traditie voortgezet van de decors 
met strakke paleisarchitectuur, die in de late zestiende en de eerste decennia van 
de zeventiende eeuw zijn ontworpen voor toneeluitvoeringen aan het Medicihof te 
Florence.29 
Drie jaar later, in 1679, werd het oratorium “Die Erlösung des menschlichen 
Geslechts in der Figur des aus Aegypten geführten Volks Israël” in de Hofburg-
kapel uitgevoerd. Waarschijnlijk is Burnacini’s ontwerptekening met het onder-
schrift “Chore, Datan et Abiron” (Numeri 16: De opstand van Korach, Datan en 
Abiran) voor dit oratorium gemaakt [afb. 33].30 In dit verhaal wordt beschreven hoe 
de opstandelingen die twijfelen aan het gezag van Mozes en daarmee aan de God 
van Israël, tijdens de tocht door de woestijn op gruwelijke wijze worden gestraft. 
Op het eerste plan zien wij Korach en de zijnen verdwijnen via de opengespleten 
woestijnbodem “in het dodenrijk” (Numeri 16:33). Op het tweede plan komt Mozes 
met zijn gevolg vanuit het tentenkamp naar voren. Links op de achtergrond vol-
trekt zich een tweede drama. Mensen die hun twijfel aan Mozes lieten zien door 
reukoffers te brengen, proberen tevergeefs aan een vuurzee te ontkomen (Numeri 
16:35). Hoger in het beeldvlak is een wolkenhemel met een door engelen gedragen 
monstrans. Het verhaal van de ‘bevrijding’ van het Joodse volk tijdens de uittocht 

    28 ÖNB., inv.no. Min. 29 58-B2. Zie appendix no. 51. De tekening is eerder door Biach-Schiffmann in 
verband gebracht met het oratorium Giesù flagellato uit 1709 in opdracht van keizer Joseph. Omdat 
Burnacini in 1707 overleed, kan deze dan dus niet de ontwerper van het decor zijn geweest. In dat geval zou 
het een ontwerp moeten zijn van Burnacini›s opvolger Antonio Beduzzi (1675-1735). Biach-Schiffmann’s 
voorstel is echter niet plausibel, omdat de titel van het libretto aangeeft dat het oratorium Giesù flagellato 
geen religieus toneelstuk, maar een kooruitvoering was. Bovendien wordt in de tekening van Burnacini niet 
de ‘Geseling’ getoond, het thema van het oratorium uit 1709, maar een ‹Ecce homo› voorstelling: het decor 
liet de binnenhof van het paleis van Pilatus zien.
    29 ÖNB, Ths, inv. no. Min. 29 30 b1. Zie appendix no. 40; Biach-Schiffmann (1931), p. 134 en afb. 52.Ook 
de decors die Burnacini’s maakte voor de Weense hofopera, laten zich goed vergelijken met Giulio Parigi’s 
decorafbeeldingen ‘Palazzo della Fama’ en ‘Tempo della Pace’ voor Il Giudizio di Paride in het Uffizitheater te 
Florence in 1608; Nagler (1964), afb. 68 en 74; Solf (1975), pp. 85-87, afb. 17. Solf gaat in haar monografie wat 
betreft Italiaanse invloeden op decors van Burnacini in Wenen nog verder terug in tijd dan Biach-Schifmann; 
Solf laat bijvoorbeeld zien dat de Inverno voorstelling voor de opera “Il Pomod’oro” uit 1668 in het Weense 
Theater auf der Cortina terug te voeren is via Alfonso Parigi naar het decor van de Florentijnse kunstenaar 
Bernardo Buontalenti (1536-1608) met een voorstelling van de hel. Buontalenti maakte dit decor voor tonee-
lopvoeringen ter gelegenheid van het huwelijk tussen Ferdinando de’Medici en Christina van Lotaringen in 
1589; zie ook Solf (1975), pp. 85-87. Solf  beschrijft ook overeenkomsten tussen decors van Buontalenti en 
Burnacini. In Solf’s monografie van Burnacini worden echter uitsluitend decors voor het profane hoftheater 
behandeld; zie ook: Blumenthal (1982), afb. 1 en 13; . 
    30 ONB, Ths, inv. no. Min. 29 38-a. Zie appendix no. 43; Biach-Schiffmann (1931, p. 135), geeft de titel van 
het libretto zonder inventarisnummer en een decorbeschrijving uit de tekst. Deze kan daardoor niet met de 
voorstelling van de tekening worden vergeleken.
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uit Egypte wordt zo met de bestraffing van de ongelovigen voorgesteld. 
Een ongedateerd decorontwerp van Burnacini met ‘Simson verslaat de Filistijnen’, 
laat eveneens de overwinning van het goede geloof zien [afb. 34].31 De druk geba-
rende Simson met om hem heen wegvluchtende Filistijnen is op het eerste plan te 
zien en tussen de arcaden van de ruïne op de achtergrond zijn figuren afgebeeld, 
die te voet of te paard wegvluchten. Qua thematiek en beeldopbouw zijn de twee af-
beeldingen van Burnacini vergelijkbaar met Nicolò Menghini’s veertiguren gebeds-
decor ‘De doortocht door de Rode Zee’ in de Romeinse Gesù in 1646. Daar was, 
zoals vermeld in hoofdstuk 1, onder de hostie in glorie voorgesteld hoe de vijanden 
van Mozes en het Joodse volk gruwelijk ten ondergaan [afb. 4]. Net als Menghini in 
diens decor, toont Burnacini in deze twee tekeningen aldus een oudtestamentische 
scène met de tijdelijke overwinning op het kwaad, als vooruitwijzing naar de triomf 
van de eucharistie die de voorstelling bekroont.  
Weer een ander ontwerp voor een sepolcro van Burnacini kan worden gerelateerd 
aan het sepolcro-oratorium ‘La Sorte sopra la veste di Cristo’, dat, zoals gezegd, 
in 1686 in de privékapel van keizerin Eleonora werd opgevoerd [afb. 35]. Op het 
ontwerp is een schip afgebeeld in een stormachtige zee op het moment dat Jonas 
overboord wordt geworpen en in de opengesperde muil van een walvis belandt 
(Jona 1 en 2). Boven de zee is een bewolkte lucht met een hostie als stralend mid-
delpunt. Het motief van de profeet die na veertig uur levend de walvis verliet, is 
een oudtestamentische vooruitwijzing naar de opstanding uit de dood van Chris-
tus veertig uur na de graflegging. Het verhaal van Jonas is als eucharistiesymbool 
vaker in decors voor veertigurengebeden in de Goede Week verwerkt.32 Hier is het 
echter als onderwerp van de decorvoorstelling als geheel gebruikt. Opmerkelijk is 
dat het thema van de decorvoorstelling niet hetzelfde is als het verhaal dat in het 
oratorium wordt verteld. Uit de titel en de lijst van personages blijkt dat in het 
zangspel de geschiedenis van soldaten die dobbelen om de kleren van de gevangen 
genomen Christus werd voorgesteld (Johannes 19: 23-24). Personages die opkwa-
men waren achtereenvolgens vier soldaten, Maria, Johannes de evangelist en Maria 
Magdalena. Toch wordt in de librettotekst duidelijk beschreven dat het verhaal 
van de gokkende soldaten zich voor een decorvoorstelling met Jonas en de Walvis 
afspeelt. Het verband tussen het verhaal dat werd opgevoerd en de voorstelling van 
het decor, is kennelijk uitsluitend gelegen in de functie van antetype, die Jonas 
in de Walvis heeft voor Christus’ Graflegging en Zijn Opstanding na drie dagen. 
Hoewel de afmetingen van de privé-kapel van Eleonora Gonzaga niet bekend zijn, 
is het mogelijk dat een toneeldecor met coulissen werd gebruikt, omdat er in het 
libretto sprake is van een decor met de opkomst van verschillende zangers. Over 
het gebruik van de toneelruimte geeft de librettotekst verder geen uitsluitsel.33  

    31 ÖNB, Ths, inv.no. Min. 29 38 a en Min. 29, 56-b2. Zie appendixnummers 43 en 48; zie ook: Biach-
Schiffmann (1931), pp. 68, 131 en 136; Weil (1982), pp. 157 en 161. Weil benadrukt dat zowel de compositie als 
de inhoud van de ontwerpen van Burnacini en Menghini sterk overeenkomen. 
    32 In Tirol is een aantal decors uit de 18de en 19de eeuw bewaard gebleven, waarop het walvismotief in de 
decoromlijsting is te zien. Zie Möller (1987), afb. p. 40 en 41 en appendix no. 44.
    33 Renker (1913, p. 24), is van mening dat de tekening met het zeegezicht als een vlakke schildering is 
uitgevoerd, omdat er geen ruimte zou zijn voor een plankier met een coulissen decor in de privékapel van de 
keizerin. 
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‘Het offer van Abraham’ (Genesis 22:1-19) is het vierde ontwerp dat aan een 
libretto kan worden gerelateerd en zo kan worden gedateerd. [afb.37].34 Centraal in 
het ontwerp staat een berg met bomen en rotsen. Rechts  op het eerste plan zijn 
twee boeren in gesprek en links is een ezel prominent afgebeeld. Op de achter-
grond bovenop de berg is de eigenlijke handeling te zien: Abraham die op het punt 
staat zijn zoon Izaäk te offeren. Hij wordt tegengehouden door een engel die uit 
de hemel afdaalt. Rechts van het offerblok staat de ram die de plaats van Izaäk in 
moet nemen. Hoger in de hemel is een licht verspreidende hostie met aan weers-
zijden engelenscharen. De voorstelling komt overeen met de korte decorbeschrij-
ving uit het libretto voor het oratorium ‘Il Sacrificio Non Impedito’, ‘Het Offer dat 
niet is tegengehouden’ uit 1692. Het libretto begint met de presentatie van het 
voorgestelde thema: “Het offer van Abraham’s zoon Izaäk dat werd tegengehouden 
door de engel, een toespeling op ‘Het Offer van de Zoon van God dat niét is tegen-
gehouden’:” Motivi nel Sagrificio non impedito Il Rito della Chiesa Cattolica hà 
fatto preparare un’àpparato per lo Sepolcro di Christo & e la Figura del Sagrificio 
d’Abramo, impedito dell’Angelo...”. Na de onthulling van het Heilig Grafdecor was 
op de decorvoorstelling Abraham te zien op de top van een berg op het punt om 
zijn zoon te offeren, en de ram die zijn plaats inneemt, nadat Abraham door de 
engel is tegengehouden (“Sopertosi il SS.mo Sepolcro, si vede una Sommità di 
Monte con la Figura del Sacrificio d’Abrahamo”). Tevens zijn er twee zondaars 
afgebeeld, die het graf van Christus aanbidden en berouw vragen voor hun zonden 
(“Due peccatori, pentiti, vengono ad adorar Christo nel Sepolcro, e chieder perdono 
dello loro Colpe”).35 Weil vergelijkt dit ontwerp met het al meerdere malen aange-
haalde veertigurengebedsdecor ‘De doortocht door de Rode Zee’ van Menghini uit 
1646.36 In dit decor wordt de redding van het volk van Israël door God van de 
Egyptenaren voorgesteld onder de hemelse glorie met de eucharistie. 
In Burnacini’s ontwerp is te zien hoe de zoon van Abraham wordt gered door ‘god-
delijke tussenkomst’ in de vorm van een engel.  
De vijf hierboven geïdentificeerde ontwerpen van Burnacini dateren uit respectie-
velijk 1676, 1679, 1686, 1692 en 1702 en laten zien dat er in Burnacini’s oeuvre 
geen sprake is van een duidelijke stilistische ontwikkeling. Invloed van het zestien-
de-eeuwse Florentijnse toneel die Burnacini in Venetië heeft ondergaan van 
Alfonso Parigi, is te bespeuren in de tekening met het hof van Pilatus uit 1676, 
maar ook in het ontwerp met het Graf van Christus uit 1702. Dit laatste decoront-
werp, waarbij het graf van Christus als een open grot wordt voorgesteld, is door het 
thema vergelijkbaar met de aan Cigoli toegeschreven tekening van rond 1600 en 
ook qua opzet: bij beide ontwerpen is een grot te zien met bovenin een hostie [afb. 
16 en 38]. Stilistisch is er echter geen sprake van invloed van Cigoli op Burnacini.
Deze vijf ontwerptekeningen konden met een specifiek libretto in verband 
worden gebracht en zo worden gedateerd. Het blijkt echter heel moeilijk te zijn 
om ditzelfde te doen met de andere ontwerpen voor sepolcri van Burnacini in de 
Österreichische Nationalbibliothek. Enkele voorbeelden kunnen dat illustreren. 

    34 ÖNB Ths inv.n. Min. 29 36. Zie appendix no. 42.
    35 ÖNB, Mus. inv.no. 38 J. 133, f. 603; Zie ook: Biach-Schiffmann (1931), p.131; Smither (1977), afb. VIII-4; 
zie ook: Weil (1982). p. 157 afb. 128 en 129. 
    36 Weil (1982), p. 57, afb.128-129.
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De tekening met de titel ‘Muri Hierochontis Cadunt’ (Jozua 5:13-6:17) is door 
Biach-Schiffmann in verband gebracht met het oratorium ‘La Caduta Di Gerico’ 
dat in 1695 in de kapel van de Hofburg werd uitgevoerd [afb. 39].37 Op de tekening 
is te zien hoe torens en gebouwen van de stad Jericho onder een stralende hemel 
ineenstorten. In de hemel zijn twee grote engelen afgebeeld die een piëdestal 
dragen. Hierop staat de monstrans met een stralende hostie. Rechts op de 
achtergrond is een gewapende legerschare te onderscheiden, die de stad verlaat. 
In het midden staat een rij trompetblazers opgesteld. Ook op de voorgrond zijn 
verschillende groepen in rijen te zien. Links van het midden is een rij soldaten met 
brandende toortsen en voor hen staat nog een tweede rij mannen met trompetten. 
Rechts op de voorgrond tenslotte, staan soldaten die bewapend zijn met lansen. 
De dieptewerking wordt versterkt door de verspreiding van de menselijke figuren 
over het kale landschap vóór de stad die ten ondergaat. Rotsen en bomen links 
en rechts op de voorgrond dienen weer als repoussoir, net als bij Burnacini’s 
ontwerp met ‘Het graf van Christus’ uit 1702 [afb. 38]. De bijbelse geschiedenis 
die in het oratorium ‘La Caduta Di Gerico’ wordt verteld, is precies die welke wordt 
afgebeeld op de tekening. In het libretto van de ‘Val van Jericho’ zijn evenwel geen 
decorbeschrijvingen en regieaanwijzingen aangetroffen. Bovendien geeft de tekst 
geen datum waarop het oratorium is uitgevoerd. Dit maakt het onwaarschijnlijk 
dat het oratorium voor Goede Vrijdag bestemd was, omdat deze hoogtijdag 
doorgaans in de titel wordt aangegeven. Het libretto beschrijft een concertante 
oratoriumuitvoering zonder toneelspel. Dat deze kooruitvoering vóór een decor 
met de stad Jericho werd gegeven is weliswaar mogelijk, maar onwaarschijnlijk, 
omdat een decor in het geheel niet wordt vermeld in het libretto. Mogelijk is het 
betreffende ontwerp gemaakt voor een sepolcro-oratorium, waarvan geen libretto 
meer voorhanden is. 
Op Burnacini’s ontwerp ‘Mozes en het brandende braambos’ (Exodus 3:1-22), is 
Mozes op een heuvel in geknielde houding afgebeeld; vlak achter hem staan zijn 
schoenen en voor hem is het brandende braambos. De rook van de struik trekt 
door de wolken heen naar de hemel, tot aan een lichtglorie rondom de hostie. Op 
de voorgrond wordt het landschap aan weerskanten afgesloten door rotsen met 
bomen, die als coulissen aandoen. [afb. 40].38 Het lijkt hier dan ook weer om een 
ontwerp voor een oratoriumopvoering te gaan. Biach-Schiffmann beschouwt de 
tekening als een ontwerp voor het sepolcro-oratorium van 1696, “La Passione di 
Christo…”. De voorstelling op de tekening vertoont inderdaad overeenkomsten met 
een deel van het decor dat in dit libretto wordt beschreven. Maar de engelenscharen 
die volgens het libretto in de hemelse glorie bovenin het decor waren uitgebeeld, 
ontbreken in de tekening van Burnacini. Uit de decorbeschrijving van 1696 blijkt 
bovendien dat het motief van Mozes voor het brandende braambos onderdeel was 
van een veel uitvoeriger voorstelling. Zo was er op de achtergrond ook een stuk van 
de hel met ‹afschrikwekkende duivels› te zien.39 Deze duivels ontbreken eveneens 

    37 ÖNB, Mus. inv.no 406. 741 B. La Caduta di Gerico oratoria D’Autore incognito Cantato nella Capella 
Dell’Augustissimo Imperatore Leopoldo L’Anno M.D.C.XCV; ÖNB, Ths inv.no. Min. 29, 56-b, zie appendix 
no 47; Biach-Schiffmann (1931), afb. 47; zie ook: Tintelnot (1939), p. 274. 
    38 Ö.N.B Ths, inv.no. Min. 29 29 b-1; zie appendix no.38.
    39 ÖNB, Mus., inv.no 38 J 133, no. 25, La Passione di Christo... 1696, f. 705: “ Scopertosi il SS.mo Sepolcro, 
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op de tekening, die overigens een indruk van compleetheid maakt, door de indeling 
in een aardse en een hemelse sfeer en door de boogvormige afronding van het 
beeldvlak. Hoewel onmiskenbaar een decorontwerp, is het onwaarschijnlijk dat de 
tekening een ontwerp is voor het decor voor het oratorium uit 1696. 
Bij één van de ontwerpen van Burnacini, is het graf van Christus het thema van de 
decorvoorstelling [afb. 38].40 In een grot is het graf te zien, met twaalf (slapende) 
wachters. De toegang tot de grot wordt gedeeltelijk verhuld door wolken en grote 
engelen. Een licht verspreidende hostie met een krans van engelenhoofdjes 
vormt weer het middelpunt van de hemelse voorstelling. In het verschiet is de 
berg Golgotha met mensen, die onder aan de twee resterende kruizen staan. De 
voorstelling wordt aan beide zijden afgesloten met een repoussoir van begroeide 
rotsen.41 Deze tekening is door Biach-Schiffmann in verband gebracht met het 
oratorium ‘La Resurezzione di Giesù Christo’ uit 1702.42 Omdat er geen plaats 
van uitvoering noch een opdrachtgever wordt vermeld in de titel van het libretto, 
is het onwaarschijnlijk dat dit oratorium in opdracht van het Weense hof werd 
opgevoerd. Waarschijnlijk werd het gezongen op stille zaterdag door een koor 
van Ursulinenzusters voor het Heilig Graf in de Urselinenkirche, vóór een decor 
waarop de berg Golgotha was afgebeeld. De orde van de Ursulinen werd in 1660 
door keizerin Eleonora naar Wenen gehaald en dat maakt het aannemelijk dat het 
sepolcro-oratorium in navolging van het hof in hun kerk werd geënsceneerd. Het is 
daarmee mogelijk dat Burnacini’s tekening een ontwerp is voor het oratorium 
‘La Resurezzione di Giesù Christo’, maar zeker is dit niet.   
De tekening kan ook verband houden met het oratorium ‘Le sette consolationi 
a Maria Vergine per la morte di Christo’ uit 1670. Volgens het libretto was bij 
dit oratorium op het toneel het Graf van Christus met twee gewapende wachters 
voorgesteld. Ook bij de lijst van de optredende personen worden de wachters 
bij het graf vermeld. De overeenkomsten tussen de in het libretto beschreven 
figuren en Burnacini’s Graf van Christus zijn evenwel te algemeen van aard om 
de tekening definitief als ontwerpstudie voor het decor van het oratorium ‘Le sette 
consolationi a Maria Vergine per la morte di Christo’.
Onder de ontwerpen voor sepolcro-decors  van Burnacini bevindt zich een tekening 
met ‘Christus in de tuin van Gethsémane’ [afb. 41].43 Hierop is Christus links 
van het midden in gebed voorgesteld. Op de voorgrond liggen de figuren van de 
drie slapende apostelen, Jacobus, Petrus en Johannes. Rechts op de achtergrond is 
de stad Jeruzalem afgebeeld, terwijl een legerschare, aangevoerd door Judas, het 
gezelschap in de tuin nadert (Mattheüs 26: 36-46). Christus heeft Zijn blik gericht 
op de hemel, waarin een door engelen gedragen kruis te zien is. De hemelse 

Si vede nella Parte sublime un Tratto di Gloria, con Schiere di Angeli: nell’Aria il Rovetto ardento, vedute da 
Moise, e nel Profondo una Parte d’Inferno, con Demonii in atto di spavento.”
    40 ÖNB, Ths, inv.no. min. 29/58 b2; zie appendix no. 52.
    41 Dit ontwerp is qua thema en opzet vergelijkbaar met de in hoofdstuk 1 besproken, aan Cigoli toegeschre-
ven tekening van ca. 1600 - in beide ontwerptekeningen is een grot te zien met bovenin een hostie [afb. 16 
en 38]. In stilistisch opzicht heeft Burnacini Cigoli hier echter niet nagevolgd. 
    42 ÖNB, Mus., inv.no. 406. 747 B. La Resurrezione di Giesu Cristo Oratorio Da Cantarsi Dalle R.R. M.M. 
Orsoline  Nella Sera Del Sabbato Santo Al Santo Sepolcro; Biach-Shiffmann (1931), p. 132.  
    43 ÖNB, inv.no.Min. 29 40 b-1. Zie appendix no. 46.
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voorstelling wordt bekroond door een lichtverspreidende hostie. 
Biach-Schiffmann en na haar ook Tintelnot brachten de tekening in verband met 
de korte decorbeschrijving uit het libretto van het oratorium ‘Le Sette consolationi 
a Maria Vergine per la morte di Christo’ van Nicolò Minati, dat op Goede Vrijdag 
1670 werd opgevoerd in de Hofburgkapel. De tekening zou hiermee het vroegste 
ontwerp voor een sepolcro-oratorium in de Weense Hofburgkapel zijn. In dit 
oratorium was sprake van een opening in hemel, waarbij een kruis te zien was 
dat door twee engelen werd gedragen.44 Dit motief alleen is echter te weinig om 
de tekening Christus in de tuin van Gethsémane met dit oratorium in verband te 
kunnen brengen. De voorstelling op de tekening wijkt bovendien in belangrijke 
details af van de decorbeschrijving; in de tekst worden twee engelen genoemd, 
terwijl op de tekening het kruis wordt gedragen door vijf engelen. Een van deze vijf 
biedt de biddende Christus een kelk aan, duidelijk een toespeling op de woorden 
uit het gebed van Christus: “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker 
aan Mij voorbijgaan.” Door de beker in de vorm van een hostiekelk uit te beelden, 
wordt letterlijk en figuurlijk een verband gelegd tussen de aardse sfeer met de 
nog levende Christus en de hemelse glorievoorstelling met de hostie. De titel 
van het libretto uit 1670, ‘Le sette consolationi a Maria Vergine per la morte di 
Christo’, geeft echter aan dat in dit oratorium een latere fase uit de passiecyclus 
werd opgevoerd, na de dood van Christus. Het decor klopte hier ook mee: een 
hemel met God de Vader en het kruis met de twee engelen en op het toneel het 
Graf van Christus met twee gewapende wachters. De in het oratorium van 1670 
voorkomende personen, waaronder de personificatie van de Verloste Mens, Maria, 
Veronica en de zielen van bevrijde profeten, zijn afwezig op de tekening.45 Nu 
kwam het voor dat het thema van een libretto verschilde met het verhaal van de 
decorvoorstelling – zie het eerder besproken sepolcro-oratorium ‘La Sorte sopra la 
Veste di Cristo’ uit 1686 [afb. 35] –, maar dan werd dit verschil in de librettotekst 
aangegeven en dat is hier niet het geval. 

 3.2 Typologie van Burnacini’s sepolcro-decors
Zoals al eerder gezegd, is het, bij gebrek aan voldoende beeldmateriaal, moeilijk 
om de vraag te beantwoorden of Burnacini’s sepolcro-decors een bepaalde stilisti-
sche ontwikkeling hebben laten zien.46 De indruk is eigenlijk dat zij dit niet deden, 

    44 ÖNB, inv.no. 38 j 133, Mus., fol. 9 ff. Nicolò Minato, Le sette Consolationi... (1670); Biach-Schiffmann 
(1931), p. 68 en 135. Biach-Schiffmann citeert uit het libretto: “S’apre una Nube, comparisce una Croce tenuta 
da due, che rappresentano due Angeli...”; zie ook: Tintelnot (1939), pp. 271-272.
    45 “La Beatissime Vergine; L’Eterno Padre placato; La Divina Giustitia soddisfatta; L’Anime de SS. PP. 
Liberate; L’Huomo Redento; Santa Veronica: S. Pietro; S. Giovanni; 2 Angeliche scoperono la Croce, fatta 
Segno di Salute; 2 Guardie al Sepolcro di Cristo.”
    46 Biach-Schiffmann (1931, pp. 47-48), onderscheidt in het werk van Burnacini tot 1680 drie fases van 
ontwikkeling. Volgens haar indeling vielen deze fases achtereenvolgens in de jaren 1651-1659, 1659-1667 en 
1667 tot 1680. In de decorafbeeldingen uit de eerste fase is volgens haar de invloed van Ludovico’s vader, 
Giovanni Burnacini, herkenbaar. In de tweede fase ontwierp hij decors met gecompliceerde voorstellingen 
in groter formaat. De derde fase was Burnacini’s bloeiperiode. Uit die jaren stamt zijn bekendste werk, de 
decors voor de opera “Il Pomo d’oro”. Deze chronologische indeling is echter gebaseerd op de gedateerde 
gravures, die dus niet verder gaan dan 1680. Na dat jaar zou Burnacini echter nog 25 jaar werkzaam zijn als 
decorontwerper voor het Weense hof.
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en dat er eerder sprake is van twee verschillende typen van decors, die Burnacini 
in de jaren van 1678 tot 1705 heeft toegepast, dan van een afnemende Florentijnse 
invloed. Ontwerpen van het eerste type tonen voorstellingen die eenvoudig en strak 
van opzet zijn, met kleine, duidelijk te onderscheiden figurengroepen. Een goed 
specimen van dit type is de tekening ‘De pest in Jeruzalem onder koning David’ 
(1 Koningen 24:1-17) [afb. 42].47 Deze tekening geeft het verhaal van de pest in 
Jeruzalem als straf voor koning David. Op de voorgrond zit een moeder met kind 
en om haar heen worden zieken en doden weggedragen uit de stad, die op de ach-
tergrond is afgebeeld. In de lucht is een monstrans met daarboven een enorme 
engel met een zwaard die knielt voor God. De tekening toont het tragische verhaal 
in een rustige atmosfeer met duidelijk te onderscheiden figuren. De eenvoud in 
compositie van de pestscène in Jeruzalem wordt ook aangetroffen in bijvoorbeeld 
het ontwerp ‘De Wonderbaarlijke Visvangst’ [afb. 43].48 De scène waarin Christus 
uit een groep vissers de apostel Petrus aanwijst, is gesitueerd in een rustig zee-
gezicht dat aan weerszijden wordt ingesloten door een repoussoir van begroeide 
rotsen. Daarboven is een lucht te zien met een door engelen gedragen monstrans. 
Ook de voorstelling van het ontwerp met ‘Christus predikt in de woestijn’ [afb. 44], 
toont een overzichtelijke compositie, met links Christus en zijn apostelen en daar-
tegenover het gehoor van tien mensen. De woestijnscène wordt op het middenplan 
afgesloten door heuvels met bomen. In een bewolkte hemel verschijnt weer een 
door engelen gedragen monstrans. Het ontwerp met ‘Maria in Egypte’ 
(Lucas 10:42) valt op doordat alleen Maria te zien is bij een palmboom [afb. 45]. In 
deze palmboom is de uitsparing voor de hostie aangegeven.49 Het is moeilijk voor 
te stellen dat dit een ontwerp is voor een sepolcro-oratorium met een toneelopvoe-
ring. Op deze voorstelling is geen dramatische handeling van personen te zien, 
zoals doorgaans op de decorontwerpen voor Goede Vrijdag in de Hofburgkapel. 
Bovendien is de figuur van Maria niet geplaatst in een ruimte die decormatig aan-
doet door coulisseachtige repoussoirs van bijvoorbeeld bomen, zoals wèl het geval 
is bij de enige andere tekening waarop ook slechts één figuur te zien is, Christus 
bij het brandende braambos [afb. 40].50 Mogelijk is de tekening met Maria in 
Egypte het ontwerp voor een decoratieve omlijsting van de uitgestelde hostie 
tijdens een veertigurengebed zonder oratorium opvoering.
Een voorstelling met veel figuren, maar zonder suggestie van heftige beweging, is 
te zien op een tekening met het verhaal van ‘De toren van Babel’ (Genesis 2:1-9) 
[afb. 46].51 Tussen de repoussoirs van begroeide rotsen vooraan, opent zich een 
vergezicht op een enorme vlakte. Op het tweede plan, is vóór de toren een mensen-
menigte voorgesteld. Hierdoor wordt een grote diepte gesuggereerd, die kan 
worden gelezen als een toneelruimte met twee paar coulissen en een afsluitende 
decorvoorstelling. De twee paarden die links aan de zijkant half achter de rots te 

    47 ÖNB, Ths, inv. no. Min. 29, 57 a-1. In het ontwerp met het onderschrift Pestis tempore Davidis zijn de 
initialen ‘L.B.F.’ en ‘F.I.’ aangegeven. De letters L.B. zijn de initialen van Ludovico Burnacini en de toevoegin-
gen ‘F.’en ‘I’ zijn afkortingen van Fecit en Inventit; zie appendix no. 49. 
    48 ÖNB, Ths, inv. no. Min. 29  57-b2. Zie appendix no. 50.
    49 ÖNB, Ths, inv. no. Min. 29, 29- b2. Zie appendix no. 40. 
    50 ÖNB, Ths, inv.no. Min. 29. 29-b1; zie appendix no. 39; zie: Biach-Schiffmann (1931), p. 69 en 131.
    51 ÖNB, Ths, inv.no. Min. 29. 21-b2; zie appendix no. 37; zie ook: Biach-Schiffmann (1931), p. 134.
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voorschijn komen, lijken (nog) gedeeltelijk achter de coulisse te staan.
In haar monografie over Burnacini heeft Solf aangetoond dat zelfs diens latere 
ontwerpen uit zijn Weense tijd soms nog de strakke Florentijnse compositie heb-
ben.52 Hetzelfde is te zien in de hierboven besproken tekeningen.

Het tweede type ontwerp van Burnacini toont levendige, ‘barokke’ voorstellingen 
met een sterke suggestie van beweging, grote licht-donker contrasten en een klu-
wen van moeilijk te onderscheiden figuren. ‘De hemelvaart van Eliah in de vuurwagen’ 
(2 Koningen 2:9-5) [afb. 49] is hiervan een goed voorbeeld.53 Heftige vlammen komen uit 
de hemelse wolk, waarop de monstrans staat. De mensen op de voorgrond proberen snel 
weg te vluchten voor deze vlammen. In de uitbundigheid van de hemelse visioenen en in 
de sterke licht donker contrasten, toont dit ontwerp overeenkomsten met ‘De bende van 
Korach’ [afb. 33] van 1679. 
Nog een ander ontwerp dat tot het tweede type moet worden gerekend, laat het moment 
zien waarop Christus de geldwisselaars uit de Tempel van Jeruzalem verjaagt (Mattheus 
21:12-13). De gewelven van de tempel bovenin de voorstelling gaan grotendeels schuil 
achter een wolkenhemel met engelen rondom de hostie. [afb. 48]. De overeenkomst met 
de voorstelling ‘Tempel van Salomo’ van Carlo Rainaldi voor het veertigurengebedsdecor 
in de Gesù in 1650 [afb. 2], is opmerkelijk, omdat ook door Burnacini de Joodse tempel 
wordt voorgesteld als een kerkinterieur dat voor een deel schuil gaat achter een glorie van 
wolken en engelen rondom de hostie. Mogelijk heeft Burnacini de gravure van Rainaldi als 
uitgangspunt gebruikt voor het decor in de Hofburgkapel. Alleen het thema van Rainaldi’s 
decor, ‘De inwijding van de Tempel van Salomo’, is hier veranderd in ‘Christus verjaagt de 
geldwisselaars uit de Tempel’. Ook de architectuur van Burnacini’s kerkinterieur is anders 
dan bij Rainaldi, want achter het hemels visioen zijn gotische gewelven te onderscheiden. 
Toch kan Burnacini ook hierin heel goed een navolger van het Romeinse decortype worden 
genoemd, want hij herhaalde in zijn decor de gotische kruisgewelven van de Hofburg-
kapel, zoals de architect Rainaldi in zijn decor de architectuur van het interieur van de 
Romeinse Gesù herhaalde. 

 3.3 Het graf van Christus in de Hofburgkapel
De librettoteksten spreken steevast over “de onthulling van het Heilig Graf”, terwijl op 
de decorontwerpen van Burnacini geen graven zijn afgebeeld. Dit houdt verband met de 
functie van de decors. Deze werden opgebouwd in de kapel ter ere van het Heilig Graf in 
de lijdenstijd. Het onderscheid tussen het volledige decor ter ere van het Heilig Graf en de 
eigenlijke graftombe van Christus wordt, bij wijze van uitzondering, duidelijk aangegeven 
in de eerder aangehaalde librettotekst van 1676: het volledige decor wordt daarin 
‘Sepolcro’ genoemd, het graf van Christus ‘Sacra Tomba’.54 De grafkist van Christus 
was volgens deze decorbeschrijving onderin het decor te zien. Nu nog laten de achttien-
de-eeuwse decors voor het Heilig Graf, die in de paastijd worden opgesteld in kerken in 

    52 Solf (1975), pp. 85-87.  Zoals hierboven aangegeven laat Solf bijvoorbeeld zien dat de Inferno-voorstelling 
voor de opera “Il Pommo d’oro” uit 1668 in het Weense Theater auf der Cortina terug te voeren is via Alfonso 
Parigi naar het decor van Bernardo Buontalenti voor het Medici hof uit 1589. 
    53 ÖNB, Ths, inv.no. Min. 29 30-b2. Zie appendix no. 41; Biach-Schiffmann (1931), p. 134, afb. 50. 
    54 Bij één van de ontwerpen van Burnacini is, zoals we zagen, het graf van Christus tot thema van de 
decorvoorstelling als geheel geworden. [afb. 38]. Zie noot 41.
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Oostenrijk, doorgaans zowel een monstrans in de uitsparing bovenin de hemelse voorstel-
ling in het decor zien, als een graf in het ondertoneel, vooraan onder het toneelpodium. 
In de uitsparing bovenin het decor wordt op Goede Vrijdag een hostie getoond en in het 
graf onder het toneelpodium wordt een Christusfiguur gelegd.55 Wanneer in de libretti 
steeds wordt gesproken over het ‘graf van Christus’, kan dus een dergelijk graf onder het 
toneelpodium zijn bedoeld. 

 3.4 De praktische uitvoering van de decors
In vorm en voorstelling zijn, zoals al is opgemerkt, de ontwerpen voor de decors voor de 
paasoratoria in Wenen nauw verwant aan de afbeeldingen van veertigurengebedsdecors 
in Romeinse kerken. Ook hadden ze deels dezelfde functie;  bij de paasdiensten vormen 
de sepolcro-decors op dezelfde manier als het decor voor het veertigurengebed in Rome, 
de spectaculaire omlijsting van de uitgestelde monstrans met de hostie. In Rome echter 
vormden de decors uitsluitend een decoratieve achtergrond bij de kerkelijke plechtigheden 
en werden de figuren die op de afbeeldingen te zien zijn op de coulissen geschilderd of als 
houten figuurstukken op het podium neergezet. In Wenen daarentegen werden de decors 
op Goede Vrijdag tevens gebruikt voor oratoriumopvoeringen door zangers. Ook de ruimte 
onder het toneelpodium en het gewelf boven het decor werden volgens de librettoteksten 
gebruikt voor toneelmachines tijdens de opvoeringen. Het enige waarin de afbeeldingen 
van deze sepolcro-decors zich direct onderscheiden van het bredere, rechthoekige lijsttoneel 
voor operadecors, is de hoge, smalle van boven afgeronde vorm die is aangepast aan de 
triomfboog van het kerkkoor. 
Over de opbouw, indeling en praktische uitvoering van de decors bieden de ontwerpte-
keningen – en met de Romeinse decorafbeeldingen is het niet anders – meestal weinig 
duidelijkheid. Wel leveren de regieaanwijzingen in de libretti hierover enige informatie. 
Deze aanwijzingen zijn in het verleden uiteenlopend geïnterpreteerd. Renker beschreef 
in zijn dissertatie van 1913 de tekeningen van Burnacini als ontwerpen voor vlakke schil-
deringen, die als achtergronddecoraties bij de oratoriumuitvoeringen werden gebruikt. 
De regieaanwijzingen in de libretti worden door de auteur niet letterlijk opgevat, omdat 
volgens Renker de keizerlijke kapel te weinig ruimte bood voor oratoriumopvoeringen met 
coulissen-decors, hooguit voor kooruitvoeringen voor een vlak doek. Biach-Schiffmann 
daarentegen vatte de tekeningen op als ontwerpen voor kleine decors met één tot twee paar 
coulissen en een afsluitende voorstelling. De decors moeten volgens haar statisch, zonder 
decorwisselingen geweest zijn, omdat de sepolcro-oratoria slechts één bedrijf hadden. 
Wel konden figuren, zoals wordt aangegeven in enkele libretti, vanuit de hemel via een 
wolkenmachine ten tonele verschijnen of door een luik in het toneelpodium naar de hel 
afdalen. Biach-Schiffmann laat in het midden of de zangers van de paasoratoria in de 
Hofburgkapel daadwerkelijk tussen de coulissen stonden of in een rij vóór het toneel-
podium. Tintelnot sluit zich aan bij de opvattingen van Biach-Schiffmann. Op de toneeltjes 
die enige diepte moeten hebben gehad, stonden volgens hem twee tot drie paar coulissen 
opgesteld, die niet verwisselbaar waren. Tintelnot omschrijft Burnacini’s decors echter als 
‘prakticabelen Heiliggrabbühne’, vanwege de regieaanwijzingen in de libretti. 
Volgens hem konden er zangers tussen de coulissen opkomen en afgaan.56 

    55 Dit is bijvoorbeeld te zien op het decor van Anton Zoller uit 1752 in de Pfarrkirche Sankt Andrea te Lienz, 
dat in het volgende hoofdstuk wordt behandeld [afb. 96-b en c].  
    56 Renker (1913), pp. 20-24; Biach-Schiffmann (1931), p. 68; Tintelnot (1939), p. 271.
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De vraag rijst wat we hier zelf verder over kunnen zeggen. Op enkele tekeningen, zoals in 
die met de Val van Jericho [afb. 39], zijn in de repoussoirs duidelijk coulissen te 
herkennen. De rij van figuren rechts op de voorgrond is zichtbaar tussen twee coulissen 
met voorstellingen van begroeide rotsen. De op de achtergrond afgebeelde stad is waar-
schijnlijk op het afsluitende toneeldoek geschilderd. Aangezien de ruimte van het koor van 
de Hofburgkapel plaats biedt aan een toneel met hooguit twee paar coulissen en een afslui-
tend prospect, is het niet mogelijk dat acht verschillende rijen van twee tot zes man over 
het podium werden verspreid.57 De rijen van manschappen tussen de coulissen moeten 
we ons daarom voorstellen als houten figuurstukken op het toneelpodium, net zoals bij de 
decors voor het veertigurengebed in de Romeinse Gesù. De oratoriumzangers kunnen hier 
tijdens de uitvoering dan ook niet óp het toneelpodium hebben gestaan, maar moeten zich 
er vóór hebben bevonden. 

 3.5 De decors en de opvoeringen
Voor meer details over de opvoeringen in de Hofburgkapel zijn we aangewezen op de, 
doorgaans beknopte, decorbeschrijvingen en regieaanwijzingen in de libretti. De tekst voor 
het oratorium ‘Le Sette Consolationi a Maria Vergine’ uit 1670 bijvoorbeeld, begint met 
een lijst van figuren en ‘motivi’. De gedeeltelijk allegorische personages worden soms met 
de toevoeging van een kenmerk of gemoedstoestand vermeld. Zoals in het bovenstaande 
al vermeld, komen achtereenvolgens ten tonele: Maria, de goddelijke Gerechtigheid, de 
Zielen van de heilige verloste profeten, de verloste Mens, de heiligen Veronica, Petrus en 
Johannes, twee engelen die het kruis dragen en tenslotte twee wachters bij het graf van 
Christus.58 Uit enkele beschrijvingen van de opkomst en afgang van deze personen kan 
worden opgemaakt of het om acteurs gaat of om figuurstukken. Zo wordt in dit libretto van 
1670 de opkomst van Maria tot in detail beschreven. Na de onthulling van het Heilig Graf-
decor kon men bij schemerlicht aan twee kanten van het graf een gewapende wachter zien: 
“Als degene die Maria voorstelt, opkomt en naar het graf toeloopt, staan de wachters op 
om haar te verjagen en vervolgens nemen zij hun oorspronkelijke positie weer in”, aldus 
de regieaanwijzingen. Hiermee worden dus duidelijk handelingen van spelers beschreven. 
Daarna wordt de opkomst vermeld van de Zielen die uit het voorgeborchte waren gered 
en die van de verloste Mens. Op het decor was ook een pelikaan te zien, die haar borst 
open pikt om haar jongen in leven te houden. In de tekst wordt uitgelegd dat deze figuur 
een verwijzing is naar Christus, die met zijn bloed de verlossing bracht. De pelikaan kan 
zonder verdere toelichting, in geschilderde vorm worden voorgesteld. Na de opkomst van 
Maria kwamen achtereenvolgens Veronica met de zweetdoek en de apostelen Petrus en 
Johannes op. Bovenin het decor werd in een lichtglorie de figuur van God de Vader ont-
huld. Hij bleef volgens het libretto steeds in deze glorie te zien. Vanuit de hemelse glorie 
kon men de stem horen van degene die de goddelijke Gerechtigheid voorstelde en die 
klaarblijkelijk achter de schermen stond. Behalve deze ‘deus ex machina’ in de lichtglorie, 
wordt ook het gebruik van een wolkenmachine beschreven. Volgens het libretto opende 
zich een wolk en werd er een kruis onthuld, gedragen door ‘twee spelers die engelen 

    57 Tintelnot (1939, 274), vergelijkt de opstelling van de rijen manschappen met de plaatsing van koren bij 
ontwerpen van Burnacini voor operaopvoeringen. Ook de repoussoirs vooraan doen coulisse-achtig aan. 
Toch is het volgens Tintelnot moeilijk na te gaan in hoeverre het om illusionistische ruimte gaat.
    58 ÖNB., Mus., inv.no. 38J. 33, (1670), ff. 1-2, Le sette consolationi a Maria Vergine per la morte di Christo 
(1670).



127

voorstelden’. Dit gebruik van een toneelmachine sluit op zichzelf niet uit dat een acteur 
die God de Vader voorstelde, op de wolkenmachine heeft gezeten. In de publicatie van 
Nicolò Sabbatini over toneeldecors en toneelmachines uit 1637-38, wordt beschreven hoe 
men acteurs vanuit de hemel op een wolk af kan laten dalen. De figuur zit hierbij op een 
dwarsbalk aan een galgachtige constructie, die onderaan via een katrol naar beneden wordt 
gedraaid.59 Bij de opvoering van 1670 moeten we ons echter geen acteur voorstellen, maar 
een figuurstuk. 
In de rolverdeling van het libretto wordt God de Vader vermeld als: “L’Eterno Padre 
placcato”, wat betekent dat hij van verzilverd of verguld materiaal was gemaakt. Aan het 
slot van het libretto wordt ook met de afgang van de personen precies aangegeven of het 
om acteurs gaat of om decorstukken. De eerste soort spelers verliet zelf de scène van het 
toneel, terwijl de tweede categorie met behulp van een toneelmachine werd weggehaald. 
Zo werd aan het einde van de voorstelling de figuur van God weer onzichtbaar gemaakt 
achter decorstukken en werd ook het kruis opnieuw bedekt door wolken. Hieruit kan 
worden opgemaakt dat dit geheel, inclusief de engelen, onderdeel vormde van een grote 
wolkenmachine. De actrice die de heilige maagd Maria speelde, verliet daarentegen op 
eigen kracht, huilend het toneel, gevolgd door Veronica, St. Petrus en Johannes en de zie-
len van de profeten en van de mens. Nadat alle personen van het toneel waren weggehaald 
of waren verdwenen, bleef alleen het graf van Christus staan: “Si nasconde l’Eterno Padre 
nel suo Lume. Si copre la Nube, dov’era la Croce. La B. Vergine và piangendo, seguita da S. 
Veronica, da S. Pietro, e da S. Giovanni, Vanno l’Anime da una Parte, da l’altro L’Huomo: 
Restando il S.mo Sepulcro.” In het libretto voor ‘Il Trionfo della Croce’, dat een jaar later, in 
1671, werd gepubliceerd, worden enkele andere praktische zaken belicht. De berg Golgotha 
was de plaats van handeling. Als eerste kwam een centurion op en werd het kruis van 
Chris tus onderin het decor, dat wil zeggen op het toneelpodium, gedragen, begeleid door 
een stoet van engelen. Deze laatsten waren volgens de tekst voor de centurion onzichtbaar. 
De engelen die allemaal bij het kruis gingen staan, waren voor het publiek waarschijnlijk 
wél zichtbaar. De zangeres die Maria speelde, daalde van de berg af en begaf zich ook naar 
het kruis onderaan de berg. Even later kwamen drie profeten, de Zielen van Jesaja, 
Jeremia en Ezechiel vanaf een ander gedeelte van de berg het toneel op. Zij waren juist uit 
het voorgeborchte van de hel verlost. Uit weer een ander gedeelte van de berg verscheen de 
figuur van de Dood. Dat zangers op verschillende plaatsen van de berg konden opkomen, 
wijst erop dat het berglandschap op verschillende decorstukken was voorgesteld, die op een 
oplopend toneelpodium waren opgesteld. De figuren rond het kruis, inclusief de engelen, 
stonden waarschijnlijk vooraan op het voortoneel. Bovenin het decor was wederom sprake 
van een ‘deus ex machina’: God de Vader verscheen in een stralenkrans.60 Net als bij het 

    59 Nicolò Sabbatini, Pratticca di fabricar scene e machine ne’ teatri, Pesaro 1637-1638; zie ook: Nagler 
(1954), pp. 99-102. Nagler beschrijft methodes die rond 1608 werden gebruikt om acteurs met een wolken-
machine op het toneel te laten verschijnen. 
    60 ÖNB , Mus., inv.no. 88 J.33, f.48, Il Trionfo della Croce (1671): “Scopertosi il SS.mo Sepolcro  si vede 
‘apparenzadel Calvaro. Comparisce chi rappresenta il Centurione, portano giu la Croce di Christo con corte-
ggio d’Angeli à lui invisibile... Depono la Croce: l’adora, e gl’Angelli stanno tutti d’inverno... Descendo da un 
altra parte del Monte chi rappresenta la B. Vergine... Vengono da un altra Parte del Monte che rapresentono 
l’Anime d’Issaia, Jeremia e Ezechiele, uscite dal Limbo. Comparisce da un’altra parte del Monte chi rappre-
senta la Morte ...”… “Comparisce sù la cima del Monte, in un lucidissimo splendore, chi rappresenta il Padre 
Eterno...” .
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oratorium van 1670, werd de opvoering afgesloten met spelers die het podium verlieten, 
terwijl de figuur van God de Vader weer in de lichtglorie werd verhuld. Behalve het Heilig 
Graf bleven ook het kruis en enkele kleine engeltjes te zien.61  
Ook in de tekst voor het oratorium uit 1672, ‘Il Paradiso Aperto’, wordt het gebruik van 
toneelmachines vermeld, zowel boven- als onderin het toneeldecor. Na de gebruikelijke 
onthulling van het decor, was er beneden uitsluitend een graf te zien en bovenin een 
schitterend verlichte hemel. Beneden, ‘op aarde’, kwamen Maria en andere mensen op. 
Daarboven in de hemel waren spectaculaire verschijningen van personificaties als de ‘Ver-
dienste van Christus’ te zien. Ook de figuur van God de Vader was zichtbaar in een krans 
van gouden stralen. Toen deze glorie met God de Vader onthuld werd (waarschijnlijk op 
dezelfde manier als in 1670 door het weghalen van enkele wolken), werd het publiek een 
blik in het paradijs verschaft. Vervolgens werden er zielen vanuit de hel ten tonele gevoerd. 
Via een luik in het podium zullen zij uit het ondertoneel zijn opgehesen. Omdat in de lijst 
van personen geen rollen van figuren uit de hel worden vermeld, moeten er geschilderde 
figuurstukken ten tonele gebracht zijn. Het openen van de hemel werd begeleid door een 
engelenkoor dat volgens de informatie uit het libretto voor het publiek niet zichtbaar was.62 
Tenslotte wordt beschreven dat ter afsluiting van de voorstelling, God de Vader in de glorie 
van lichtstralen weer verdwijnt. Vervolgens leidt de personificatie van de Goddelijke 
Barmhartigheid een goede ziel naar de hemel, die daar wordt opgewacht door engelen. 
Alle andere personages verlaten wederom zelf het toneel.63 
Het libretto uit 1696 van het oratorium ‘La Passione di Christo’ geeft informatie over de 
uitvoering van de muziek. Op drie verschillende plaatsen voerden de orkestleden een 
symfonie uit: op de gebruikelijke plek, de orkestbak, maar ook bij de glorievoorstelling en 
bij de lager gelegen hel. De vermelding van de glorievoorstelling en de lager in het decor 
uitgebeelde hel als plekken voor orkestleden, toont aan dat zij over de toneelruimte waren 
verspreid. Dit wil zeggen dat muzikanten op het toneelpodium gezeten moeten hebben 
(bovenin de decorstukken met de hemelse glorie is niet aannemelijk, maar mogelijk wel 
achterin het decor vóór de afsluitende voorstelling met de hemelse glorie). Deze verdeling 
van de orkestleden over verschillende plaatsen in en voor het decor is eerder in praktijk 
gebracht in het zestiende-eeuwse Florentijnse toneel.64

    61 Ibidem:”...Si nasconde il Padre Eterna nel Suo Lume, partono Li Profeti. Và la B. Vergine, seguita dalle 
Angeli, dalla Maddalena, e dal Centurione. Restando il SS.mo Sepolcro, la Croce, & alcuni piccioli angeli, che 
l’adorono.”
    62 Een mogelijke plek voor het engelenkoor is de plaats op het balkon achterin het auditorium van de 
Hofburgkapel, waar heden ten dage het koor van de ‘Wiener Sängerknaben’ tijdens gezongen missen staat 
opgesteld. Deze zangers zijn vanuit de zaal niet te zien.
    63 ÖNB, Mus, inv.no. 38 J. 33, (1672), f. 73: “Scopertosi il Santissimo Sepolcro si vede una Luminosa 
Apparenza celeste. Comparisce in Terra, chi rappresenta la B. Vergine, incaminandosi al Sepolcro di Christo... 
Vienne chi rappresenta L’Huomo Peccatore...”...“Comparisce in Aria da una Parte chi rappresenta Il Merito 
di Christo, con Angeli, che portano gl’Istromenti della Sua Passione: e dall’altra chi rappresenta L’Humiltà 
di Maria...”...“Comparisce, attorniato diludissimo Splendore, chi rappresenta il Padre Eterno ... Si senton 
Angeli con voci liete cantare senza esser veduti ...Poi si vede aprire un apparenza di Gloria che dimostra il 
Paradiso...” ...“Comparisce in Terra chi rappresenta La Misericordia Divina  si rivolta al Pecatore ... L’Huomo 
s’inginocchia ... Si scorge di sotto Terra una stuolo di spiriti...” ... “... Si nasconde trà i Raggi il Padre Eterno 
La Misericordia Divina conduce l’Anima del Buon Ladrone in Paradiso. Gl’Angeli la ricevano. Gli’altri tutti 
partono.” 
    64 ÖNB, Mus, inv.no. 38 J. 133, ff.2-4 . La Passione di Christo ogetto di maraviglia (1696): “Scopertosi il 
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Met behulp van de beschrijvingen uit de libretti, kan een duidelijk beeld worden gegeven 
van de uitvoeringen van de sepolcro-oratoria in de Hofburgkapel op Goede Vrijdag. Deze 
begonnen met een inleidende symfonie, terwijl het decor werd onthuld door het toneel-
doek weg te halen. Vervolgens kwamen er voor het decor zangers op die zongen en 
speelden. Dergelijke muzikale passiespelen zijn in Wenen tot aan het begin van de acht-
tiende eeuw uitgevoerd. Het is duidelijk dat bij de uitvoering van de sepolcro-oratoria in de 
Hofburgkapel en in de privé-kapel van keizerin Eleonora, toneeldecors werden gebruikt 
met toneelmachines. Hierbij waren twee vormen van enscenering mogelijk, die elkaar 
niet hoefden uit te sluiten: eenvoudige oratoriumuitvoeringen, waarbij de zangers in een 
rij stonden opgesteld voor het decor en echte toneelopvoeringen, waarbij de zangers op-
kwamen tussen de coulissen. In het eerste geval moeten de figuren, die op de ontwerpen 
in actie te zien zijn, in geschilderde vorm zijn voorgesteld op de coulissen of stonden ze als 
houten figuurstukken op het toneelpodium. Aldus moeten de grote rijen op het ontwerp 
met ‘De val van Jericho’ zijn uitgevoerd als houten geschilderde figurengroepen die tussen 
de coulissen werden geplaatst [afb. 39]. 
De opvoeringen van de oratoria moeten in het algemeen vrij statisch zijn geweest. De 
dramatische handeling op het toneelpodium bestond waarschijnlijk voornamelijk uit de 
opkomst en afgang van zangers en bewegingen van figuurstukken door toneelmachines. 
De zangers konden weliswaar tussen de coulissen opkomen, maar verder stonden ze 
tijdens de uitvoering van het zangspel in rijen voor het toneelpodium opgesteld. De hemel-
se verschijningen, die met wolkenmachines opkwamen, of de duivels, die via een luik in 
het toneelpodium opkwamen en afgingen, worden in de libretti soms wel bij de rolverde-
ling vermeld, maar ze kwamen in vorm van figuurstukken ten tonele. 

 § 4 Andrea Pozzo in Wenen 1702-1709 

Andrea Pozzo (1642-1709) bracht de laatste zeven jaar van zijn leven door in Wenen in 
dienst van keizer Leopold I. Volgens de biografen Baldinucci en Pascoli was Pozzo’s eerste 
opdracht in Wenen het aanbrengen van frescodecoraties in het keizerlijke paleis Favorita.65 
Tot aan zijn dood in 1709 werkte Pozzo voor verschillende opdrachtgevers. Behalve voor 
het keizerlijke hof, werkte hij ook voor vorst Johann Adam Andrea van Lichtenstein.66 
Naast het werk voor wereldlijke machthebbers, kreeg Pozzo ook verschillende opdrachten 
van religieuze ordes: de franciscanen en de jezuïeten. Tot de bekendste projecten voor de 
jezuïetenorde in Wenen hoort de verbouwing en de decoratie van de Universitätskirche uit 
de jaren 1703-1705.67 Voor diezelfde kerk ontwierp Pozzo in 1705 de katafalk voor keizer 

SSmo Sepolcro si vede nella parte subblime un Tratto di Gloria con Schiere d’Angeli e nell’Aria il Rovett 
ardente, veduto da Moise e nel profondo una parte d’Inferno con Demonij in atto di spavento. Precede 
Sinfonia; divisa in trè luoghi: nel sito ordinario; nella Gloria e nell’Inferno...”; Shearman (1967, p. 106) wijst er 
op dat in de ensceneringen van Bernardo Buontalenti ter gelegenheid van de huwelijksfeesten voor Francesco 
de’ Medici en Giovanna d’Austria in 1565-66, wel ruim 50 orkestleden gekostumeerd verspreid waren over het 
toneel.
    65 Baldinucci (1728), p. 232; Pascoli 1732,(facs. ed. 1933), p. 266; zie ook: Kerber (1971), pp. 77-78.
    66 Kerber (1971), pp. 78-82. De vorst van Lichtenstein heeft de Italiaanse kunstenaar waarschijnlijk aan het 
Weense hof geïntroduceerd.
    67 Kerber (1971), pp. 84-89, afb. 55-67. Pozzo ontwierp onder meer de architectuur voor het hoogaltaar en 
hij verbouwde het schip. Hij bracht bijvoorbeeld de gedraaide zuilen bij twee zijkapellen aan. Ook verschil-
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Leopold I. Deze tijdelijke architectuur voor de uitvaartplechtigheid in de Weense jezuïeten-
kerk illustreert de sterke banden tussen twee werkgevers van Andrea Pozzo: het Weense 
hof en de orde der jezuïeten. Van deze architectuur is een gravure overgeleverd [afb. 50]. 
De afbeelding toont een monumentale constructie met bovenaan een ruiterstandbeeld 
van de overledene, dat overwelfd wordt door een baldakijn. Daaronder is een voorstelling 
van een slagveld met een legertent. Zoals aangegeven met de letters ‘L’, van Leopold en de 
‘I’, van diens troonopvolger Josef (Iosephus), wordt in dit tijdelijke gedenkteken de stand-
vastigheid van het Oostenrijkse Keizerrijk gesymboliseerd.68 Volgens Pascoli heeft Pozzo 
in de Universitätskirche ook een decor uitgevoerd voor de paasweek. Dit bestond uit een 
opvallende constructie, waarin tijdens de paasweek het allerheiligste sacrament werd opge-
steld.69 Over vorm en uitvoering noch jaar van ontstaan geeft Pascoli informatie. 
Mogelijk heeft Pozzo voor dit sepolcro-decor opnieuw de hoge, katafalk-achtige centraal-
bouw gebruikt, die hij eerder in Rome ook al had toegepast in de Sant’ Ignazio voor de 
plechtigheden in de Goede Week op de donderdag en vrijdag voor Pasen.70 [afb. 26] Ook 
Pozzo’s katafalk voor de uitvaart van Leopold I lijkt op zijn decor in de St. Ignazio geïnspi-
reerd te zijn geweest. Dit laatste decor had weliswaar niet de vorm van een figura rotonda, 
maar de smalle, in de hoogte spits toelopende constructie doet sterk denken aan Pozzo’s  
Romeinse decor. 
Ook voor andere kerken ontwierp Pozzo constructies die zowel in functie als in vorm 
nauw verwant waren met de veertigurengebedsdecors die hij in Rome maakte. Zo is in het 
hoofdaltaar dat hij uitvoerde in de S. Franceso Saverio te Mondovi, de ‘Figura Quadrata’, 
figuur 64 uit zijn eerste traktaat te herkennen. [afb. 22 en afb. 52]. Nog beter herkenbaar 
is deze figuur 64 in het baldakijn, gedragen door vier paar drievoudige zuilen, van Pozzo’s 
laatste werk, het hoogaltaar in de Franziskanerkirche St. Hieronymus uit 1707 [ afb. 51]. 
Zoals al gezegd, merkt Pozzo in zijn traktaat deze architectuurvorm aan als een model dat 
zowel voor vaste altaren als voor de tijdelijke architectuur voor het veertigurengebed kan 
worden gebruikt. Opvallend bij de beide altaren is het materiaalgebruik. In de S. Francesco 
te Mondovi is de architectuur van fig. 64 geschilderd op twee achter elkaar opgestelde pa-
nelen, als het ware als decorstukken van een veertigurengebedsdecor! 71 In het hoog altaar 
in de Franziskanerkirche bestaat het gedeelte vooraan uit plastische zuilen van marmer, 
terwijl de aansluitende architectuur er achter is geschilderd op coulissen, die op een rails 
zijn geplaatst. Een afsluitend prospect is met een concave apsisachtige architectuur aan-
gebracht op doek. Zo zijn drie materialen – marmer, houten panelen en doek – verwerkt 
tot één altaar. De ‘efemere’ illusionistische architectuur op respectievelijk hout en doek 
is in het koor van de Franzikanerkirche permanent opgesteld. De mogelijkheid bestond 
om de afsluitende illusionistische architectuur tijdens hoogtijdagen te verwisselen voor 

lende decoraties, waaronder een schijnkoepel en de altaarstukken van de acht zijkapellen, ontstonden onder 
leiding van Andrea Pozzo.
    68 ÖNB, Hs., Codex 12.100, fol. 56r-v, 57r Litterae Annuae 1705; Pascoli (1732,facs. ed. 1933), pp. 267-268. 
Brix (1973), afb. 222, pp. 220 en 236-238. Brix bespreekt de katafalk van Pozzo in haar beschrijving van een 
reeks van decoraties voor uitvaartplechtigheden voor het Weense hof. De manier waarop Pozzo de illusioni-
stische, geschilderde architectuur voor de uitvaart van keizer Leopold I in 1705 op het kerkinterieur afstemde, 
is volgens haar een voorbeeld geweest voor latere katafalken in dezelfde Weense jezuïetenkerk.
    69 Pascoli ( 1732, facs. ed. 1933), p. 268: “Adornò bizzaramente nella chiesa del collegio il sepolchro, dove 
si repone nella Settimana Santa il Venerabile.” 
    70 Zie hoofdstuk 1, § 4.4.  
    71 De foto in de S. Francesco te Mondovi [afb 52],  werd gemaakt door drs Ludwin Paardenkoper en de foto 
in de Weense Franziskanerkirche [afb. 51], is gemaakt door mijn co-promotor dr. Jan L.de Jong; Carboneri 
(1961), pp. 23 en 62, afb. 4 en 5; Kerber (1971), p. 134., afb. 26.
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andere decorstukken.72 Kunstenaars in Wenen zijn ongetwijfeld bekend geweest met deze 
architectuur. Ze waren hierdoor in staat het effect van de illusionistische architectuur in de 
kerk te ondergaan en te bestuderen. Naast het traktaat (met de afbeeldingen van efemere 
architectuur), is dit Weense altaar met de gelegenheidsdecoratie, een voorbeeld geweest 
voor kerkelijke efemere architectuur.  
Het staat buiten kijf dat Pozzo met deze tijdelijke en semi-permanente architectuur in 
genoemde kerken, aanmerkelijke invloed heeft uitgeoefend op kunstenaars in Wenen. 
Christoph Tausch, die in 1695 als lekenbroeder zijn intrek nam bij de jezuïeten in Wenen 
en die in 1702 Pozzo assisteerde bij de frescodecoraties in paleis Liechtenstein, zal in die 
tijd zeker diens kerkdecor voor de paasweek in de Universitätskirche hebben gezien. 
De voorbeelden uit Pozzo’s perspectieftraktaten, die bij zijn overlijden in 1709 in Duitse 
vertaling verschenen, zijn nog lang daarna nagevolgd.73 Zo werd in 1740 in de Universi-
tätskirche, voor de uitvaart van keizer Karl VI een katafalk ontworpen, waarin figuur 48 uit 
Pozzo’s tweede traktaat te herkennen is.74 Het is zeer aannemelijk dat Pozzo’s architectuur-
voorbeelden ook werden gebruikt voor decors voor de Goede week in andere kerken. Van 
Johann Hiebel, een andere Weense leerling van Pozzo, neemt Kerber aan dat hij het decor 
voor het Heilig Graf in Bohemen heeft geïntroduceerd. De ontwerpen en de werken van 
Andrea Pozzo op het gebied van de kerkdecors, zijn met andere woorden belangrijk 
geweest voor de efemere religieuze architectuur in Centraal Europa in de periode na hem.75  

 § 5 Decors voor het Heilig Graf van Giuseppe Galli-Bibiena 1711-1744 

 5.1 De familie Galli-Bibiena
Kort na het overlijden van achtereenvolgens Ludovico Burnacini in 1707 en Andrea Pozzo 
in 1709, kwamen opnieuw kunstenaars uit Italië naar Wenen die gespecialiseerd waren in 
het ontwerpen van gelegenheidsarchitectuur. In 1708 volgde de Bolognees Antonio Beduz-
zi de overleden Burnacini op als eerste decorontwerper aan het hof. Toen zijn werkgever 
Joseph I in 1711 overleed verloor Beduzzi echter zijn baan. Hij moest deze afstaan aan de 
eveneens uit Bologna afkomstige theaterarchitect Ferdinando Galli-Bibiena. Deze behoorde 
met zijn zoons Giuseppe en Antonio tot de Spaanse hofhouding van Karl VI in Madrid. 
Toen deze vorst Joseph I in 1711 opvolgde, nam hij in zijn gevolg de decorontwerpers mee 

    72 In de week voor Pasen moet een decoratie ter ere van het Heil.ig Graf te zien geweest zijn in het koor. 
De houten panelen, die nog bestaan, zijn evenwel slecht gedocumenteerd en ook tijdens de laatste restaura-
tie van 1972 zijn geen duidelijke foto’s gemaakt van de decorvoorstellingen. Kupf (1975) merkt in het verslag 
van de restauratie op dat er voor verschillende hoogtijdagen coulissen en doeken omhoog gehesen konden 
worden. Het altaar is in 1974 gerestaureerd in opdracht van het Bundesdenkmalamt te Wenen. Volgens mon-
delinge informatie verkregen van de heer Kupf op 29 april 1992, waren deze coulissen tijdens die restauratie 
niet meer aanwezig. Tijdens een rondleiding van hem langs de coulissen van het altaar is duidelijk geworden 
dat de ruimte waarin de decorstukken stonden opgeslagen afgesloten is door een vloer van houten plankie-
ren. Dit podium wordt geflankeerd door de arcade met geschilderde zuilen en afgesloten door het toneeldoek 
met de apsisvoorstelling. Aan de achterkant is een voorstelling van ‘De Stigmatisatie van Franciscus’, voor 
het koor van de broeders dat zich achter het altaar bevindt. Volgens Koller (1985, pp. 77-79), kunnen er nog 
losse decorstukken bewaard zijn gebleven, al is het onbekend waar deze zich bevinden. 
    73 Kerber (1971), pp. 267-270. Kerber geeft een overzicht van de verschillende edities en vertalingen van 
de perspectieftraktaten. In het begin van de achttiende eeuw verschenen er vertalingen in het Engels, Duits, 
Spaans en Nieuw Grieks. 
    74 Zie voor de efemere architectuur van deze navolger van Pozzo: Bjurström (1972), afb. 64. en Brix (1973), 
p. 264, afb. 237.
    75 Kerber (1971), pp. 210-21. 
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naar Wenen. De familie Galli-Bibiena was een Bolognees geslacht van theaterarchitecten 
en decorontwerpers, dat vanaf de jaren tachtig van de zeventiende eeuw tot in de jaren 
tachtig van de achttiende eeuw actief was aan verschillende hoven in Italië, Duitsland en 
Oostenrijk. 
Ferdinando bleef tot 1726 in keizerlijke dienst in Wenen. Dat jaar keerde hij terug naar 
Bologna, vanwege de verslechterde toestand van zijn ogen. Zijn zoon Giuseppe (1695-
1757) volgde hem toen op als eerste theaterarchitect en decorbouwer van het Weense hof; 
zijn loopbaan leek aldus sprekend op die van Burnacini eerder (die volgde ook zijn vader 
op als decorontwerper van het hof) . Giuseppe vervulde deze functie gedurende de gehele 
regering van Karel VI en werd daarin bijgestaan door zijn broer Antonio (1700-1774)76. 
Hij behield zijn aanstelling ook tijdens de regering van Maria Theresia (1740-1780), maar 
wegens het geringe aantal opdrachten van de keizerin, bood hij in 1748 zijn ontslag aan. 
In zijn geschiedenis van de Accademia Clementina in Bologna (1739), beschrijft Giam-
pietro Zanotti dat het ontwerpen en de uitvoering van decors voor het Heilig Graf in de 
Hofburgkapel en verschillende andere Weense kerken altijd tot stand kwam onder leiding 
van Giuseppe.77 De toeschrijving van deze decors aan Giuseppe is echter niet onproblema-
tisch. Aan de decors voor het hoftoneel werkten, onder leiding van Ferdinand en Giusep-
pe, zogenoemde ‘Komedienmaler’. Een van hen, de decorontwerper Franz Anton Danne 
(werkzaam 1726-1764), werd door Giuseppe helemaal in zijn stijl opgeleid. Danne heeft 
ongetwijfeld ook een belangrijk aandeel gehad in de decorontwerpen voor de Goede Week, 
die Giuseppe in opdracht van Karl VI en Maria Theresa maakte.78 Voor deze decors geldt in 
feite dat zij eigenlijk aan ‘Giuseppe Galli-Bibiena of omgeving’ moeten worden 
toegeschreven.79

Bibiena ontwierp, naast de zogeheten asymmetrische decors, waarover hieronder direct 
meer, ook een decor in de traditionele ‘Romeinse’ beeldopbouw in de trant van Burnaci-
ni. Zo is op een tekening in een privé-collectie in Trente een triomfboog te zien, die een 
landschap met onderin het ‘Laatste Avondmaal’ omlijst. Hoger in de voorstelling is de 
hostie in een hemelse sfeer afgebeeld. Het decor is mogelijk uitgevoerd in de privé-kapel 
van keizerin Maria Theresia (1740-1780), getuige het onderschrift “Sepolcro di camera per 
l’Augustissima Imperatrice Regnante”.80 Dit zou dan de enige overlevering zijn van een 
decor voor het Heilig Graf in opdracht van Maria Theresia. 

    76 Ibidem (1955), p. 48. Alvorens zijn positie als theaterarchitect aan het hof op te geven, diende Ferdinan-
do in 1723 bij Karl VI het verzoek in om zijn zoon Giuseppe als eerste theaterarchitect aan te stellen. Nadat 
de keizer in 1726 daarmee instemde keerde Ferdinando terug naar Bologna. Daar hervatte hij zijn werk als 
docent aan de academie.
    77 Hadamowsky (1955), p. 59. Hadamowsky citeert uit Zanotti, Storia dell’Accademia Celementina di 
Bologna..., Bologna 1739 Bd. 2, p. 241 als volgt: “In Vienna, e nella imperial Corte, per la memoria della morte 
di nostro Signore Giusù Christo si sollinezza in piu di un’ Appartemento la festa del santo Sepolcro, con 
varie sacre rappresentatione e fantasie, e questo sempre si fa con la direzzione di Giuseppe...” .
    78 Toen Giuseppe in 1748 zijn functie aan het hof neerlegde, werd Danne in dienst genomen als theater-
architect. Zie Hadamowsky (1955), pp. 46-48.
    79 Dit in tegenstelling tot de decorontwerpen uit de jaren 1670-1705 van Burnacini. Deze was toen steeds 
de enige decorontwerper van het hof in vaste dienst.
    80 Fagiolo Dell’Arco, Carandini (1977-78), dl. 2, p. 286. De tekening, die wordt toegeschreven aan 
Giuseppe Galli-Bibiena, bevindt zich in een niet nader genoemde privécollectie in Trente. Een foto is hierdoor 
niet beschikbaar.
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 5.2 Het asymmetrische decor
Het handelsmerk van Giuseppe Bibiena en diens atelier zou echter het asymmetrische 
decor worden, dat een scherp caesuur betekende met de decors van Burnacini. Aan het 
begin van de achttiende eeuw werd in Italië de zogenoemde ‘scena per angolo’ uitgevoerd. 
Bij dit type decor worden de coulissen niet meer symmetrisch aan weerszijden van het 
toneel podium geplaatst, maar schuin op het toneel, zodat een hoek van 45° graden ont-
staat en een perspectief met een asymmetrisch verdwijnpunt [afb. 53].81 Hierdoor is het 
diepte-effect groter dan bij de symmetrisch opgestelde coulissen. De uitvinding van deze 
asymmetrische opstelling van de coulissen wordt door Ferdinando Galli-Bibiena (1657-
1743) beschreven in zijn Varie opere di prospettive (1703-1708) en L’Architettura civile (1711). 
In het laatste werk noemt Bibiena zichzelf als de uitvinder van de ‘maniera di veder la 
scena per angolo’.82 Bij deze manier van opstellen van de decorstukken is wederom sprake 
van invloed van het operadecor op het religieuze kerkdecor. Ferdinando gebruikte het 
systeem van de scena per angolo voor operaopvoeringen aan het Weense hof.83 Giuseppe 
nam de inventie van zijn vader over in de sepolcro-decors. De verhoogde perspectivische 
werking die de scena per angolo gaf, was heel belangrijk bij de Heilig Grafdecors, omdat 
deze vaak in een hoge en smalle ruimte te zien waren. De toepassing van de scena per 
angolo bij de sepolcro-decors verdroeg zich niet met de opkomst van acteurs op het toneel-
podium. Dit zou het ruimte-effect van de coulissen te niet doen. Dit verklaart dus ook 
waarom er geen aanwijzingen bekend zijn van het gebruik van deze sepolcro-decors door 
zangers. Het ging bij decors van Galli-Bibiena  om oratoriumuitvoeringen voor het Heilig 
Graf en er wordt dan ook niet meer gesproken van een ‘sacra rappresentazione al 
Sepolcro’.84  

Dankzij de acht gravures in de publicatie Architetture e Prospettive uit 1740, die Giuseppe 
Galli-Bibiena aan zijn opdrachtgever Karel VI opdroeg, is een reeks van zijn sepolcro-decors 
overgeleverd met jaar en naam van de opdrachtgever. Het gaat hier om decors voor het 
Heilig Graf op de drie dagen voor Pasen. Zeven van deze gravures zijn gemaakt door J. A. 
(Andreas) Pfeffel en één staat op naam van L. Zucchi. Op zes van de zeven gravures van 
Andreas Pfeffel zijn hoge paleishoven van uitbundige architectuur met een excentrisch 
verdwijnpunt te zien. De zeven voorstellingen tonen Christus die door Romeinse solda-
ten wordt meegevoerd over een monumentale trappartij. Op twee ervan worden scènes 
voorgesteld met Christus die naar de Hoge Priester wordt geleid, met een bijbehorend kort 
bijbel citaat in een cartouche boven in de toneelboog.85 [afb. 54, 55]. De overige vijf gravures 
van Pfeffel, (plaat I-8, II-5, II- 8, III-8 en IV-5), tonen verschillende scènes in het Paleis van 

    81 Gregor (1923), p. 95; zie ook: Hyatt Mayor (1974), introductie. Beide auteurs bespreken de Engelse 
vertaling van  Bibiena’s traktaat van 1740: Architectural and perspective Designs by Giuseppe-Galli-Bibiena.
    82 Hyatt-Mayor (1974), introductie.
    83 Bij het bredere en diepere podium van het lijsttoneel voor opera-opvoeringen, kan de scherpe hoek 
achterin het toneeldecor wèl goed worden gecombineerd met spelers op het toneel. 
    84 Tintelnot (1939, p. 280), spreekt van ‘stummes Theater’, dat geen prakticabele functie heeft gehad; 
Hadamowsky (1955, p. 59), noemt als uitzondering een opvoering van een oratorium van Zeno uit 1719. 
De laatste uitvoering van een sepolcro-oratorium met een decor in opdracht van het Weense hof was volgens 
Smither (1977), p. 380) in 1714, in de Augustinerkirche.
    85 Boven plaat III-4 staat: “Misit Eum Annas ligatum ad Caipham Pontificem (Joh. XVIII, v. 24)” en bij plaat 
IV-8: “Et aduxerunt Jesum ad Summum Sacerdotum (Marc. Cap. 14 v. 53)”.
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Pilatus, die gedeeltelijk weer met een citaat uit de bijbel in de toneelboog worden aangege-
ven. De decorvoorstelling in de gravure I-8 laat het moment zien waarop Christus uit het 
gerechtsgebouw wordt weggevoerd om gekruisigd te worden [afb. 56].86 Dezelfde bijbel-
scène wordt afgebeeld op figuur II-8 en op plaat III-8 [afb. 57, 58]. Hier wordt het thema 
niet aangegeven in een opschrift, maar het is onder meer herkenbaar door de figuur van 
Simon van Cyrene onder aan de trap, die werd gesommeerd het kruis te dragen 
(Math. 27: 32). Ook afbeelding IV-5 laat de afvoering van Christus zien om gekruisigd te 
worden [afb. 59].87  
In de bibliotheek van de Akademie der Bildenden Künste in Wenen bevindt zich een 
ontwerptekening van Giuseppe Galli-Bibbiena voor een sepolcro in de keizerlijke hofkapel 
met monogram en datering van 6 april 1719. Dit laat zien dat Giuseppe de methode van 
het asymmetrische perspectief al ruim 20 jaar voor de publicatie van zijn Architettura, e 
Prospettive..., in de praktijk toepaste [afb. 69].88 Deze tekening toont, net als de zojuist 
besproken zeven decorvoorstellingen uit het traktaat, een uitbundige paleisarchitectuur 
met een asymmetrisch verdwijnpunt. 
Er is nog een aantal andere tekeningen overgebleven die inzicht geven in de ontwerpen 
voor Heilige Grafdecors van het atelier van Giuseppe Bibiena. Het gaat om drie schets-
boeken met decorontwerpen, waarvan het bekendste zich bevindt in de Österreichische 
Nationalbibliothek te Wenen.89 In dit schetsboek zijn acht ontwerpen voor Heilig 
Grafdecors aangetroffen. Afgaande op enkele in het schetsboek vermelde jaartallen, moet 
het tussen 1728 en 1738 zijn ontstaan, maar precieze dateringen ontbreken. Ook de maker 
van de tekeningen is niet altijd met zekerheid vast te stellen. Naast die van Giuseppe, 
worden de namen van andere leden van de familie Bibiena en van leerlingen aangetroffen. 
De ontwerpen voor de sepolcri zijn voorzien van opschriften. Daaruit kan worden 
opgemaakt dat zij voor verschillende kerken waren bestemd; een schets van een paleis 
met het opschrift “Prospetto del Sepulcro di patr. Serviti” bijvoorbeeld maakt duidelijk 
dat deze was bedoeld voor de kerk van de paters-servieten [afb. 65].90 In de opschriften 
worden behalve de servieten, ook de ordes van de kapucijnen en de minorieten vermeld 
en ook de kerk van de “Spanolii Negri”, de Schwarzspanierkirche.91 Opmerkelijk is dat de 
Hofburgkapelle en de Augustinerkirche, de Weense hofkerk, in de reeks van kerken en 
ordes ontbreken.  
De ontwerpen in het schetsboek maken de indruk van vluchtig opgezette schetsen, 

    86 Bovenin de gravure I-8 luidt het opschrift: “E duxerunt Eum ut cricifigerent  (Matth. 27: 31)”.
    87 “Suscepunt autem Jesum et adduxerunt (Joh. 19: 16)”.
    88 Wenen, Akademie der Bildenden Künste inventarisnummer 4777. “Sepolcro di Capella Grande per le 
Augus.mo Imperatore Anno 1719 a di 6 Aprile. Rechtsonder: G.G.B.F. Zie appendix no. 34; Volgens Hada-
mowsky,1955, p. 59, werd het ontwerp uitgevoerd voor een oratorium van Zeno met de titel Sisara. Over de 
opvoering en de uitvoering van dit decorontwerp worden verder geen details gegeven.
    89 Muraro, Povoledo (1970), p. 16. De twee andere schetsblokken worden bewaard in de Houghton biblio-
theek van de universiteit van Harvard en in de Wildenstein collectie te New York. Deze konden niet worden 
geraadpleegd en zijn daarom niet in dit overzicht opgenomen.
    90 ÖNB, Ths, inv.no. 158-v, zie appendix no. 54.
    91 Zie appendix no. 53 en 54. Inv.no.s (oud en nieuw indien vermeld): 13-r = N.7, Prosenio Del Sepulcro 
[afb. 65]; 14-v (zonder onderschrift); 22 (zonder onderschrift); 73-v, Sepolchro delle Spanolii Negri, linker helft 
en rechter helft; 93-r = N. 53, Prosenio Sepolgro Capucini; 94-v, Sepulgro dei Minoriti; 155-v, Sepulchro di patr. 
Servitici A. 1738; 158-v, di patr. Serviti [, afb. 65]; De schetsen zijn door Hadamowsky (1962, pp. 38-39), met 
Prospetto del Sepulcro inventarisnummers gepubliceerd, maar er zijn geen ontwerpen voor Heilig Grafdecors 
afgebeeld; zie ook Muraro/Povoledo (1970), pp. 67-68.
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die werden gemaakt voor de uitvoering van het decor door de ontwerper en diens 
medewerkers. In het decorontwerp voor de servieten bijvoorbeeld zijn de afmetingen in de 
architectuurvoorstelling aangegeven. Ook is er een schets van een ‹prosenio del Sepulcro›, 
waarbij dit proscenium gedetailleerd is uitgewerkt, terwijl de achtergrond van een paleis 
heel schetsmatig is aangegeven [afb. 66].92 
Anders dan bij de decorafbeeldingen in het perspectieftraktaat uit 1740, zijn de 
architectuur ontwerpen voor het Heilig Graf in het schetsboek opmerkelijk genoeg voor 
een groot deel in symmetrisch perspectief opgezet.93 Een ontwerp met asymmetrische 
architectuur in dit schetsboek, is de zojuist genoemde schets van de afsluitende 
decorvoorstelling in de servietenkerk. Verder toont een tot nu toe ongepubliceerde 
tekening in de Albertina te Wenen, met de annotatie “Sepulchro a S. Salvator Anno 
1739”, boven een schets van een paleiszaal een decorontwerp met een asymmetrische 
toneelruimte [afb. 63].94 Het decorontwerp heeft een enigszins vergelijkbare indeling als de 
eerder beschreven gravures uit 1740. De voorstelling toont een paleisarchitectuur zonder 
een verhalende scène. Achter een deel van een triomfboog en een opgehaald toneeldoek 
is een voortoneel te zien met direct daarachter het toneel. Dit bestaat uit hoge arcades, 
die verbonden zijn door brede trappartijen. Een monstrans met hostie ontbreekt op het 
voorbereidende ontwerp. Wel is onderin het decor de plaats afgebeeld waar de monstrans 
opgesteld kan worden. In het opschrift zijn de hoogte en de breedte aangegeven. 
Waarschijnlijk zijn het de maten in de zogenaamde Weense voet (= 33,5 cm) waarin het 
ontwerp moest worden uitgevoerd.95 Omgerekend in meters zou de hoogte van de tijdelijke 
architectuur, indien uitgevoerd, iets minder dan vier meter zijn en de breedte ruim vier 
meter, ca. 3.90 x 4.30 m. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat het ontwerp voor de viering 
van Goede Vrijdag in de Hofburgkapel bestemd was. Bij de afbeeldingen van decors voor 
de keizerlijke kapel in de Hofburg, zoals de gravures naar Giuseppe Galli-Bibiena uit 1740, 
ligt het accent meer op de hoogte. Voor welke kerk of kapel het ontwerp dan wèl bestemd 
was, is onbekend. De architectuurschets onder het decorontwerp is waarschijnlijk een 
opzet voor een afsluitend prospect van dit decor. 
Eén voorbeeld van het asymmetrische type decor, de ‘scena per angolo’, waarmee de 
familie Galli-Bibiena bekend is geworden, is behouden gebleven. Het is niet een decor 
van Giuseppe Galli-Bibiena zelf, maar van diens leerling Franz Anton Danne [afb. 67]. 
Danne›s decor is in de paastijd nog in functie te zien in de Stiftskirche te Zwettl in 
Nieder Österreich. Het decor is via een chronogram in de prosceniumboog gedateerd; 
de Romeinse cijfers daarin geven het jaartal 1744 aan. De constructie van het decor 
bestaat uit een voortoneel, waaronder het lichaam van Christus in een graf te zien is. 
Bovenop dit graf zetelen twee engelen. Op het toneelpodium is een voorstelling van 
asymmetrische architectuur op schuin geplaatste coulissen aangebracht. Vóór het decor, 
aan weerszijden van het graf, zijn twee slapende Romeinse wachters en twee vrouwen met 
passiewerktuigen opgesteld.96 

    92 ÖNB, Ths, Inv.no. 13-r = N. 7, zie appendix no. 54.
    93 Asymmetrisch perspectief is alleen aangetroffen bij de ontwerpen 14-v, 58-v en 94-v en 158-v. Ook het 
sepolcro-decor in Stift Dürnstein van Giuseppe of Antonio Galli-Bibiena, dat behouden is gebleven, is in 
symmetrisch perspectief uitgevoerd [afb. 62]. Zie voor een korte beschrijving van dit decor, dat permanent te 
zien is in de kloostergang in Stift Dürnstein,  hoofdstuk 3, § 3.
    94 Zie appendix no. 35. 
    95 De Weense voet, 0.3356 m (33,5 cm), is de maat die op verschillende schetsen in het boek van de Natio-
nalbibliothek is aangegeven en die volgens Hadamowsky (1962, p. 20) is opgeschreven door de medewerkers 
die de ontwerpen van Bibiena hebben uitgevoerd.
96 Buberl (1940), p. 109, afb. 86; Schmitt (1985), pp. 950-1011, fig. 12. Zie voor een verdere beschrijving van 
de decorstukken van dit sepolcro-decor hoofdstuk 3, § 3. pp.  .
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 5.3 De plaatsing van de monstrans
Op plaat II-5 van Architetture e Prospettive is de bespotting van Christus voorgesteld met 
de ‹kroning› met de doornenkroon door Romeinse soldaten [afb. 60].97 De afsluitende 
paleisarchitectuur is hier in centraal perspectief ontworpen. Deze bijbelscène speelt zich 
af voor een baldakijn. Onderin dit baldakijn is de hostie te zien, die zich hierdoor ook 
onderin het decor bevindt. Ook op andere hierboven vermelde decorafbeeldingen en op 
andere afbeeldingen in Architetture e Prospettive (met uitzondering van afb. 57 waar de 
hostiehouder ontbreekt) is de monstrans met de hostie steeds onderin de decorvoorstelling 
te zien, in plaats van boven, in een hemelse glorie. Zo is het bijvoorbeeld gesteld in een 
ontwerp voor een veertigurengebed van Giuseppe Galli-Bibiena of een navolger, dat zich 
in de Kunstbibliothek in Berlijn bevindt. Dit ontwerp toont, evenals een aantal van de 
hierboven getoonde decorafbeeldingen, een piedestal voor de monstrans met de hostie 
onderin de tekening en daarachter een hoogaltaar [afb. 66]. Bovenin de voorstelling is God 
de Vader en onder Hem zijn de 24 Oudsten die harp spelen. Zij vormen een halve kring 
boven een open grot waarin een groep mensen is verzameld bij de verrezen Christus. 
Daaronder zijn twee figuren voorgesteld met christelijke symbolen; de een draagt een ark 
en de andere een tabernakel op zijn schouders.98 Dit zijn twee toespelingen op het offer 
van Christus. De verrezen Christus bij een grot is min of meer vanzelfsprekend, omdat het 
Heilig Graf zich in een grot bevond.99 
Met de plaatsing van de monstrans onderin de voorstelling onderscheiden de decors van 
Galli-Bibiena zich eens te meer van zijn voorganger Burnacini. Door de plaatsing  van de 
hostie onderin wordt de karakteristieke scheiding tussen een hemelse en een aardse sfeer 
van de Romeinse decors, die Burnacini had nagevolgd, opgeheven. Dit blijkt treffend uit 
de gravure van Zucchi, plaat I-5. Het laat een halfronde, symmetrische ruimte zien, met 
daarin de scène waarin Christus onder de uitspraak “Mijn huis is een gebedshuis”, de 
handelaren uit de tempel verjaagt.100 [afb. 61]. De voorstelling heeft niet langer meer de 
gangbare beeldopbouw in twee sferen. Ze verschilt daardoor sterk van de decorvoorstelling 
met dezelfde bijbelscène van Burnacini, die hierboven is beschreven [afb. 48]. Burnacini 
liet het interieur van de tempel zien met beneden een grote groep menselijke figuren 
verspreid over de ruimte. Daarboven is aansluitend een hemels visioen met de hostie dat 
de gewelven grotendeels aan het oog onttrekt. Bibiena wijkt hiervan af door de monstrans 
met de gebruikelijke glorieuze omlijsting van licht en engelen onderin de decorvoorstelling 
te plaatsen; hierdoor bevinden de mensen uit de bijbelse voorstelling zich op hetzelfde 

    97 “Et milites plecentes coronam imposuerunt Capiti pius (Joh. 18: 24)”.
    98 Jacob (1975), afb. en cat. 928, p. 183), Jacob schrijft de tekening toe aan Giuseppe Galli-Bibiena of een 
navolger, vanwege de manier waarop de figuren zijn getekend; Kunstbibliothek Berlijn, Inv.no.Hdz. no. 1132-
3391a. Zie appendix no. 4. Het is onbekend waar en voor welke kerk het ontwerp gemaakt is.
    99 Met de grot is het graf van Christus voorgesteld. Dit is vaker voorgekomen in ontwerpen van decors 
voor het Heilig Graf en in nog bestaande sepolcro-decors. Zo heeft bijvoorbeeld Burnacini in zijn ontwerp 
met ‘Het graf van Christus’ voor de Weense Hofburgkapel, het graf als een grot getekend [afb.38]. Ook in het 
decorontwerp ‘De geseling van Christus’ van ca. 1670, dat is toegeschreven aan Egid Schor, staat de figuur 
van Christus op een platvorm boven een leeg graf in de vorm van een kleine grot [afb. 71]. In de parochiekerk 
van Gross Weihensdorf in Nieder Österreich is een Heilig Grafdecor, (anoniem, halverwege de 18de eeuw), 
met ‹De kruisafneming van Christus›. Deze scène met de treurende vrouwen en Johannes bij het kruis met 
de dode Christus (Johannes 19), vindt hier eveneens in een grot plaats [afb. 68]. De grot is hier zelfs meer 
dan een onderdeel van de decorafbeelding; de toneelboog die de decorvoorstelling omlijst is als het ware 
voorgesteld als een arcade in de vorm van rotsachtig gesteente, dat gedeeltelijk met bladeren is begroeid. 
Ook het graf voor het lichaam van Christus onderin de nog bestaande sepolcro-decors zijn soms als een 
kleine, grotachtige ruimte onder het toneelpodium uitgevoerd . Zie hiervoor verder hoofdstuk 3, § 4 en 
afbeelding 94, 95 en 103 en 109. 
    100 Zoals ook het opschrift aangeeft: “Domus mea domus orationis est (Luc. 19)”. 
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niveau als de in het decor opgestelde hostie, en de architectuur van de tempel wordt 
bovenin niet aan het oog onttrokken door een hemelse voorstelling van engelen en wolken.   
Mogelijk hield Bibiena›s plaatsing van het sacrament op een piëdestal onderin het decor 
verband met de functie van zijn sepolcri. Die werden gebruikt als decoratieve omlijsting 
van de geconsacreerde hostie tijdens de kerkdiensten in de week voor Pasen. Zij werden, 
zoals gezegd, niet gebruikt als toneelruimte voor oratoriumopvoeringen, wat bij de 
sepolcro-decors van Burnacini wèl het geval was. Het ging om zogenoemde concertante 
uitvoeringen, niet om scenografische opvoeringen. De menselijke figuren die te zien zijn 
op de gravures in Architetture e Prospettive, kunnen dus geen zangers op het toneel zijn. 
Ze moeten, evenals de rest van de decorvoorstelling, in geschilderde vorm  zijn 
voorgesteld, waarschijnlijk  als houten figuurstukken die op het toneelpodium hebben 
gestaan. Op deze manier zijn ook de personages in het decor van Franz Anton Danne in 
Stift Zwettl op de planken te zien [afb. 67a]. 

 § 6 Hoofdpunten uit dit hoofdstuk over de Weense Heilig Grafdecors

In dit hoofdstuk zijn de Heilig Grafdecors uitvoerig beschreven van Ludovico Ottavio 
Burnacini, Andrea Pozzo en Giuseppe Galli-Bibiena die zij in Wenen maakten. 
Ludovico Burnacini kwam met zijn vader Giovanni in 1651 uit Venetië naar Wenen, waar 
hij decors ontwierp in opdracht van het Weense hof voor de Hofburgkapel.  Van Ludovico 
zijn decorontwerpen uit de jaren 1670 tot 1705 overgeleverd die sterk lijken op de afbeel-
dingen van Romeinse decors van Nicolò Menghini  en Carlo Rainaldi rond 1640 – 1650. 
Uit eigentijdse beschrijvingen van deze decors is aangetoond dat er ondanks de gelijkenis-
sen een groot verschil ten opzichte van de Romeinse decors heeft bestaan. De Heilig Graf-
decors hadden een dubbele functie: zij dienden ter opluistering van de eucharistieviering 
en daarnaast vormden zij het toneel van de dramatische sepolcro-oratoria. 
Kort voor zijn vertrek uit Rome naar Wenen publiceerde Andrea Pozzo zijn perspectief-
traktaat in twee delen (1695 en 1700) met afbeeldingen en beschrijvingen van zijn teatri 
sacri in Latijns en Italiaans. De belangrijkste overlevering van Pozzo’s werk in Wenen is het 
hoogaltaar in de Franciskanerkirche uit 1707. De vorm van dit altaar is ontleend aan een 
afbeelding uit het eerste deel van zijn perspectieftraktaat [afb. 22, 51]. Het had de dubbele 
functie van hoogaltaar en decor voor het veertigurengebed met Pasen. Dit zogenoemde 
Wanderaltar, een hoogaltaar dat kan worden omgebouwd tot Heilig Grafdecor, 
Kort na de dood van Pozzo kwamen weer Italiaanse decorontwerpers naar Wenen. Vanuit 
Bologna trok in 1711 de theater architect Ferdinando Galli-Bibiena met zijn zonen Antonio 
en Giuseppe naar de Oostenrijkse hoofdstad. De laatste, Giuseppe Galli-Bibiena, maakte 
net als zijn voorganger Ludovico Ottavio Burnacini,  jaarlijks een Heilig Graf- decor voor 
de Weense Hofburgkapel. De decors van Bibiena fungeerden vanwege de plaatsing van de 
hostie in het decor alleen als achtergrond bij de oratoria en liturgie voor Pasen. Er werden 
geen zangspelen tussen de coulissen opgevoerd. Bovendien heeft hij zijn decors, evenals 
Pozzo, afgebeeld en beschreven in zijn traktaat Architettura, e Prospettive...
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Afbeeldingen 33 t/m 49 zijn decorontwerpen van Ludovico Ottavio Burnacini voor opvoeringen van 
sepolcro-oratoria aan het Weense hof in de periode ca. 1670-1705. Österreichische Nationalbibliothek Wenen. 
Afb. 33. ‘Mozes en de bende van Korach, 1679.
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Afb. 34. Simson verslaat de Filestijnen’.
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Afb. 35. ‘Jonas en de walvis’, 1686. 
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Afb. 36. ‘Ecce Homo’, 1676. 
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Afb. 37. ‘Het offer van Abraham’ 1692.
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Afb. 38. ‘Het graf van Christus’.
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Afb. 39. ‘De val van Jericho’. 
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Afb. 40. ‘Mozes en het brandend braambos’.
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Afb. 41. ‘Christus in de tuin van Getsemané’.
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Afb. 42. ‘Pest in Jeruzalem’.
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Afb. 43. ‘De wonderbaarlijke visvangst’.
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Afb. 44. ‘Christus predikt in de woestijn’.
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Afb. 45. Maria Magdalena in Egypte.
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Afb. 46. ‘De toren van Babel’.
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Afb. 47. ‘De bruiloft te Kana’.
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Afb. 48. ‘Christus verjaagt de geldwisselaars uit de Tempel’.



154

Afb. 49. ‘De hemelvaart van Eliah’.
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Afb. 50. Pfeffel en Engelbrecht, Gravure naar de katafalk van Andrea Pozzo voor de uitvaart van 
keizer Leopold I, Universitätskirche Wenen 1705. 
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Afb. 51. Andrea Pozzo, Wanderaltar 1707 in de Franziskanerkirche te Wenen. Foto Jan de Jong.
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Afb. 52. Andrea Pozzo, Hoogaltaar in de San Francesco in Mondovi, rond 1676. 
Foto Ludwin Paardekooper.
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Afb. 53. Scena per angolo. Pl. 48 uit F. Galli Bibiena, Direzioni della prospettiva teorica..., 1724.
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Afbeeldingen 54 t/m 61: gravures van J.A. Pfeffel naar ontwerpen van Heilig Grafdecors van Giuseppe 
Galli-Bibiena uit Architetture e prospettiva,1740:

Afb. 54. pl. III-4, sepolcro met het thema ‘Misit Eum Annas ligatum ad Caipham’.
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Afb. 55. pl. IV-8, sepolcro met het thema ‘Et  aduxerunt Jesum as ummum Sacerdotum’.
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Afb. 56. pl. I-8, sepolcro met het thema ‘Et duxerunt Jesum ut crucifigerunt’.
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Afb. 57. pl. II-8, sepolcro met hetzelfde thema als afb. 56, zonder titel.
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Afb. 58. pl. III-8, sepolcro met hetzelfde thema als afb. 56, zonder titel.
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Afb. 59. pl. IV-5, sepolcro met het thema ‘Susceperunt autum Jesum et adduxerunt’.
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Afb. 60. pl. II-5, sepolcro met het thema ‘Et milites plecentes Coronam imposuerunt’.
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Afb. 61. L. Zucchi, Gravure naar het sepolcro van Giuseppe Galli-Bibiena, Pl 5 uit Architetture e prospettiva 
1740 met het thema ‘Domus mea domus orationes est’.
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Afb. 62. Heilig Grafdecor van Giuseppe of Antonio Galli-Bibiena in Stift Dürnstein. 
Foto Bundesdenkmalamt Wien.
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Afb. 63. Giuseppe Galli-Bibiena, Ontwerp voor een sepolcro-decor van 1739, Albertina Wenen.
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Afb. 64. Giuseppe Galli- Bibiena of werkplaats, Architectuurstudie voor een Heilig Grafdecor 
uit het Galli-Bibiena Skizzenbuch. Österreichische Nationalbibliothek Wenen.
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Afb. 65. Giuseppe Galli-Bibiena of werkplaats, ontwerp voor een proscenium boog van een Heillig Grafdecor 
uit het Galli-Bibiena Skizzenbuch. Österreichische Nationalbibliothek Wenen.
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Afb. 66. Giuseppe Galli-Bibiena of navolger, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor. 
Österreichische Nationalbibliothek Wenen.
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Afb. 67. Franz Anton Danne, Heilig Grafdecor in Stift Zwettl 1744. Foto Bundesdenkmalamt Wenen.



173

Afb. 67 a.Detailopname van het decor van Franz Anton Danne in Stift Zwettl. Foto Hiske Lulofs
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Afb. 68. Anoniem, Heilig Grafdecor, in de Pfarrkirche van Gross Weihendorf rond 1750. 
Foto Bundesdenkmalamt Wenen.
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Afb. 69. Giuseppe Galli-Bibiena, ontwerp voor een Heilig Grafdecor 1719, 
Akademie der Bildenden Künste, Wenen.
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 HOOFDSTUK 3 

 decors voor de goede week en Pasen 
 in de jezuïetenProvincie germania suPerior

 
 § 1 De Jezuïeten en de Heilig Grafdecors in Germania Superior

 1.1 Inleiding
Zoals we hebben gezien in hoofdstuk 1, kreeg in de zestiende eeuw onder invloed van de 
toenemende verering van het heilig sacrament, de liturgie van de Goede Week en Pasen 
een ander karakter. Toen werd tijdens de plechtige paasdiensten een tijdelijke constructie 
ter ere van het Heilig Graf opgebouwd in de kerk waarin de monstrans met de hostie voor 
veertig uur werd getoond. Met zo’n feestelijke gelegenheidsdecoratie als omlijsting van de 
hostie, konden de gelovigen deze vanuit  het schip aanschouwen. In deze ontwikkeling 
speelden de jezuïeten een belangrijke rol en door hun toedoen verspreidde deze gewoonte 
zich in de tweede helft van de zestiende eeuw vanuit Italië naar Midden- en Oost-Europa, 
maar ook naar Zuid-Amerika en Azië.1 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe dit gebruik zich, door toedoen van de jezuïeten, 
verspreidde in Beieren en Tirol. Deze twee hertogdommen, die respectievelijk München 
en Innsbruck als hoofdstad hadden, maakten beide deel uit van de jezuïetenprovincie 
Germania Superior (‘Oberdeutschland’) en omdat in het bijzonder de jezuïetenorde hier 
het veertigurengebed heeft gestimuleerd, worden deze twee gebieden in dit hoofdstuk als 
één geheel beschouwd en besproken.2 
De aanleiding voor de paters-jezuïeten uit Rome om zich in Beieren te vestigen, was van 
politiek-kerkelijke aard. Het katholieke hertogelijke hof in München was in hun komst 
geïnteresseerd vanwege de kerkelijke tegenstellingen die volgden op de reformatie. In 
1549, negen jaar na de oprichting van hun orde, werden paters-jezuïeten voor het eerst uit-
genodigd door hertog Wilhelm IV (1508-1550). Hij probeerde de positie van het katholieke 
hof  te versterken door leden van deze orde in te zetten in het onderwijs aan de universi-
teiten en internaten. In 1555 werd, tijdens de regering van Wilhelm’s opvolger, Albrecht 
V (1550 -1579), een jezuïetencollege gefinancierd in Ingolstadt. Het jaar daarop werd de 
eerste prior van de provincie Germania Superior benoemd,de uit Nijmegen afkomstige 
Petrus Canisius (1521-1597).3 De samenwerking tussen het hertogelijk hof te München en 
de jezuïetenorde werd voortgezet onder Wilhelm V (1579-1598) en tijdens de langdurige 
regering van Maximiliaan I (1598-1651); beide hertogen hadden een pater jezuïet als 
biechtvader.

    1 Berliner (1955, p. 181), vermeldt dat de jezuïeten met Pasen sepolcri lieten oprichten in achtereenvolgens 
Firanda (Japan) 1556, Praag (1559), Ölmüts 1570, Rome 1575 (in de Sta. Maria della Strada), Pavia 1581, 
Milaan 1585, Espirito Santo bij Bahia (Brazilië) 1587, Luzern 1589 en Augsburg 1590. Zie ook: Grass (1957), 
pp. 222-228.
    2 Volgens Duhr (1907-1913, Bd. 4-1, p. 221), werden de paters-jezuïeten in Tirol in de achttiende eeuw nog 
beschouwd als ‘gut Bayerisch’. Dit geeft de samenhang van de twee gebieden, die nu door een landsgrens 
gescheiden worden, duidelijk aan.
    3 Albrecht (1980), Bd. II-7, p. 17; Benker & Roeck (1980), Bd. II-2, pp. 33-35. In 1549 werd Canisius als hoog-
leraar theologie aangesteld aan de universiteit van Ingolstadt. Onder zijn leiding werden in de tweede helft 
van de zestiende eeuw verscheidene scholen en universiteiten opgericht in deze Duitse jezuïeten-provincie, 
waaronder een in München in 1559, een in Innsbruck in 1561 en een in Dillingen in 1564. 
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In 1561 verzocht aartshertog Ferdinand II van Tirol leden van de jezuïetenorde naar 
Innsbruck te komen. In datzelfde jaar werd door Petrus Canisius een hogeschool gesticht 
aldaar. In Innsbruck namen paters-jezuïeten op dezelfde manier als aan het Münchener 
hof, dus door middel van onderwijs, schooltheater en kerkelijke feesten, deel aan de strijd 
tegen de toenemende aanhang van de reformatie.4 

 1.2 Het Heilig Graf in de kerk: van grafkist naar coulissendecor
In Tirol en Beieren werd, in de tweede helft van de zestiende eeuw, door toedoen van 
de jezuïeten, de liturgie van Goede Vrijdag geleidelijk aan in een andere vorm gegoten.5 
Vanaf de late Middeleeuwen was het in Oostenrijk en Zuid-Duitsland gebruikelijk om bij 
de liturgie van de graflegging op Goede Vrijdag en de Opstanding in de paasnacht, een 
Heilig Graf in de vorm van een gesloten  beschilderde houten kist met daarin een crucifix 
en een hostie, in de kerk op te stellen.6 Daarheen voerde dan de plechtige processie van de 
parochianen. Wat onder invloed van de jezuïeten hierin veranderde, was dat er geschilder-
de voorstellingen werden gemaakt voor het Heilig Graf, die alleen tijdens de paasvieringen 
waren te zien. Hiermee ging een ontwikkeling gepaard, waarbij op Goede Vrijdag de hostie 
voortaan in een monstrans op het hoogaltaar werd geplaatst en de mensa van het altaar 
feestelijk werd aangekleed met een velum en brandende kaarsen. De traditionele, plechtige 
processies naar het Heilig Graf, veranderden in optochten, waarbij religieuze opvoeringen 
plaatsvonden. Zo trok, op instigatie van paters-jezuïeten, tijdens de Goede Week van 1596 
in Innsbruck een zogenoemde boetedoeningprocessie door de stad, waarbij mensen zich-
zelf sloegen met zwepen.7 Bij dit alles bleef echter de middeleeuwse traditie van de grafkist 
van Christus in de kerk wel behouden. 8 
De oudst bekende vermelding van een volledig Heilig Grafdecor dat door paters-jezuïeten 
in Tirol werd opgesteld in een kerk, is afkomstig uit Innsbruck en dateert uit 1572. Volgens 
een bericht uit de annalen van de jezuïetenorde stond er dat jaar, anders dan gebruikelijk, 
een prachtige decoratie bij het Heilig Graf in de kerk.9 Het sepolcro werd volgens dezelfde 

    4 Gelmi (1986), pp. 88-89. 
    5 Albrecht (1980), Bd. II-1, p. 19. De concentratie op de verering van het Heilig Sacrament waarvan in deze 
periode sprake was, bleek ook uit andere gebruiken die nu opkwamen. Zo werd het onder de regering van 
Wilhelm V, gebruikelijk om op Sacramentsdag in München de geconsacreerde hostie in processies mee 
te dragen. Bij deze plechtige optochten liepen vaak gekostumeerde bijbelse figuren mee. Daarbij trokken 
mensen door de straten die verkleed waren als bijvoorbeeld hogepriesters, engelen of Abraham. Processies 
voor Sacramentsdag worden in Albrecht, zonder opgaven van jaren, kort maar beeldend beschreven; zo kon 
in de optocht bijvoorbeeld de scène van ‘Jonas en de walvis’ worden voorgesteld, begeleid door muziek van 
Orlando di Lasso. 
    6 Möller (1987, pp. 11-24 en 25-42), geeft afbeeldingen van enkele bewaard gebleven houten kisten met 
passiescènes uit de (late) middeleeuwen.
    7 Gschwend (1965), pp. 126-27. Vooral de processies met verklede mensen die bijbelse verhalen voorstel-
den werden in de loop van de zeventiende eeuw heel populair.
    8 Graven onder het toneelpodium waarin een houten beeldje of een geschilderde Christusfiguur kan 
worden gelegd, zijn nu nog te zien in sepolcro-decors uit de achttiende eeuw, zoals in het  decor uit 1744 van 
Anton Danne in Stift Zwettl dat eerder werd behandeld in hoofdstuk 2 [afb. 67]. Zie voor de bespreking van de 
nog bestaande achttiende-eeuwse decors in Oostenrijk en Zuid-Duitsland § 4.
    9 Grass (1957), p. 224. Dit decor stond in de zogenoemde ‘oude jezuïetenkerk’. De orde was toen gehuis-
vest in de gothische Salvatorkapel van de oude universiteit. Deze ruimte kregen de jezuïeten ter beschikking 
na hun installatie in Innsbruck in 1561. Zie voor de aanleg van de huidige jezuïetenkerk vanaf 1627: Krapf 
(1979), pp.279-81.
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bron twee keer bezocht door de vorst van Tirol, aartshertog Ferdinand II. Het ongebruikeli-
jke moet in de vorm van het sepolcro hebben gelegen. Er wordt in de vermelding gesproken 
van een ‘apparatus’, dat wil zeggen dat het geen Heilig Graf in de vorm van een grafkist 
was, maar een constructie in decorvorm in het kerkkoor.10 In dit zogenoemde ‘nieuwe 
Heilig Graf’ kon nog altijd een crucifix of hostie worden gelegd. 
Vermeldingen uit het begin van de zeventiende eeuw wijzen er op dat in de Hofkirche en 
in andere kerken in Innsbruck voor Pasen zowel houten beelden werden gemaakt als ges-
childerde voorstellingen voor het Heilig Graf.11 In 1607 bijvoorbeeld werd de hofbeeldhou-
wer Hans Leonard Waldburger betaald voor een beeld van de verrezen Christus en de schil-
der Ferdinand Götz voor een geschilderde voorstelling van “De Opstanding”. Beide creaties 
van deze, heden ten dage onbekende kunstenaars hadden de Hofkirche als bestemming. 
In 1610 kreeg de schilder George Fellengiebel geld voor de uitvoering van een Heilig Graf 
in de Innsbrucker Pfarrkirche. De oudste vermelding van een nu nog bekende kunstenaar 
die een gelegenheidsdecoratie voor de Goede Week heeft uitgevoerd, dateert uit 1618.12 
Het gaat om een ontwerp van Hans Schor (? – 1674). Hij was de vader van Johann Paul 
Schor (1615-1674) en Egid Schor (1627-1701), die later, halverwege de zeventiende eeuw, 
een belangrijk aandeel zouden leveren aan decors voor het veertigurengebed. Hans Schor 
werd betaald voor de schildering van een nieuw Heilig Graf in de Maria Opferungskirche 
te Innsbruck.13 
De Augsburgse mecenas Phillip Hainhofer (1578-1647) vermeldt in het verslag van zijn 
reis naar Innsbruck in 1628 dat in dat jaar op Goede Vrijdag in negen kerken aan de 
rechteroever van de Inn, sepolcri stonden opgesteld. Hainhofer woonde in Innsbruck een 
ontvangst door het hof bij. Op stille zaterdag onderhield de aartshertog van Tirol, Leopold 
V (1619-1632), zijn gasten met een tocht naar verschillende van deze kerken. Zij bezochten 
achtereenvolgens de St. Jacob, de Spittalkirche, de kloosterkerk te Wilten bij Innsbruck, het 
Regelhaus van de kapucijner broeders en de kloosterkerk, of oude kerk, van de paters-
jezuïeten. Daarna woonden de aartshertog en zijn gasten de paasviering bij in de 
Hofkirche. In de kerk volgden zij de priesters met brandende kaarsen in de hand in het 
kerkkoor, om Christus uit zijn grafkist te halen. Het graf stond hoog opgesteld, met een 
om een katrol gerold doek waarop de zielen van de voorvaderen en van de ongedoopte kin-
deren in het voorgeborchte van de hel waren te zien (“der limbus patrum et infantorum”). 
Nadat de geestelijken de hostie uit de grafkist hadden gehaald – bij deze liturgie was het 
kruis al vervangen door de hostie als symbool van het lichaam van Christus – begaven zij 
zich in plechtige processie met kaarsen in de hand naar het kerkkoor. Daar werd vervol-

    10 Zie Schumacher in Tiroler Anzeigen (1932), no. 63, p. 3. Zie ook : Grass (1957), p. 224. De vermelding 
komt voor in het verslag uit het Historia Collegii Soceitatis Jesu Oenipont anni 1572 in het Museum Ferdin-
andeum te Innsbruck. Dit verslag bevat een beschrijving van een constructie ter ere van het Heilig Graf die 
tot twee keer toe door de vorst  ter aanbidding werd bezocht: “Quadragesomo tempore occesit ad consueta 
iusitatus in die Parascevis Sepulcri dominici apparatus quem et princeps devotionis ergo bis invisit.” De bron 
vermeldt hierbij ook dat de constructie vanwege het feit dat zij nieuw was, in de Oostkant van de kerk werd 
opgesteld. Zie ook: Gschwend, (1965), p. 137.
    11 Grass (1957), p. 225. 
    12 Gegevens over de voorstelling van dit sepolcro uit 1618 zijn niet bekend. Grass noemt het decor van 
Schor samen met de andere hiervoor genoemde sepolcri uit het begin van de zeventiende eeuw in kerken te 
Innsbruck: een uit 1607 in de Hofkirche, en een uit 1610 in de St. Jacobskirche of Domkirche. 
    13 Zie voor het werk van de kunstenaars Schor het overzicht in § 3 hierna.
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gens de hostie op het hoogaltaar geplaatst, ten teken van de opstanding van Christus. 
De aartshertog zelf ging met een kaars in de hand tot aan het heilige Sacrament. 
De aartshertogin, voorgegaan door de hoogste kamenier, volgde met haar vrouwen tot aan 
het hoogaltaar. 
Dit werd begeleid door imposante muziek en trompetgeschal. Terwijl buiten voor de kerk-
deur iemand met een fakkel aangaf dat de hostie op het altaar geplaatst was, weerklonken 
saluutschoten van 30 kanonnen vanaf de bergen rondom Innsbruck. Koorzang en trompet-
geschal werden als een echo afgewisseld. Deze dienst met muziek duurde tot 11 uur in de 
avond.14 Deze spectaculair aangeklede paasviering liet mogelijk dus een vorm van Heilig 
Grafdecor zien, waarbij de doodskist van Christus werd gecombineerd met een geschil-
derde bijbelse voorstelling. Dit zou betekenen dat de doodskist hier nog geen onderdeel 
vormde van een coulissendecor dat vóór het hoogaltaar werd opgebouwd en dat de hostie 
toonde in een uitsparing bovenin, terwijl de ruimte voor het graf van Christus vooraan 
onder het toneelpodium werd voorgesteld. Er zou hier kortom nog geen sprake zijn 
geweest van het type decor dat we hieronder zullen aantreffen in de ontwerpen voor sepolcri 
die vanaf 1670 werden gemaakt in Tirol en Beieren. 

In München raakte, voor zover valt na te gaan, de nieuwe vorm van het sepolcro-decor 
eveneens in zwang door toedoen van jezuïeten. De oudst bekende vermelding van een 
Heilig Graf in München heeft betrekking op de Peterskirche en dateert uit 1560. De oudst 
bekende rekening van onkosten voor een Heilig Graf in deze stad is uit 1577 en is gericht 
aan het hof. Van enkele jaren later, 1581, is een rekening van een sepolcro in een niet bij 
name genoemde Münchener kerk. Het betreft hier een Heilig Graf in opdracht van paters 
-jezuïeten. In de rekening van timmerlieden, die werd ingediend aan het hof, wordt 
aangegeven dat de jezuïeten een constructie maakten van verschillende houten planken 
in de vorm van een ronde poort.15 Hieruit blijkt dat dus al in 1581 de tijdelijke architectuur, 
net zoals de latere decors uit de zeventiende en achttiende eeuw, werd aangepast aan de 
triomf boogvorm van het kerkkoor. 
Rond 1670 werd, eerst in de kerken van Tirol en vandaaruit in die van Beieren, voor het 

    14 Gschwend (1965), p. 125. De auteur geeft het volgende citaat van de kerkelijke festiviteiten: “Zu nachts 
umb 9 uhren Fhaben Ihren Drlt ( = Durchlaucht HL) lassen die Mettin halten, wie man sonsten um 
Mitternacht zu halten pfleget, und sein Ihre Drlten und alle, die bey Hof au warten, in die hofkirchen zum 
grab (so un der höhe aufgemacht, und der limbus patrum et infantorum an ainer umlaufende wellen oder 
rollen gesehen würdt) mit den gaistlichen, Christum aub dem grab zu hollen, gangen, da dann alle brennen-
de wachskertzen getragen, Ihr Drlt selbsten vor dem H. Sacrament mit ainer kertzen in der hand hergangen. 
Die Ertzherzogin, welche herr obrister Cammerrer geführt, mit ihrem frawenzimmer hinach gefolget, bib 
zu dem hohen Altar im Chor, auf welchem man die hostiam, id est: den auferstandenen Christum gesetzt 
hat, beij welchem sich aine stattliche music, und trompeter hören lassen, und alb man auf dem thuren mit 
ainer fackel ain Zaichen geben das die hostia auf den altar gesezt worden, hat  man in den bergen 30 stuckh 
geschützt lobgebrennt, die Choral music und trompeter haben alterniert, echones gemacht und sehr lieblich 
zusammen musciciert, welche mettin, gebett und music, bis umb 11 uhren gewehret.”.
    15 Mitterwieser (1927), pp. 131-32: “Den Herren Jesuiten das Grab aufgemacht…Den Herren Jesuiten zum 
Grab ein Thor gemacht und etliche Ladeln…”. Mitterwieser geeft aan dat het hof niet alleen zelf een Heilig 
Graf liet opstellen in de Neue Vest, het hertogelijke paleis, maar dat Wihelm V de jezuïeten, theatijnen en 
capucijnen ook bijdragen gaf voor kaarsen en olielampjes voor de vieringen van de paasweek in hun eigen 
kerken. Waar deze bronnen zich bevinden is niet duidelijk aangegeven. Over de vorm van deze oudste 
sepolcri in München is verder niets bekend.
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Heilig Grafdecor in de Goede Week en met Pasen het type coulissendecor geïntroduceerd,  
dat eerder in Rome was ontwikkeld in de Gesù voor het veertigurengebed tijdens carnaval. 
Dit type decor bleef daar tot in het begin van de 19de eeuw in zwang en wordt op een aan-
tal plaatsen in de omgeving nog altijd gebruikt met Pasen. 

 § 2 De coulissendecors voor het Heilig Graf in functie 

 2.1 Tijdelijke en permanent opgestelde coulissendecors
Doorgaans werden de coulissendecors in de kerken in Tirol en in Beieren speciaal voor de 
Goede Week en Pasen opgebouwd en daarna weer afgebroken. Het kwam echter ook voor, 
zoals verderop nog uitvoerig wordt behandeld, dat deze sepolcri deel uitmaakten/maken 
van het vaste interieur van de kerk. In de Goede Week en met Pasen werden deze vaste 
sepolcri van lichtjes voorzien en dat was het enige waaraan je kon zien dat ze in functie 
waren. Ook kwam het voor dat de sepolcri een permanente plek hadden in de kerk, maar 
waren weggeborgen achter de deuren van hetzij een kabinet hetzij een altaarstuk. In het 
laatste geval vormden zij een eenheid met de vaste architectuur van het altaar. In de Goede 
Week en met Pasen werden zij tevoorschijn getoverd door de deuren van het kabinet te 
openen of het altaarstuk weg te nemen, waarna zij van lichtjes werden voorzien. 

 2.2 De verlichting van de coulissendecors 
Volgens de methode van decorbelichting die Andrea Pozzo beschrijft in zijn traktaat, 
werden aan de achterkant van de coulissen kandelaars of olielampjes bevestigd. 16 Deze 
lichtbronnen konden zo de voorstelling op het decorstuk dat daar direct achter stond, 
verlichten. Wat Pozzo beschrijft, had hij toegepast in het decor voor het veertigurengebed 
‘De Bruiloft te Kana’ dat hij, zoals in hoofdstuk 1 beschreven, in 1685 had uitgevoerd met 
zes paar coulissen voor de Romeinse Gesù. Omdat de architectuurvorm van dit decor in 
Oostenrijk veel is nagevolgd, is ook de manier van belichten die Pozzo hierin toepaste, 
vaak gebruikt door Oostenrijkse decorbouwers. Men houdt zich daar tot op de dag van 
vandaag aan. De plaatsing van de, inmiddels ‘elektrische kaarsjes’, gebeurt bijvoorbeeld 
in het decor van Anton Zoller in de Sankt Andrä te Lienz uit 1752 nog altijd exact volgens 
de voorschriften van Pozzo; aan de achterkant van de coulissen [afb. 96]. En evenals in 
de kerken van Rome, werden in Oostenrijkse kerken bewakers van de lichtjes ingezet om 
eventuele brand te voorkomen.17 
Er is echter in de belichting van de Oostenrijkse decors ook een opvallend verschil met die 
van de Romeinse, namelijk het gebruik van glazen lichtbollen gevuld met gekleurd water 
en kaarsen of olielampjes daarachter. Dit gebruik is typisch voor de decors voor het Heilig 
Graf in Oostenrijk en Zuid-Duitsland; de toepassing van gekleurde verlichting kwam bij 
de kerkdecors in Rome niet voor. In eigentijdse beschrijvingen van Romeinse decors wordt 
vaak wel het aantal olielampjes of kaarsen vermeld, maar daarbij worden nooit bollen van 
gekleurd licht genoemd. Waarschijnlijk is het Oostenrijkse gebruik van verlichte bollen 
met gekleurd water overgenomen uit andere plaatsen in Italië dan Rome. In de Noord-
Italiaanse toneeldecors uit de zestiende eeuw, werden bollen of vazen van glas met 

    16 Pozzo heeft dit behandeld in zijn eerste traktaat in de toelichting bij figuur 71 [afb. 5].
    17 Molling (1953), pp. 3-5. Volgens Molling stonden er rond 1900 in de Tiroler kerken altijd twee leden van 
de vrijwillige brandweer klaar om de brandveiligheid te bewaken.
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gekleurde vloeistoffen bij een uitgesneden ronde of vierkante opening in het decorstuk 
opgesteld. Deze werden verlicht door een olielamp, een kaars of een fakkel er achter. De 
techniek van gekleurde toneelverlichting is in 1540 door Sebastiano Serlio beschreven18. 
Het effect van nabootsing van kostbare materialen en glanzende edelstenen is een kleine 
eeuw na Sebastiano Serlio ook beschreven door Joseph Furttenbach in 1627. Hij geeft een 
beschrijving van religieuze decors die Giulio Parigi rond 1620 uitvoerde in opdracht van 
de uit Wenen afkomstige Maria Maddalena d’Austria  Deze liet, zoals eerder werd aange-
geven, Parigi veertigurengebedsdecors ter ere van het Heilig Graf in de lijdenstijd ontwer-
pen voor haar privé-kapel in Palazzo Pitti. Bij deze decors werden volgens Furttenbach 
kostbare materialen en diamanten nagebootst door middel van gekleurde lichtjes.19 Omdat 
deze religieuze decors in Florence voor dezelfde gelegenheid waren bestemd als de sepolcri 
in Wenen en Innsbruck in de zeventiende en achttiende eeuw – het waren alle decors ter 
ere van het Heilig Graf in de lijdenstijd – is het aannemelijk dat het gebruik van gekleurde 
lichtbollen met kaarsen of olielampjes rond 1600 vanuit Florence is overgebracht naar 
Innsbruck.20 Duidelijk is in elk geval dat het gebruik van gekleurde belichting al bekend 
was van het zestiende-eeuwse Italiaanse toneel en tot in de twintigste eeuw is toegepast in 
de kerken van Oostenrijk, zij het dat met de invoering van het elektrisch licht de gekleurde 
glazen bollen ook met elektrische lampjes werden gecombineerd, wat natuurlijk wel een 
enigszins ander effect geeft. In de decors voor het Heilig Graf werden de gekleurde glazen 
bollen doorgaans vlak vóór de decorstukken op het toneelpodium neergezet of helemaal 
vooraan op het voortoneel. Het is mogelijk dat de Oostenrijkse en Duitse decorbouwers 

    18 Serlio legt in zijn handleiding over architectuur en perspectief uit hoe je kon bereiken dat het leek 
alsof er schitterende edelstenen en hemelse kleuren in het decor waren verwerkt. Volgens Serlio is voor de 
hemelse kleuren het effect van de saffierkleur het mooist. Men had daarvoor een stuk amoniakzout nodig 
en een koperen vat van de barbier. Serlio schrijft vervolgens voor dat men dit stuk zout goed over de bodem 
van het vat moest wrijven, zodat alles in het water zou worden opgenomen. Zonodig, als dat de kleur ten 
goede zou komen, kon men nog ammoniakzout toevoegen. Daarna werd het water gezeefd en in een andere 
glazen vaas gegoten. Dit moest tenslotte volgens Serlio het effect van een prachtige hemelse kleur opleveren 
Een glas dat gevuld was met gekleurd water werd in een uitsparing van het decor geplaatst en belicht door 
een kaars of een lamp. Sebastiano Serlio, (1540, facs.ed 1964), libro secondo, p. 48, (De’Lumi artificiali delle 
Scene):  “Ho promesso più à dietro ne’trattati delle Scene, di dare il modo come si fanno i lumi artificiai di 
variati colori transparenti: perche priemerimeriamente dirò del colore celeste, il quale rappresenta il zafiro & 
anco assai più bello. Prendi un pezzo di sale amoniaco:& habbi un bacino da barbiero ò altro vaso di ottone, 
mettodogli dentro un dito d’aqua. Poi questo pezzo di sale và ben fregando nel fondo, & intorno questo baci-
no, tanto, che se consumi tutto: agguignendoli dell’aqua tuttavia, & quanto vorrai più quantità di quest’aqua, 
& que’l colore sia più bello fa maggiore la quantità del sale ammoniaco. Fatto adunque un bacino pieno di 
quest’aqua falla passare per il feltro in un ‘altro vaso, & questa sarà di color celeste bellissimo.” Na deze me-
thode om het effect van hemels licht te verkrijgen, laat Serlio enkele voorbeelden volgen van gekleurd water 
in verlichte glazen bollen, die werden gebruikt voor de imitatie van kostbare materialen. Met verdunde rode 
wijn kon bijvoorbeeld het effect van schitterende robijnen bereikt worden; Halm (1904/05), pp. 188-90. Halm 
maakt voor zijn toelichting op het gebruik van gekleurde verlichting van achttiende-eeuwse sepolcro-decors 
gebruik van de methode die Sebastiano Serlio in 1540 beschreven heeft. Sebastiano Serlio, (1540, facs.ed 
1964), Libro secono, p. 48, De’Lumi artificiali delle Scene: “Se vorrai fare del colore di Rubino, se sarai in luogo 
dove siano vini vermigli carichi di colore, & chiaretti, questie faranno de Rubin maturi & giai, cioè acerbi...”
    19 Furttenbach (1627), p. 83; Solerti (1904), pp. 335 e.v.; zie hiervoor ook: hoofdstuk 1, § 3.
    20 Dinkhauser (1952,) pp. 17-21. Volgens de auteur namen in Innsbruck de decors voor het Heilig Graf 
vanaf 1600 steeds fraaiere vormen aan en werd er in de St. Jacob in 1602 al gebruik gemaakt van gekleurde 
glazen bollen. Bronvermeldingen hierover ontbreken in dit overzicht.
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voor deze lichtbollen met gekleurde vloeistof, de algemeen bekende recepten van Ser-
lio hebben gebruikt.21 Een voorbeeld van gekleurde lichtbollen volgens de methode van 
Serlio, geplaatst achter een decorstuk met een ronde opening, is in Oostenrijk te zien in 
het decor van Johann Nepomuk Pfaundler van ca. 1780, in de parochiekerk te Patsch. In 
een decorstuk met de afbeelding van Adam en Eva in het paradijs, zijn de vruchten van de 
appelboom voorgesteld in de vorm van glazen bollen met gele en rode vloeistof [afb. 100]22.

 2.3 Het sepolcro als Passiespel 
In de sepolcri in de parochiekerken van Tirol en Beieren werd in de Goede week en met 
Pasen het verhaal van de passie en de opstanding verteld. Op die manier werden Lijden en 
Opstanding in hun opeenvolgende episodes voor de kerkgangers aanschouwelijk gemaakt. 
Het ging hier dus om iets heel anders dan bij de decors, die Burnacini in Wenen voor de 
sepocro-oratoria in de Hofburgkapel  had gemaakt. In compositie en beeldopbouw lijken 
diens decorontwerpen sterk op de Romeinse decors voor het veertigurengebed. Ze hebben 
dezelfde tweedeling van een aardse sfeer met menselijke figuren onder een hemelse sfeer 
met een hostie in glorie. Zoals in hoofdstuk twee aangegeven waren er in de praktijk wel 
grote verschillen. De decors in Rome waren een statische achtergrond voor de eucharisti-
evieringen, terwijl de Hofburg decors practikabel waren; er konden zangers op-en afgaan 
van het toneel en voor figuurstukken als engelen of God de Vader werden toneelmachines 
gebruikt.
De sepolcro-decors in parochiekerken van Tirol en Beieren daarentegen, konden een 
passiespel laten zien op een heel andere manier, namelijk door losse figuurstukken, die 
op een speciaal daarvoor geconstrueerd podium in het decor waren neerzet, gedurende de 
week een aantal keren te verwisselen. Al naar gelang de wisseling van de groepen op het 
toneel, konden ook de decorstukken daarachter worden gebruikt om de wisseling in de 
scènes aan te geven.  
Dergelijke ‘decorwisselingen’ kunnen in de Heilig Grafdecors veel verder gaan dan alleen 
de laatste dagen van de passiecyclus achterelkaar te tonen, namelijk vanaf Palmpasen. 
Daarvoor verschijnen dan figuurstukken op het toneel die ‘De intocht in Jeruzalem’ uit-
beelden. Vervolgens worden op Witte Donderdag de figuurstukken op het toneel gezet die 
op die dag betrekking hebben, bijvoorbeeld het ‘Offer van Abraham’, of  ‘Christus in gebed 
in de tuin van Gethsémane’ en vervolgens ‘Het Laatste Avondmaal’. Op Goede Vrijdag 
kan de scène van ‘Ecce Homo’ worden voorgesteld met de gevangen genomen Christus en 
Pilatus of ‘ de Kruisdraging’. Uiteindelijk vindt op deze vrijdag voor Pasen ‘de Graflegging’ 
plaats. Deze plechtigheid bestaat uit een daadwerkelijke graflegging van een beeld van de 
dode Christus in een graf onder het toneelpodium en uit de plechtige plaatsing van de 
hostie in de uitsparing bovenin het achterdoek van het Heilig Grafdecor. De hostie en de 
het lichaam van Christus blijven in het sepolcro tot aan het moment van de Opstanding in 
de Paasnacht. Daarvoor, op Stille Zaterdag, zijn het toneelpodium en de ruimte tussen de 
coulissen veelal leeg of er worden figuurstukken van de engelen met de passiewerktuigen 
op neergezet. In de paasnacht worden deze figuren weggenomen en ten teken van de 
Opstanding maken de hostie en het graf met het beeld van de dode Christus plaats voor 
een beeld van de verrezen Christus of een leeg kruis. Op eerste Paasdag kunnen op het 
toneelpodium figuurstukken staan opgesteld van de vrouwen en een engel bij een leeg 

    21 Molling (1953), pp. 3-5; zie ook: Rampold (1987), pp. 52-55.
    22 Zie voor een bespreking van dit decor § 4.11. 
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geopend graf. De toepassing van toneelmachines en changementen door toneelknechten 
was heel gewoon bij deze ‘uitvoeringen’ van de passie en de Opstanding. Maar er zijn 
ook decors overgeleverd waarin de passie-scènes voor Witte Donderdag en Goede Vrijdag 
tegelijk in één keer te zien waren.23  

 2.4 De liturgische handelingen rond de sepolcri
Met de Graflegging op Goede Vrijdag en de uitstelling van de hostie in het decor tot aan de 
‘Opstanding’ in de paasnacht, vindt het veertigurengebed plaats. Tijdens deze veertig uur 
kan het graf van Christus bewaakt en aanbeden worden, niet alleen door de figuurstuk-
ken van wachters, maar ook door personen die elkaar bij de gebedsdienst aflossen. Veelal 
zijn dit geestelijken, maar nogal eens wordt de bewaking mede uitgevoerd door leken: 
parochie leden, die dan verkleed zijn in historische kostuums. De bewaking en de aanbid-
ding van het Heilig Graf wordt afgesloten met de opstandingsceremonie op de avond of in 
de nacht voor Pasen. Dan maken de hostie en het graf in het decor plaats voor een beeld 
van de verrezen Christus of een leeg kruis. 

 § 3 De sepolcri in Germania Superior van 1670 tot 1800 

 3.1 Inleiding 
Twee kunstenaarsfamilies uit Tirol, de familie Schor en de familie Gumpp hebben een 
cruciale rol gespeeld bij het introduceren van het Romeinse coulissendecor in kerken in 
Germania Superior. Leden van beide families zijn als schilder of architect werkzaam 
geweest in Italië en stonden meer dan eens met elkaar in contact tijdens hun opleiding, en 
hun loopbaan, of later als leermeester. Bovendien werden er huwelijken gesloten tussen 
zonen en dochters uit de twee families.

 3.2 Decorontwerpen voor het Heilig Graf van Egid Schor
De al genoemde Hans Schor, die voor het hof in Tirol werkzaam was als ontwerper van 
decors voor (religieuze) hoffeesten, is voor zover bekend niet zelf in Italië geweest. Zijn 
zonen Johann Paul en Egid echter vormden op het gebied van vaste en tijdelijke decoraties 
een belangrijke schakel tussen Rome en Tirol. Zij kwamen in Rome in aanraking met 
de quadratura schilderkunst, de illusionistische plafondschilderingen met geschilderde 
marmer-nabootsende architectuur en stucwerk. Rond 1656 waren zij beiden als fresco-
schilder werkzaam bij de uitvoering van de decoraties in de Galleria van Palazzo Quirinale, 
onder leiding van Pietro da Cortona. Johann Paul had zich vanaf 1640 permanent in Rome 
gevestigd en raakte daar bekend onder de naam ‘Giovanni Paolo Tedesco’. Hij was in Rome 
niet alleen werkzaam als assistent van Pietro da Cortona, maar ook van Gian Lorenzo 
Bernini, die hem onder meer betrok bij de decoratie van de St. Pieter. Als zelfstandig 
kunstenaar maakte hij ontwerpen voor feestdecoraties en gelegenheidsarchitectuur.24 

    23 Het verhaal voor Palmpasen ’De Intocht in Jeruzalem’, tot en met de afsluitende scène van ‘Christus 
als tuinman bij Maria Magdalena’, op tweede Paasdag  kunnen op achtereenvolgende dagen aanschouwd 
worden in het decor van Anton Zoller uit 1752 in de St. Andrä te Lienz [afb 96 a-e]. Een goed voorbeeld van 
een decor met meerdere passiescènes in één voorstelling is dat van Christoph Anton Mayer in de Franziska-
nerkirche te Schwaz uit 1784 [afb. 97].
    24 Zie voor bespreking van het werk van Johann Paul Schor in Rome: Tintelnot (1951), p. 32; Bjurström 
(1966), p. 12; en Ehrlich (1975), p. 180. Hij ontwierp bijvoorbeeld de feestdecoraties voor de intocht van 
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Daaronder waren, afgaande op vermeldingen,  enkele studies, waarschijnlijk ook decor-
ontwerpen voor het veertigurengebed.25 
Van groter belang voor de Romeinse invloed op de tijdelijke architectuur in kerken van 
Oostenrijk, moet het Romeinse verblijf van Egid Schor zijn geweest, omdat deze, in 1666, 
uit Rome terugkeerde naar Innsbruck. In Rome kwam ook Egid, via Johann Paul, in con-
tact met Pietro da Cortona en met Gian Lorenzo Bernini. Egid Schor heeft, door de invloed 
die hij onderging van Pietro Da Cortona, bijgedragen aan de ontwikkeling van illusionis-
tische plafondfresco’s met hemelse voorstellingen en geschilderde architectuur en stuc-
werk in de kerken van Tirol. Het koepelfresco omlijst met geschilderd imitatie stucwerk 
dat hij in Schwabs uitvoerde, was het eerste in dit genre in Tirol.26 Geschilderde architec-
tuur, waarbij de illusie van plastische materialen als stuc en marmer wordt gewekt, werd 
in Rome niet alleen in plafondfresco’s, maar ook in tijdelijke architectuur voor het veertig-
urengebed toegepast.27 Wellicht is Schor in Rome ook met deze meest recente toepassing 
in aanraking gekomen. Hij kan heel goed de decors voor het veertigurengebed hebben 
gezien die kunstenaars als Carlo Rainaldi, Giovanni Francesco Grimaldi en Maria Mariani 
halverwege de zeventiende eeuw maakten.28 Schor kan in Rome eveneens in contact zijn 
gekomen met Nicolò Menghini en diens geschilderde architectuur, omdat deze, net als 
Schor zelf, werkzaam was in de ateliers van Cortona en Bernini.29 Behalve de frescoschil-
derkunst van Cortona, moet ook de architectuur van Bernini invloed hebben uitgeoefend 
op Schor. De architectuur met de brede gedraaide zuilen van Bernini’s baldakijn in de St. 

Christina van Zweden in Rome in 1656.; zie voor Schor in Rome ook: Merz (2007), p. 232.
    25 Aurenhammer (1958), cat. no. B 119;  ed. Fusconi (1986), pp. 59 en 124, afb.60-R., (G.N.S., F.C. 127564 
en vol. H 10). De toeschrijving ‘Giov. Paolo Tedesco’ onderaan van Bottari, een voormalige bibliothecaris van 
de familie Corsini, wordt bevestigd door Aurenhammer, vanwege de gedraaide zuilen waarin de architectuur 
van Bernini’s Baldachino in de St. Pieter te herkennen is. Dit ontwerp van Paul Schor of omgeving in het 
Gabinetto Nazionale delle Stampe kon in Rome, october 1994, niet worden geraadpleegd vanwege een 
tentoonstelling. De tekening was volgens daar verkregen informatie uitgeleend als een ontwerp van Bernini. 
Tot het werk van Johann Paul Schor behoren ook enkele ontwerpen die in verband zijn gebracht met het 
veertigurengebed. Zo is in de collectie van het Gabinetto Nazionale delle Stampe een aan Schor toegeschre-
ven architectuurstudie, die als een ontwerp voor het veertigurengebed wordt beschouwd. Het ontwerp toont 
schetsmatig de linkerhelft van een architectonische voorstelling met een hostie, geflankeerd door gedraaide 
zuilen. De combinatie van zuilen en een hostie kan er echter ook op duiden dat dit ontwerp betrekking heeft 
op een hoogaltaar. Het is goed mogelijk dat het hier om een architectuurstudie gaat die Johann Paul Schor 
maakte naar het Baldachino van Gian Lorenzo Bernini in de St. Pieter.
    26 Tintelnot (1951), pp. 33-34, afb. 12 en 13. Tintelnot noemt als tweede voorbeeld van Italiaans aandoende 
plafondfresco’s van Schor in Tirol, de decoraties in de kapellen van de kloosterkerk te Stams bij Innsbruck.;  
Zie voor recent onderzoek naar Schor’s Italiaanse invloed en de introductie van illisionistische frescoschilder-
kunst in Oostenrijk: Dobler (2012).
    27 Weil (1974), p. 230, afb. 53-b, Weil vergelijkt de illusie van geschilderd licht en stucwerk van Cortona in 
het plafondfresco in Palazzo Barberini met de geschilderde voorstellingen voor het veertigurengebed.
    28 Uit de jaren 1656-65, toen Schor in Rome verbleef, zijn uitsluitend schriftelijke overleveringen bekend, 
geen gedateerde decorafbeeldingen. Een visuele overlevering die in tijd het meest dichtbij komt, is de gravure 
met het decor voor de Gesù van Carlo Rainaldi uit 1650 [afb. 2]. Uit de decorbeschrijvingen van deze jaren 
blijkt dat er toen met carnaval in de Gesù, in het Oratorium van Caravita en in de S.Lorenzo in Damaso, 
decors van Grimaldi, Mariani en Rainaldi te zien waren. Zie hiervoor het overzicht in hoofdstuk 1, § 3.
    29 Noehles (1969), p. 200; Enggass (1978), pp. 96-108. In 1633 assisteerde Menghini bijvoorbeeld Pietro 
Da Cortona bij de uitvoering van de tijdelijke architectuur voor het veertigurengebed in de S. Lorenzo in 
Damaso. Als beeldhouwer werkte hij later als assistent van Bernini mee aan de decoratie van de St. Pieter. 
Zie hoofdstuk 1, § 3.
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Pieter, is aangetroffen op een ontwerp voor een Heilig Graf in Stams dat aan Schor wordt 
toegeschreven. Op dit ontwerp is een prosceniumboog te zien, die steunt op dubbele 
gedraaide Salomo zuilen [afb. 71]. Het is de rechter helft van een religieus decor. Net als de 
Romeinse afbeeldingen van decors voor het veertigurengebed, heeft het een beeldopbouw 
in twee sferen. Bovenin verschijnt een hemelse voorstelling met God de Vader en een door 
engelen gedragen hostie, en daaronder een aardse sfeer met een voorstelling van Christus 
geboeid aan de geselzuil. Deze passiescène moet bestemd zijn geweest voor Goede Vrijdag 
voor de graflegging, want onder de tegelvloer waarop de figuur van de geboeide Christus 
staat is een ruimte aangegeven met een leeg graf.30

Van Egid Schor is ook een ontwerp voor het Heilig Graf overgeleverd met alleen een 
architectonische voorstelling, zonder een bijbelse scène [afb. 72].31 Op het ontwerp is een 
prosceniumboog voorgesteld, met rustica pilasters aan de linkerkant en rustica half zuilen 
aan de rechterkant. De ruimte wordt afgesloten door eveneens alternatieve (dat wil zeggen 
uit twee verschillende delen bestaande) architectuur in de vorm van een centraal bouw, die 
gedeeltelijk aan het oog wordt onttrokken door een hemelse glorie met een door engelen 
gedragen monstrans. Boven de prosceniumboog wordt een toneeldoek opgehouden door 
putti. Opvallend in dit decorontwerp van Schor is echter de nadruk op de architectuur: 
onder de hemelse glorie is een lege toneelruimte te zien, zonder bijbelse scène. Maar 
onderaan de trap, vóór de voorgestelde toneelruimte, is de figuur van de dode Christus te 
zien. 
Bij de twee hierboven genoemde decorontwerpen van Egid Schor blijft de Romeinse beel-
dopbouw met een hemelse en een aardse sfeer gehandhaafd. Onder een wolkenglorie met 
een monstrans, die door engelen wordt gedragen, is een toneelruimte voorgesteld. Daarin 
is plaats voor menselijke figuren. Bij het ontwerp bevindt Christus zich aan de geselpaal 
midden voorin de voorstelling van de tekening. Bij het tweede ontwerp van Schor is een 
leeg podium te zien. Voor de toneelruimte zijn waarschijnlijk afzonderlijke figuren groepen 
ontworpen om op verschillende dagen voor Pasen op het toneelpodium neer te zetten. 
De thema’s van de twee decorontwerpen voor de Goede Week en Pasen, de ‘Geseling van 
Christus’ en het ‘Heilig Graf’, houden duidelijk verband met de gelegenheid waarvoor ze 
bestemd waren, de theatrale opluistering van de liturgie van Pasen. 

 
 

    30 Strieder (1951), p. 284. Dit ontwerp bevindt zich in het prentenkabinet van Stift Stams bij Innsbruck. 
Mogelijk werd het door Schor in 1670 gemaakt voor de kloosterkerk in Stams, aangezien hij in dat jaar door 
dit klooster werd uitbetaald voor het ontwerp van een decor voor het Heilig Graf. Zie appendix no. 13. 
Aurenhammer (1958, pp. 22, 25, 113 en afb. 10), beschouwt het ontwerp als een laat werk van Schor, 
omstreeks 1685, omdat volgens haar juist in die jaren de invloed van Gian Lorenzo Bernini heel sterk was. 
Bovendien kan met de naam ‘Voldtmoching’ in het slecht leesbare onderschrift ‘Feldtmochtng’ bij München 
bedoeld zijn. Het ontwerp kan daardoor volgens de schrijfster uit 1685 stammen, omdat Schor dat jaar 
München bezocht; zie ook: Caramelle (1987, de afbeelding op p. 75). De schrijver laat de tekening zien als 
een ontwerp voor een Heilig Grafdecor dat met zekerheid kan worden toegeschreven aan Egid, echter zonder 
datering.
    31 Grass (1957, p. 231, afb. XIV), De tekening is door Gass gepubliceerd als een ontwerp voor een Heilig 
Grafdecor van Egid Schor ca. 1670-1680. Zie appendix no. 12.
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 3.3 De verspreiding van het ‘Italiaanse type’ kerkdecor van Innsbruck naar München

 3.3.1 De decors van Johann Anton Gumpp
Johann Anton Gumpp (1654-1719) was een leerling van Egid Schor. In 1675 verhuisde hij 
van Innsbruck naar München. Zijn oudere stiefbroer Michael Gumpp (1636-1679) was een 
leerling van Hans Schor, de vader van Egid Schor. Michael Gumpp vertrok op twintigjarige 
leeftijd naar München en was daar vanaf 1661 werkzaam als hofschilder voor aartshertog 
Max Emanuel. In 1675 werkte hij aan de decoratie van slot Nymphenburg. Dit verklaart dat 
ook Johann Anton Gumpp kort na zijn aankomst in München dat jaar bij de werkzaam-
heden aan dit slot betrokken werd.32 
Op een gravure uit 1771 van Michael Hartwanger, uit de reeks Vitruve Bavarois wordt het 
decor afgebeeld dat voor de paastijd werd gemaakt in de Theatiner Hofkirche St. Adelaide 
en Kajetan. 33 [afb. 73] In het onderschrift bij deze gravure wordt dit decor 1675 gedateerd 
en op naam gesteld van Johann Anton Gumpp: “De theatijner monniken in München 
lieten dat jaar,1675, zoals gebruikelijk tijdens de Goede Week, in de kerk van de heilige 
Adelaide en St. Kajetan het Heilig Graf oprichten dat rond 1675 door de uitverkoren, uit 
Tirol afkomstige decorschilder Johann Anton Gumpp niet alleen was ontworpen, maar ook 
volgens de regelen der kunst en architectuur, heel precies gefabriceerd. Het werd tegelijk 
opgesteld met de beeldengroep van ‘Het offer van Abraham’, die door de Beierse beeld-
houwer Andreas Faistenberger zeer levendig was uitgevoerd”.34 Het onderschrift vermeldt 
verder nog dat Faistenberger (1646-1735) deze beeldengroep maakte ‘naar het idee van 
Gumpp’. Getuige de gravure, bestond de architectuur van de prosceniumboog van 
Gummp’s sepolcro, net als in het eerder beschreven ontwerp in Stift Stams van zijn leer-
meester Egid Schor [afb. 71], uit gedraaide Salomo zuilen. Deze toneelarchitectuur lijkt op 
het eerste gezicht een navolging van het baldakijn in de St. Pieter te Rome te zijn. 
Het betreft hier echter een directe overname van de zuilen die het hoogaltaar en de altaren 
in het dwarsschip in de Theatinerkirche zelf omlijsten: kleinere motieven op de Salomo 
zuilen, zoals de engelenkopjes, zijn een herhaling van de decoratie van de echte zuilen 
[afb. 73, 74]. Dat Gummp de tijdelijke architectuur afstemde op het kerkinterieur hangt 
mogelijk samen met het feit dat de kerk in 1675 werd ingewijd.35 Op de gravure is verder 
tussen de voorste zuilen een trap voorgesteld die naar een toneelpodium oploopt. 
Bovenaan deze trap, op het toneel, is Faistenberger’s ‘Het offer van Abraham’ voorgesteld. 

    32 Krapf (1980), p. 71). Krapf  bespreekt het werk van Gumpp in dit slot bij München.
    33 Deze kerk wordt hieronder verder als Theatinerkirche aangeduid.
    34 München, Stadtarchiv, M I/503. De gravure werd in 1771 gepubliceerd in: Vitruve Bavarois... van 
Fr. Cuvilliés sr. en jr., reeks E, no. 10. In deze reeks publiceerden vader en zoon Cuvilliés voorbeelden van 
bouwstijlen in Beieren. Het Latijnse onderschrift bij de gravure luidt: “Sancti Sepulchri in Templo Electorali 
SS.Adelaidis et Cajetani Monachij aput R.R. P.P. Theatinos quot annis in Hebdomade Sacra pro parasceve 
erigi soliti quod praedarum Opus circa annum 1675 a celebri Aulce Electoralis Pictore Theatrali in: Io. Ant de 
Gump Tirolensi non solum inventum sed et juxta artis Architectoriae leges exacte constructum fuit una cum 
Statuis Sacrificium Abrahami exprimentibus quos externae memoriae viv. D: Andreas Faistenberger serenissi-
mi Electoris Bavariae Sculptor mirifica prersus arte elaboravit. Michael Hartwanger Scul: Monachij.”. 
Strieder (1951), p. 267, afb. 2; zie ook: Krapf (1979), afb. 191. 
    35 Riedel (1973), pp. 113-126, afb. 131-133; Wagner (1983), pp. 72-75. De Theatinerkirche werd in opdracht van 
Henriette Adelaide van Savoye gebouwd als hofkerk en als kerk voor de theatijnen. De bouw, die in 1662 werd 
begonnen onder leiding van Agostini Bartelli (1627-1687), werd overgenomen door de architect Enrico Zuccali 
(1642?-1724). Hoewel de torens door hem pas in 1690 werden gebouwd, is de kerk in 1675 ingewijd. 
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Abraham staat op het punt zijn zoon Izaäk met een mes te doden en aan God te offeren. 
De arm waarmee hij het mes hanteert wordt tegengehouden door een engel rechts boven 
hem terwijl links van het offerblok de ram te zien is, die de plaats van Izaäk in zal nemen. 
Op de achtergrond is een afsluitend prospect van de berg Golgotha met de drie kruisen. 
Boven de figuren van Abraham, Izaäk en de engel is hoger in de voorstelling een door 
engelen omgeven monstrans. Het decor wordt bekroond door een stralenglorie met God 
de Vader. Links achter de hemelse glorie is een gedeelte van de Ark van Noach te zien en 
aansluitend op het entablement links, bevinden zich de figuren van Adam en Eva die door 
de Aartsengel Michael uit het paradijs verjaagd worden. Aan de rechter kant zijn Lucifer en 
de opstandige engelen uitgebeeld, die uit de hemel worden gestoten. 
In het onderschrift bij de gravure van Hartwanger werd, zoals gezegd, dit decor geda-
teerd in 1675, maar de zeventiende-eeuwse schriftelijke bronnen die over dit sepolcro voor 
handen zijn, wijzen erop dat het pas in 1691 werd gerealiseerd. Uit november 1690 is 
een korte rekening van Gumpp bewaard gebleven voor het maken van een model van een 
decor voor het Heilig Graf en voor de uitvoering van decorschilderingen.36 Deze rekening 
bevat informatie over de grootte van de tijdelijke decoratie en er valt uit op te maken dat 
de constructie van het decor ongeveer zevenentwintig bij twaalf en een halve meter moet 
hebben bedragen, inclusief de bekroning met God de Vader in een krans van sterren op 
de toneelboog.37 De diepte van het decor wordt niet genoteerd. In zijn werkverslag geeft 
Gumpp aan dat hij van november 1690 tot aan de donderdag voor Pasen van 1691 met 
vier schilders en een dagloner bezig was met de voorbereiding van het sepolcro.38 Dan zijn 
uit 1691 rekeningen overgeleverd van Andreas Faistenberger en diens assistent, zijn broer 
Dominicus, voor de uitvoering van de beelden van Abraham, Izaäk en de engel voor een 
nieuw Heilig Graf in de Theatinerkirche.39 Van dezelfde kunstenaars worden ook onkosten 
voor de levering van plastische vazen en reliëfs voor dit sepolcro-decor beschreven. Bovenin 
de hoeken van de postamenten waren de symbolen van de vier evangelisten aangebracht. 
Deze decoronderdelen waren in reliëf uitgevoerd door Andreas Faistenberger en werden, 

    36 Strieder (1951), p. 281. Strieder verwijst naar bronnen in het voormalig Kreis Archiv te München, 
inv.no KL 475. Volgens de recentere gegevens van Rösner (1988, pp. 188-196), zijn deze bronnen nu in het 
Bayerisches Hauptstaats Archiv, inv.no. KL 475/4, Re. Zettel 1691, no.’s 65-69. Strieder heeft verschillende aan 
Johann Anton Gumpp toegeschreven ontwerptekeningen als voorstudies voor diens Heilig Grafdecor uit 1691 
in de Theatinerkirche aangemerkt. Deze ontwerpen zijn echter, evenals het decorontwerp dat in 1691 werd 
uitgevoerd, in de Tweede Wereldoorlog gedeeltelijk verloren gegaan. 
    37 Strieder (1951), pp. 281-282. Strieder geeft de afmetingen die in de rekening als ‘74 Schuh hoch und 42 
Schuh breit’ vermeld worden, ook op in meters.
    38 Rösner (1988), p. 190. Rössner citeert uit het werkverslag van Gumpp: “Weil Mit ende de 9bris 
[Novembris] a.o. 1690 biß auf den Griendonnerstag [1691] continuirlich 4 Mallergsöllen und ein Tagwercher 
gearbeith, neben ddas Er [Gumpp] auch selbst die ganze fastenzeit mit gearbeith...”
    39 Bay. Hst.A. KL 475/ Re.zettel 1691, no. 68 en 69., Rechnung Dominicus Faistenberger en Andreas 
Faistenberger; in het laatste archiefnummer wordt beschreven dat Andreas Faistenberger op 23 april 1691 
werd uitbetaald voor de levering van de beelden van Abraham‘s offer :“Zu dem Neyen Closter Gebey der 
herren p.p. Teatiner alhier, hab ich Ents benanther in dero khirchen zu einen Neyen hl: Grab vom bilthauer 
arbeith verfärtigt wie volgt. Erstlich in die Mitte disses hl: grabs das prandtopfer abrahams, wie er seinem 
Sohn Isaac achlachten will, und ihme der engl in die falt, des abrahams heche ist 9: der Isacc und Engl bey 
7 werksch: gross, alle disse figuren sein aller orthen außgeholt, und wider Zuegemacht, mit grossen fleiss 
ausgearbeith...”. Rösner 1988), pp. 193-194. De auteur geeft vervolgens met citaten uit de rekeningen aan 
hoe Dominicus Faistenberger de beelden van Andreas Faistenberger verder met olieverf bewerkte. 



189

net als de beeldengroep op het toneelpodium, door zijn broer Domenicus met olieverf 
beschilderd. Andreas Faistenberger voerde voorts nog twee vazen van lindenhout op 
een houten onderstel uit.40 De houten vazen werden vervolgens in elkaar gezet door een 
timmerman, Thomas Wenckh. Van deze timmerman is een uitvoerig werkverslag over-
geleverd uit hetzelfde jaar 1691. Hierin beschrijft hij dat decoronderdelen, die eerder door 
Gumpp en Faistenberger gemaakt waren, door hem in elkaar werden gezet in de kerk, 
zoals bijvoorbeeld de vazen van Faistenberger: “Die zwen khrieg, so auf den bostemen-
dern stehen, so 3 schuch hoch, 2 dikh, von villen linden bröttstikhern usambgeleimt.” 
41 Wenckh beschrijft in zijn verslag ook hoe hij de grotere decoronderdelen in de kerk 
opzette. Alles wat onder leiding van Gumpp aan voorstellingen was geschilderd, werd door 
hem op houten planken bevestigd. Hij lijmde bijvoorbeeld twee door gedraaide zuilen 
gedragen bogen die op doek geschilderd waren, vast op een houten ondergrond. Deze 
techniek is vergelijkbaar met de manier waarop de decorbouwers in Rome de geschilderde 
architectuur op houten coulissen bevestigden. De gedraaide zuilen die voor het decor in 
München ontworpen waren moeten vlakke, geschilderde zuilen geweest zijn. Precies als 
in Romeinse kerken, betrof het hier een illusionistische, geschilderde architectuur die 
was afgestemd op het kerkinterieur. Wenckh geeft in zijn verslag aan hoe de gedraaide 
zuilen achter elkaar werden geplaatst, nadat ze op de bogen waren vastgelijmd. Voor de 
boog vooraan werd een ‘firhang’ of toneeldoek geschilderd.42 Bij de beschrijving van het 
materiaal wordt nauwkeurig aangegeven wanneer decoronderdelen plastisch waren, zoals 
de hierboven beschreven beelden van Faistenberger en de vazen van lindenhout. Ook bij 
de evangelisten-symbolen wordt aangegeven dat het om reliëfs gaat. Bij dit sepolcro werden 
dus plastische houten sculpturen en decoraties gecombineerd met illusionistische, 
geschilderde architectuur en geschilderde bijbelse motieven, zoals de voorstelling van 
God de Vader met engelen en de figuren van Adam en Eva en Lucifer bovenin en het 
afsluitende prospect met de berg van Golgotha en de drie kruisen daaronder. Hierin was, 
volgens dit verslag, een deurtje, zodat men daar de hostie kon opstellen. 
De discrepantie tussen de in het onderschrift van Hartwanger’s gravure vermelde datering 
van Gumpp’s sepolcro en de datering hiervan zoals die kan worden afgeleid uit de zeven-
tiende-eeuwse rekeningen, werkverslagen en beschrijvingen, heeft aanleiding gegeven tot 
enige controverse tussen de auteurs die deze tijdelijke architectuur hebben bestudeerd. 
Zo nam Kautzsch de datering van 1675 over, terwijl Strieder deze datering als fout aan-
merkte.43 

    40 Zie hiervoor verder: Rösner (1988), p. 189, cat. 38 b en c.
    41 Bay. Haupt.St.Arch., KL 475, 4, no, 66; Strieder (1951), p. 282; zie ook: Rösner. Rösner (1988,) p. 189. 
Ze merkt op dat de naam van de timmerman door Strieder ten onrechte als ‘Weickh’ in plaats van ‘Wenckh’ 
geschreven wordt.
    42 Geciteerd in Strieder (1951), p. 282: “Was zu den neuen hl. grab der herrn P. Teatiner an khistlerarbeit 
ich underschribner gemacht habe: Erstlich zwey außgeschaifte, gewundene freysälln sambt außgeschwaiften 
bostemendern zu den haubtgesims darauf, zu ieden zwey große ramen aneinandergehängt, die archedrag-
fries hauptgesimbs daran außgeschwafft. Neben dissen zweyen sällen zu ieder zwey ramen aufeinander 40 
schuh 4 breit, auch an die ramen gantze breder darneben angeleimbt, das der firhang darauf ist gemalt ist 
worden...”; Rösner (1988, p. 109), merkt op dat Strieder hieruit ten onrechtte heeft opgemaakt dat de twee 
losstaande zuilen vooraan, waarvan in de materiaalbeschrijving sprake is, plastisch waren uitgevoerd. De 
term ‚außgeschwaift‘ wordt volgens haar meerdere keren gebruikt voor uitgesneden, vlakke decorstukken, 
zoals bijvoorbeeld ook voor de figuren van Adam en Eva. Bij de onderdelen die door Faistenberger en of door 
timmerman Wenckh plastisch werden uitgevoerd worden bovendien afmetingen vermeld.
    43 Kautzsch (1930), p. 66; Strieder (1951), p. 281, noot 1. 
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Volgens Strieder moet het decor voor het Heilig Graf van Gumpp en Faistenberger in 1691 
zijn ontstaan. Hij baseert zich hierbij op de hierboven genoemde rekeningen van mate-
riaal- en loonkosten. Michael Krapf vindt het echter aannemelijk dat het decor is ontstaan 
in 1675. Volgens Rösner moet het daarentegen 1691 zijn en het ontwerp van Gumpp waar-
naar Faistenberger zijn beeldengroep heeft gemaakt, dateert volgens haar ook uit die tijd.44  
Goed denkbaar is, dat Johann Anton Gumpp in 1675 het ontwerp heeft gemaakt voor een 
sepolcro voor de Theatinerkirche met als thema ‘het Offer van Abraham’ en dat onder zijn 
leiding voor dit decor vlakke beschilderde figuurstukken werden gemaakt. In 1690 zijn 
deze figuurstukken dan vervangen door de beelden van Faistenberger naar een nieuw 
ontwerp van Gumpp. Op deze manier kan ook worden verklaard waarom het onderschrift 
bij de gravure vermeldt dat Faistenberger deze beeldengroep maakte ‘naar het idee van 
Gumpp’. Ook details als de vier evangelisten-symbolen en een vaas op een voetstuk rechts 
achter de figuur van Abraham, zijn toen in driedimensionale vorm uitgevoerd. Zoals het 
ook toen was, dat de timmerman opdracht kreeg om twee coulissebogen op een houten 
ondergrond vast te maken. Al met al moet Gumpp voor het decor van 1691 een hele 
nieuwe ontwerptekening hebben gemaakt. Geconcludeerd kan worden dat in het onder-
schrift van de gravure terecht het jaartal 1675 als jaar van ontstaan van Gumpp’s decor-
ontwerp is vermeld; wat dit onderschrift alleen verzuimt te vermelden is dat het bij de 
afbeelding in de gravure niet gaat om de oorspronkelijke uitvoering van 1675, maar om de 
gewijzigde versie van 1691.45 
Meer gegevens over het gebruik en de uitvoering van dit decor voor het Heilig Graf uit de 
late zeventiende eeuw, zijn aangetroffen in twee publicaties uit het eind van de achttiende 
eeuw. De schrijver en historicus Lorenz von Westenrieder (1748-1829) vermeldt dit decor 
voor de Goede Week in de Theatinerkirche in zijn beschrijving van de stad München uit 
1782. Hij schrijft het echter toe aan Johann Anton’s oudere broer, Michael Gumpp.46 Von 
Westenrieder geeft aan dat de figurengroep ‘Het offer van Abraham’ van Faistenberger de 
laatste was in een hele groep beelden die deze kunstenaar maakte voor de Theatinerkirche. 
De beeldengroep van Abraham was normaal in de bibliotheek te zien. In 1688 maakte 
Faistenberger  een beeld van een engel met de dode Christus, een van het lichaam van 
Christus en een van Christus aan het kruis. Deze beelden waren bedoeld voor de Heilig 
Graf-kapel (Kreuzkapelle) in de kerk; de engel met de dode Christus kwam op het altaar 
van deze kapel te staan en het lichaam van Christus werd gelegd in het Heilig Graf dat daar 
was gemaakt. Vanaf 1688 waren de drie beelden permanent in deze kapel te zien. Alleen 

    44 Krapf (1979), afb. 191; idem (1980), cat. 37, pp. 73-74; zie ook: Rösner (1988), p. 189 . Voor afbeeldingen 
verwijs ik naar Rösner of eerdere publicaties, omdat ze in de Tweede Wereldoorlog verloren zijn gegaan. 
    45 Stern (1932), p. 182, afb. 16. Dit ontwerp uit de collectie van de Graphische Sammlung te München HM 
XIV, inv.no. 69, 32079, is in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan met foto en al. Dit ontwerp kan hier dus 
niet worden afgebeeld. De vergelijking van dit ontwerp met de achttiende-eeuwse gravure van Hartwanger 
is gebaseerd op de duidelijke afbeelding in de publicatie van Stern. De Graphische Sammlung München 
was vóór de Tweede Wereldoorlog in het bezit van een tekening van Gumpp die gedeeltelijk sterk lijkt op de 
prent van Hartwanger [afb. 73]. De tekening liet dezelfde architectuur van gedraaide zuilen en ook de scène 
van ‘Het offer van Abraham’ op het toneelpodium zien, alsmede de ‘De val van Lucifer uit de hemel’ en ‘De 
verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs’ boven op de zuilen. Deze figuren zijn allen spiegelverkeerd ten 
opzichte van die op de gravure; zie ook: Strieder (1951), p. 282, noot 3; Rösner (1988), pp. 75 -76, pp. 183-85, 
cat. 32-32A.
    46 Krapf (1979), p. 71. Von Westenrieder ( 1782) noemt Michael Gumpp als ontwerper van het decor dat 
later, zoals vaker gebeurde, is toegeschreven aan Johann Anton Gumpp.
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in de Goede Week werden ze, met uitzondering van het crucifix, uit de kapel gehaald en in 
het Heilig Grafdecor opgesteld (dat volgens Von Westenrieder dus door Michael Gumpp 
geschilderd was). Faistenberger’s beeldengroep van het ‘Offer van Abraham’  werd in de 
Goede Week in het sepolcro van Gumpp getoond, waar de groep dan op het voortoneel 
bovenaan de trap, vóór een geschilderde decorvoorstelling stond. 47 Uit een ander oogge-
tuigenverslag, dat van de geleerde en priester Joseph S. Von Rittershausen CRth (1748-
1820) Die vornehmsten Merkwurdigkeiten der Residenzstadt München (1787), weten we dat 
de groep met het ‘Offer van Abraham’ op Witte Donderdag in het decor werd opgesteld. 
Deze beeldengroep moet Faistenberger speciaal hebben gemaakt voor het decor zoals dat 
in 1691 werd opgesteld.48 De groep werd dan op Goede Vrijdag vervangen door de engel 
die de dode Christus draagt.49 Tegelijkertijd of kort daarop vond in het decor de graflegging 
plaats. Daarbij werd het beeld van het lichaam van Christus uit het graf in de Kreuzkapelle 
gehaald en in een graf in het decor gelegd.  Het moet op de plaats neergezet zijn waar eerst 
de groep met het ‘Offer van Abraham’ stond. Von Rittershausen’s informatie komt overeen 
met de eerder geciteerde rekening van de timmerman Wenkch uit 1691. Deze besluit zijn 
kostenoverzicht met een korte toelichting over de opstelling van de verschillende sculp-
turen in het Heilig Grafdecor. De groep met ‘Het Offer van Abraham’ werd ook volgens 
hem op Goede Vrijdag vervangen door een sarcofaag met daarin het lichaam van Christus. 
Het verslag van Wenckh en de beschrijving van Von Rittershausen geven hiermee aan 
dat het Heilig Grafdecor in de Theatinerkirche werd gebruikt voor de paasliturgie met de 
graflegging op Goede Vrijdag. 

De decorontwerpen van Egid Schor en Johann Anton Gumpp tonen aan dat in Tirol en 
Beieren het voorbeeld van de typisch ‘Romeinse’ teatri sacri werd nagevolgd, nog voordat, 
in 1693, het eerste traktaat van Andrea Pozzo was verschenen. Net als in de kerken in 
Rome, ging het in die van Tirol en Beieren steeds om decors in het kerkkoor met een 
hostie in een glorie van lichtstralen en engelen, geplaatst boven een bijbelse scène. De 
meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat Egid Schor tijdens zijn verblijf in Rome de 
decors voor het veertigurengebed heeft leren kennen en dat hij na zijn terugkeer in 

    47 Von Westenrieder (1782, facs.ed. 1964), p. 191: “Die schönen Bildhauerarbeiten, als die Kanzel; der 
Leichnam Christi von einem Engel gehalten auf dem Altar des heiligen Grabes; dann wieder ein Leichnam 
Christi in innern heiligen Grab; die Figuren des Abrahams, Isaaks, und des Engels, welche man in der Char-
woche den heiligen Grab, das Michael Gumpp, ein Tyroler gemalt hat sieht, hat Faistenberger ververtigt.” 
Zie ook: Rösner (1988), cat. no. 31 en 32, pp. 183-85, afb. 4. Voor het werk van Johann Anton Gumpp wordt 
ten onrechte, zoals hierboven is aangegeven, de naam van diens oudere broer Michael gebruikt. 
    48 Aan het eind van de achttiende eeuw, toen Von Rittershausen de Theatinerkirche bezocht, werd de groep 
volgens hem buiten de Lijdenstijd in de bibliotheek van het aangrenzende klooster neergezet. 
    49 Von Rittershausen (1787), p. 133. De auteur beschrijft dat het beeld van de dode Christus die door een 
engel werd vastgehouden, in het Heilig Graf werd opgesteld; volgens hem was het te zien in het gewelf van 
het Heilig Graf. Von Rittershausen bedoelt met het Heilig Graf duidelijk het decor van Gumpp. Hij geeft 
precies aan dat alleen het crucifix op zijn vaste plaats in de Kreuzkapelle bleef staan: “Eines der merkwür-
digsten Stuck ist Abrahams Opfer auf Moria, das am Aufgang der Bibliothek steht sonst zum Trauergerüst in 
der Kharwoche bestimmt, von Feistenberger in holz gehauen. Ein Werk, waer es aus Marmer, dürfte wohl auf 
dem Kapitol zwischen Römern und Griechern stehen“…“Von diesem Meister sind noch ein todter sitzender 
Christus, von einem Engel gehalten in der Kruft des heiligen Grabes; ein liegender im Grab; und ein am 
Kreuz in der Kreuzkapelle zu sehen”.
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Innsbruck zijn leerling Johann Anton Gumpp hierover heeft onderricht.50 
In zijn artikel over de Heilig Grafdecors in München beschouwt Strieder twee ontwerpen, 
die in de Tweede Wereldoorlog verloren zijn gegaan, als voorstudies voor Gumpp’s decor 
van 1691 voor de Theatinerkirche. Het is de vraag of Gumpp deze architectuurschetsen 
mogelijk voor een andere kerk of kapel ontwierp. Dat laatste is volgens Krapf mogelijk, 
omdat Gumpp in die tijd in vaste dienst was van het Münchener hof.51 Afgaande op de 
afbeeldingen bij Strieder, is het echter inderdaad waarschijnlijk dat het om voorstudies 
voor het sepolcro voor de Theatinerkirche gaat. In het eerste ontwerp is het enige waarin 
de architectuur afwijkt van de gravure het ontbreken van de toneeltrap. Bij de tweede 
decor afbeelding is in plaats van ‘Het offer van Abraham’, een ‘Pièta’ voorgesteld, maar de 
toneelarchitectuur met de gedraaide zuilen in deze ontwerpen lijkt sterk op de architectuur 
in de gravure van Hartwanger.52  
Op één van de bewaard gebleven ontwerpen voor een sepolcro die Strieder aan Gumpp 
toeschreef, is, net als bij het decor op de gravure van Hartwanger, een afsluitend prospect 
van de berg Golgotha met de drie lege kruisen te zien [afb. 73, 75].53 Vanwege dit motief 
wordt deze tekening door verschillende auteurs opgevat als één van de voorstudies voor 
het sepolcro van de Theatinerkirche. De strakke zuilen op het ontwerp zouden dan in de 
uitvoering zijn vervangen door de gedraaide zuilen die te zien zijn op de gravure van 
Hartwanger.54 Het is echter opmerkelijk dat Gumpp in dit ontwerp een geheel andere 
architectuur heeft toegepast. Dat dit ontwerp de berg Golgotha laat zien, hoeft op zichzelf 
nog niet te zeggen dat het een voorbereidende tekening is voor het Heilig Grafdecor van 
1691. Hetzelfde thema van de drie kruisen op Golgotha is ook afgebeeld op een ander aan 
Gumpp toegeschreven decorontwerp [afb. 76].55 En net als in het zojuist genoemde ont-
werp, [afb. 75], toont ook  de architectuur in deze tekening geen gedraaide zuilen. In één 
opzicht echter vertoont de tijdelijke architectuur in de bovengenoemde tekening wèl enige 
gelijkenis met het interieur van de Theatinerkirche en dat zijn de gladde composietzuilen 
van de ronde toneelboog. Op de tekening is dezelfde architectuurorde als in het schip 
van de kerk te zien.[afb. 74] Het detail van de figuur van God de Vader met de wereldbol 
bovenop de toneelboog, komt overeen met het motief dat de gravure van Hartwanger 
bekroont. In de linker- en de rechterwand is een heiligenbeeld te zien en voor het podium 
zijn twee slapende wachters voorgesteld. In de halfronde afsluiting van het decor is de plek 
met de drie lege kruizen afgebeeld. Boven op de toneelomlijsting zijn links Matthaeus en 
Lucas en rechts Marcus en Johannes te herkennen aan hun evangelisten-symbolen. Een 
verschil met de materiaalbeschrijving in de rekening van Andreas Faistenberger uit 1691, 
is dat op de tekening niet alleen de symbolen, maar ook de figuren zelf van de vier evan-
gelisten te zien zijn. Mogelijk heeft Gumpp zich bij deze figuren laten inspireren door 

    50 Het afstemmen van de tijdelijke architectuur van het sepolcro-decor op het kerkinterieur in 1675 hield 
mogelijk ook verband met het feit dat de Theatinerkirche dat jaar werd ingewijd. 
    51 Krapf (1980), pp. 70-71. Het is bekend dat Gumpp in de jaren 1681-85 aan vaste decoraties in de 
Münchener Residenz heeft gewerkt. 
    52 Zie Strieder (1951), pp. 281-83. en afb. 1 en 3. Vanwege het ontbreken van goede foto’s kunnen hier geen 
afbeeldingen van deze twee ontwerpen worden gegeven. 
    53 GSM, inv.no 32.101. Zie appendix no. 17.
    54 Strieder (1951), p. 281, afb. 4; Aurenhammer (1958), cat. E 3; Krapf (1979), afb. 191; ibidem (1980), 
pp. 73-74, cat. 37, afb. 18
    55 GSM, HM XIV 80 inv.no. 32.108. Zie appendix no. 18
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de houten beelden die rond 1670-72 in het koor zijn uitgevoerd door de hofbeeldhouwer 
Balthasar Ableithner (1613-1705).56 Op de andere hierboven genoemde ontwerptekening is 
het Graf van Christus op het toneel te zien. Dit komt overeen met het hierboven aangehaal-
de bericht uit 1691, dat op Goede Vrijdag van dat jaar Faistenberger’s beeld van Christus in 
een grafkist op het toneelpodium werd neergezet.57 Toch is het moeilijk deze tekening als 
een directe voorstudie voor het decor uit 1691 te beschouwen.
Een tweede tekening in de Graphische Sammlung waarop het Graf van Christus te zien is 
[afb. 77], komt in enkele opzichten sterk overeen met het hierboven beschreven decor van 
Gumpp in de gravure van Hartwanger.58 De tekening toont een decor dat wordt ingeleid 
door losstaande gedraaide zuilen. Bovenin is een voorstelling van engelen rondom God 
de Vader met een wereldbol; de decorvoorstelling met het graf van Christus wordt omlijst 
door strakke composietzuilen. Op de brede trap voor de baar met de gestorven Christus 
bevinden zich twee macabere figuren van een skelet en een duivel. Voor de toneelboog 
bovenin is een door putti opgehouden draperie te zien. De tekening is niet toegeschreven 
aan Gumpp, maar aan Johann Andreas Wolff (1652-1716), een tijdgenoot die rond 1700 
eveneens in München werkzaam was. Deze toeschrijving is gebaseerd op de overeenkom-
sten met een decor dat is afgebeeld op een gravure van Hartwanger uit de publicatie van 
François de Cuvilliés uit 1771.59 Volgens het onderschrift bij deze gravure was het ontwerp 
bestemd voor de Unsere Liebe Frauenkirche te München en werd de afgebeelde figuur van 
de dode Christus in het decor uitgevoerd als een plastisch bronskleurig houten beeld. Het 
opstellen van een plastische sculptuur op het toneelpodium voor een geschilderde decor-
voorstelling, vormt een opmerkelijke overeenkomst met het sepolcro van Johann Anton 
Gumpp voor de Theatinerkirche in 1691. Het beeld in het decor van Wolff was niet van 
Faistenberger, maar van Balthasar Ableithner, de leermeester van Wolff. Over het gebruik 
van de beelden in dit decor geeft Von Rittershausen duidelijke informatie. Hij vermeldt 
nog twee beeldengroepen van Ableithner, die tijdens de Goede Week in het sepolcro van 
de Unsere Liebe Frauenkirche in München werden opgesteld: een van ‘De geseling van 
Christus’ en beelden die ‘De bespotting van Christus’ voorstelden.60 Het is op het deco-
rontwerp van Wolff goed te zien dat de beelden van Ableithner op dezelfde manier op het 
toneelpodium werden neergezet als de beelden van Faistenberger in het decor van Gumpp. 
De figurengroepen zijn bij beide ontwerpen voorop het toneel te zien, tussen de zuilen 
die bovenaan de trap aansluiten [afb. 73 en 77]. Alleen op de prent naar Gumpp staan de 
beelden bovenaan een hoge trap, terwijl de figuren in het decor van Wolff op een brede, 
lage trap zitten. Er is nog een tweede decorontwerp overgeleverd dat vrijwel identiek is aan 
Wolff’s ontwerp voor de Unsere Liebe Frauenkirche. Het geeft dezelfde voorstelling van de 

    56 Riedl (1973), pp. 113-126, afb. 133. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ook deze beelden door brand 
verwoest. Riedl laat een foto van het koor met het altaar en de beelden van vóór 1944 zien. GSM, inv.no. HM 
XIV-74 en HM XIV-68; Strieder (1951), afb. 3 en 7, pp. 282-283.  
    57 GSM, inv.no. HM XIV-74 en HM XIV-68; Strieder (1951), afb. 3 en 7, pp. 282-283. 
    58 GSM, inv.no. 14766, zie appendix no. 25. Het ontwerp is aan de bovenkant recht afgesneden; Strieder 
(1951), afb. 13, p. 279 en p. 285; Zie ook: Woeckel (1975, pp. 346-349, fig. 278, afb. 54) vergelijkt dit decoront-
werp met een tekening van Ignaz Günther uit 1761 waarop dezelfde figuren te zien zijn. Zie afb. 89.
    59 Stieder (1951), afb. 12, p. 285: François de. Cuvilliés, Oeuvre..1771, serie E, no. 7.
    60 Von Rittershausen (1787), pp. 90-91 (onder het hoofdje Die Stiftskirche zu unser lieben Frau pp. 75 ff.): 
“Zwei kunstliche Gruppen, die Geißelung und Verspottung des Heilands von Balthasar Ableithner, werden in 
der Khorwoche den Gelegenheit des heiligen Grabes ausgeseßt.“ 



194

dode Christus op de baar met de figuren van een skelet en een duivel ervoor [afb. 78]. De 
tekening wijkt slechts in enkele details af van Wolff’s ontwerp. Het beeldvlak is bovenaan 
niet recht afgesneden en in de arcade zijn twee engeltjes met de zweetdoek van Veronica 
afgebeeld. Boven het lichaam van Christus en bij de Salomozuil aan de linkerkant, is 
bovendien een kleine variant in de vorm van een hartje te zien. De tekening wordt door 
Krapf als een voorbereidend ontwerp voor het sepolcro in de Theatinerkirche van Johann 
Anton Gumpp beschouwd [afb. 73, 78].61 Hij baseert zich hierbij op de opvallende gelijke-
nis van de architectuur van de brede gedraaide zuilen op de tekening en op de gravure van 
Michael Hartwanger. Ook het motief van God de Vader en de wereldbol zijn zowel op de 
tekening als op de prent voorgesteld. Het opvallendste verschil vindt Krapf dat in het decor 
voor de Theatinerkirche het ‘Offer van Abraham’ het thema was en in deze tekening ‘Het 
Graf van Christus’. Dit laatste hoeft echter geen reden te zijn om deze tekening niet met 
het sepolcro van 1691 in de Theatinerkirche in verband te brengen. Zoals in het rapport 
van timmerman Wenckh uit 1691 wordt beschreven en ook later door Von Rittershausen 
uit 1787 werd immers in dit sepolcro, de beeldengroep met het ‘Offer van Abraham’ op het 
toneelpodium na Witte Donderdag vervangen door het beeld van de sarcofaag van 
Christus. 
Een paar details van de voorstelling maken Krapf’s identificatie van de tekening als 
voorbereidend ontwerp voor het decor in de Theatinerkirche voor 1675 evenwel minder 
overtuigend. De bekroning van de engeltjes met de zweetdoek van Veronica wijkt af van 
de bijbelse scènes die het decor van 1691 laat zien in de gravure van Hartwanger, namelijk 
‘De verdrijving uit de hemel van Lucifer door de aartsengel Michael’ en ‘De verdrijving van 
Adam en Eva uit het paradijs’. Ook in de architectonische constructie is een opmerkelijk 
verschil: de lage, brede trap onderin het ontwerp is anders van vorm dan de trap op de 
gravure van Hartwanger. Op de gravure is een hogere en smallere trap te zien, die tussen 
de losstaande zuilen naar een hoog podium oploopt. De brede vorm van de trap op de 
tekening komt evenwel precies overeen met die van de trap op het decorontwerp van Wolff. 
Ook de bekroning van de wolken bovenaan de tekening is gelijk aan de wolken op Wolff’s 
ontwerp, voor zover die te zien zijn op de tekening die bovenaan is afgesneden. Door de 
grote gelijkenis tussen de ontwerptekening van Gumpp en die van Wolff, lijkt het om twee 
voorbereidende ontwerpen voor hetzelfde Heilig Grafdecor te gaan. In beide tekeningen 
wordt de decorvoorstelling omlijst door brede gedraaide zuilen en dat maakt de gelijkenis 
met de gelegenheidsarchitectuur voor de Theatinerkirche van Gumpp heel sterk. De vraag 
is nu of het sepolcro van Gumpp een voorbeeld is geweest voor Wolff of andersom. Strie-
der ziet de overeenkomst van Wolff’s tekening met het decor op Hartwanger’s gravure 
als bewijs dat Gumpp het ontwerp van de twee jaar oudere Wolff navolgde.62 Het omge-
keerde is echter waarschijnlijker, omdat Gumpp, zoals aan het begin van dit overzicht is 
aangegeven, via diens leermeester Egid Schor het Romeinse decortype in München moet 
hebben geïntroduceerd. Gumpp en Wolff hebben vanaf 1681 tegelijkertijd meegewerkt 
aan de decoraties in de Residenz voor het hof van München. Het is goed mogelijk dat Wolff 
toen de architectuur en de ontwerpen van Gumpp’s decor voor de Theathinerkirche heeft 
bestudeerd. [afb. 73, 77 en 78].63 

    61 Inv.no. 32.102. Zie appendix no. 19; Krapf (1979), fig. 56; idem (1980), pp. 75-76, cat. 39, afb. 20; 
zie ook: Weil (1980), p. 160, afb. 132). Weil vermeldt de tekening als een ontwerp van Gumpp.
    62 Strieder (1951), p. 185.
    63 Krapf (1980), p. 71. 
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Bij de hierboven beschreven tekeningen hebben zowel Gumpp als Wolff onmiskenbaar de 
opzet voortgezet van het type decor dat vanaf 1640 in Rome voor het veertigurengebed van 
carnaval is uitgevoerd: de voorstelling wordt omlijst door een arcade die gedragen wordt 
door zuilen en de beeldopbouw bestaat uit een monstrans in glorie bovenin het beeldvlak 
en een bijbelse scène daaronder. Het opvallendste verschil tussen enerzijds de decors van 
Gumpp en Wolff en anderzijds die van hun Romeinse voorgangers, is het gebruik van 
plastische sculpturen in plaats van vlakke beschilderde figuurstukken op het toneelpodi-
um. Net als in de veertigurengebedsdecors in Rome, waren ook in de Tiroler en de Beierse 
Heilig Grafdecors de meeste figuren als vlakke houten figuurstukken uitgevoerd. Met 
hun zo opvallende combinatie van geschilderde architectuur en plastische figuren, blijken 
Gumpp en Wolff hier een Beierse traditie te hebben voortgezet. Het was in Beieren de 
gewoonte dat in de decors die werden gemaakt voor de zogenoemde Ölbergandachten, de 
passievoorstellingen die op Witte Donderdag en Goede Vrijdag werden gehouden, gebruik 
werd gemaakt van plastische en soms ook mechanische figuren.64 In de Olijfberg-scènes 
op Witte Donderdag, werden de engel die de geknielde Christus een kelk aanbiedt en 
Christus zelf, vaak als plastische figuren uitgevoerd. Als voorbeeld beschrijft historicus 
Edgar Harvolk een mechanisch houten Christusbeeld dat in de Peterskirche te München 
in 1646 tijdens de door een kapucijner priester gehouden dienst, drie keer een knieval 
maakte voor de uitgestelde hostie.65 Soms werden figuranten in levende lijve ten tonele 
gebracht. Dergelijke, bijna theatrale opvoeringen voor Ölbergandachten werden door 
paters-jezuïeten in  Zuid-Duitsland opgenomen in de passiescènes in de coulissende-
cors voor het Heilig Graf. Figuranten in toneelkostuums moeten tot aan het eind van de 
achttiende eeuw zijn voorgekomen  in kerken in München en dit werd nagevolgd bij de 
sepolcri. Zo werd in de jezuïetenkerk van St. Michael voor de graflegging op Goede Vrijdag 
gebruik gemaakt van levende figuranten.66 

Deze Beierse traditie van hetzij acteurs hetzij plastische en mechanische figuren in decors 
voor de Lijdenstijd, kan dus verklaren dat in het sepolcro van Gumpp in de Theatinerkirche 
sculpturen werden opgesteld, terwijl hetzelfde kerkdecor in andere opzichten, namelijk de 
beeldopbouw in een hemelse en aardse sfeer en de illusionistische, op het kerkinterieur 
afgestemde architectuur, duidelijk een voortzetting was van het Romeinse type decor voor 
het veertigurengebed van carnaval. 

 3.3.2. Latere decors van Johann Anton Gumpp 
Bij enkele latere aan Gumpp toegeschreven decorontwerpen wordt een beeldopbouw 
gehanteerd die, voor zover kan worden nagegaan, niet is voorgekomen bij decors in de 
kerken van Rome. De tekeningen tonen een smalle, hoge constructie waarbij verschillende 
bijbelse scènes boven elkaar worden voorgesteld. Deze scènes worden omlijst door zuilen 
met verschillende architectuurordes. In de Graphische Sammlung te München worden 

    64 Decors speciaal voor Witte Donderdag met als thema ‘Christus in de tuin van Gethsemane’ 
(de Olijfberg), zijn in Beieren vooral onder franciskanen en kapucijnen een traditie geweest.
    65 Harvolk (1976-77), p. 70.
    66 Ibidem (1976-77), p. 71; Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte (1985), p. 982. Bij Ölbergandachten
in Beieren op Witte Donderdag werden de figuren van Christus en de engel op de olijfberg door houten 
beelden of gecostumeerde figuranten voorgesteld vóór een geschilderde decorvoorstelling. Daarbij konden 
tegelijkertijd de slapende discipelen als geschilderde figuurstukken worden uitgebeeld.
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drie ontwerpen bewaard die deze beeldopbouw laten zien. Op deze tekeningen zijn steeds 
dezelfde thema’s voorgesteld: onderin ‘Christus op de Olijfberg’, in het midden 
‘De graflegging van Christus’ en daarboven een glorievoorstelling van licht, wolken en 
engelen rondom een monstrans [afb. 79, 80 en 81]. In het eerste ontwerp is de scène on-
derin de decorvoorstelling, ‘Christus in gebed op de Olijfberg’, gevat in een arcade van rus-
tica zuilen, omgeven door twee lege arcades van rustica bouw. De voorstelling daarboven 
laat Christus op een sarcofaag zien met Maria, Johannes en engelen. De figuren bevinden 
zich in een concave ruimte met vooraan een triomfboog.67 Het gaat hierbij om een dubbel 
ontwerp, waarbij de architectuur en de aankleding van het interieur van elkaar verschillen. 
Dat geldt ook voor de opzet van het tweede ontwerp; de uitvoering is hier schetsmatiger en 
minder gedetailleerd, maar ook hier zijn de twee helften niet identiek. Onderin is weer de 
scène van ‘Christus op de Olijfberg’ te zien, dit keer met slapende discipelen ervoor 
[afb. 80]. De scène is in een grotachtige ruimte van wederom rustica-architectuur geplaatst. 
In de half uitgewerkte ruimte erboven wordt de dode Christus door discipelen omgeven 
en bovenin is een deel van een glorievoorstelling van licht, wolken en engelen met in het 
midden een monstrans te zien.68 Het derde ontwerp toont kleine variaties van dezelfde 
thema’s: Christus op de Olijfberg is afgebeeld met één van de slapende discipelen op de 
voorgrond en een engel boven hem [afb. 81]. In de voorstelling van de dode Christus 
erboven, is te zien dat Maria door een engel wordt opgevangen. De nieuwe opzet die in 
deze drie ontwerpen wordt gevolgd maakt het mogelijk om de passiescène voor Witte 
Donderdag, ‘Het gebed op de Olijfberg’, en de passiescène voor Goede Vrijdag, 
‘Het Lichaam van Christus’, in één decorontwerp te tonen. 
Het laatst beschreven ontwerp, [afb. 81] is losser en vrijer van opzet dan de twee andere 
aan Gumpp toegeschreven ontwerpen. De houdingen van de voorgestelde figuren zijn 
bewegelijker en theatraler in vergelijking met de iets strakkere figuren in de andere twee 
ontwerpen. Ook valt bij dit ontwerp het overvloedig aangegeven loof van palmbladen op. 
Deze kenmerken zijn voor Strieder en Aurenhammer reden om in dit ontwerp invloed 
van de Franse rococo te zien. Hierin vinden zij vervolgens aanleiding om het ontwerp te 
plaatsen in de jaren na de terugkeer van Kurfürst Max Emanuel uit Frankrijk in 1715; zij 
beschouwen het ontwerp als een anonieme, rond 1730 in München gemaakte tekening. 
69 Het ontwerp vertoont inderdaad kenmerken, zoals de dramatische houdingen van de 
figuren, die naar de rococo neigen. Het zou hier dan echter evengoed om een laat werk van 
Gumpp kunnen gaan, die immers pas in 1719  is gestorven. De architectuur in dit ontwerp 
komt in de opzet met de twee etages en de verschillende scènes inderdaad sterk overeen 
met de twee decorontwerpen van Gumpp. 
De opvallende theatrale houdingen van de figuren lijken echter veel meer op de figuur-

    67 GSM, inv.no. 32.098 HM. XIV 70, zie appendix no. 20; Strieder (1951), p. 285, afb. 16; Krapf (1979), 
fig. 52. Dit ontwerp wordt door zowel Strieder als Krapf aan Johann Anton Gumpp toegeschreven.
    68 GSM, inv.no 32.106, HM. XVI.78, zie appendix no. 21; Strieder (1951), p. 285, afb. 15). Strieder beschouwt 
de tekening als een anoniem ontwerp van een navolger van Gumpp. Ook Aurenhanmmer (1958,), p. 31, 
dateert het decorontwerp later, rond 1730, en schrijft het toe aan een ‘Münchener Meister’; Krapf (1979), 
fig. 51; (1980), cat. 36, afb. 17 schrijft  het ontwerp aan Gumpp toe.
    69 Strieder (1951), p. 285, afb. 17 en 20; Aurenhammer (1958), p. 31.  Anders dan Strieder en Aurenham-
mer, schrijft Krapf (1979), fig. 51 en Krapf (1980), cat. 36, afb. 17), dit ontwerp wèl aan Gumpp toe. Een 
ontwerptekening uit de Münchener Graphische Sammlung met dezelfde voorstelling, maar zonder raster 
(inv.no. 32104), wordt in de tentoonstellingscatalogus van Krapf beschreven.
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groepen die Egid Quirin Asam rond 1720 maakte – zoals bijvoorbeeld zijn druk ge barende 
figuren van Maria’s Tenhemelopneming op het hoogaltaar in de augustijner kloosterkerk 
te Rohr – dan op de mensen zoals die zijn voorgesteld op de overige aan Gumpp toege-
schreven tekeningen.70 Voor de architectuur kan Asam de ontwerpen van Gumpp hebben 
bestudeerd, toen hij in  München in opleiding was bij Andreas Faistenberger, de kunste-
naar die, zoals hierboven beschreven, in 1691 de beeldengroep van ‘Het Offer van 
Abraham’ gemaakt had voor het Heilig Grafdecor van Gumpp in de Theatinerkirche.71 
Verder is er qua vorm een opmerkelijke gelijkenis tussen het ontwerp en het  hoogaltaar 
dat later, rond 1738, onder leiding van Egid Quirin en Johann Nepomuk Asam  is uitge-
voerd in de St. Johann Nepomukkerk of ‘Asamkirche’ in München. [afb. 81, 82]72 Zo heeft 
dit altaar, net als het decorontwerp, een omlijsting van gedraaide Salomozuilen. Het heeft 
bovendien dezelfde hoge, smalle vorm met eenzelfde beeldopbouw van verschillende 
scènes boven elkaar als het decorontwerp. Dit alles maakt dat dit decorontwerp kan worden 
toegeschreven aan Egid Quirin Asam. Mogelijk hebben het decorontwerp en het hoog-
altaar ook wat betreft de uitvoering met elkaar te maken gehad. Het is goed denkbaar dat 
Asam voor zijn altaar een model op schaal 1:1 heeft gemaakt, dat tevens werd gebruikt als 
sepolcro voor de paasviering.
Wat opvalt bij de twee wel aan Gumpp toe te schrijven ontwerpen, is dat duidelijk is af-
geweken van de traditionele Romeinse beeldopbouw in twee sferen. De glorievoorstelling 
met de monstrans uit de Romeinse beeldopbouw vormt in deze decorvoorstellingen een 
derde niveau bovenin de architectuur. Door de overeenkomst in beeldopbouw en thema’s, 
kunnen deze twee ontwerpen als voorstudies van Gumpp voor een en hetzelfde sepolcro-
decor worden beschouwd. Het is onbekend of en waar een decor naar deze twee ontwerpen 
is uitgevoerd. Het is onwaarschijnlijk dat een decor van dit type in de Theatinerkirche is 
opgebouwd, omdat volgens Von Westenrieder en Von Rittershausen aan het eind van de 
achttiende eeuw het eerder beschreven decor met de beelden van Faistenberger nog werd 
gebruikt in de paastijd. De smalle, hoge en hoekige vorm van het beeldvlak van deze twee 
decorontwerpen wijkt bovendien af van de gebruikelijke triomfboogvorm. Zowel in vorm 
als in beeldopbouw vertonen de ontwerpen opmerkelijk veel overeenkomsten met het 
hoogaltaar van Wendel Dietrich in de St. Michael, de jezuïetenkerk van München [afb. 83]. 
Het altaar in deze kerk, dat uit 1589 stamt, bestaat ook uit twee architectuurniveaus boven 
elkaar. Onderin is tussen de zuilen een crucifix bevestigd en in de arcade daarboven is de 
aartsengel Michaël in gevecht met Lucifer voorgesteld. Het altaar wordt bekroond door een 
glorievoorstelling van God de Vader.73 De twee ontwerpen zijn mogelijk de enige visuele 
overleveringen van decors voor het Heilig Graf in de St. Michael. De hoge smalle vorm van 
de decors en hun beeldopbouw met meerdere scènes boven elkaar, kan worden verklaard 
uit het feit dat in deze decors de vorm en de opbouw van het hoogaltaar van de St. Michael 
werd gevolgd en niet die van de triomfboog van het kerkkoor. Het was in dit geval overi-
gens dus nog steeds zo, dat de decors zich voegden naar de bestaande kerkinterieur. 

    70 Zie voor goede afbeeldingen van de beelden van Asam: Harries (1983), pp. 126-32, afb. (94-95, 99-100) 
en plaat 9. Harries geeft een uitvoerige beschrijving van het hoogaltaar in de Augustijner kerk.
    71 Krapf (1979), p. 158. Egid Quirin Asam’s vader was volgens Krapf bevriend met Johann Anton Gumpp. 
Daardoor is het extra aannemelijk dat Asam het werk van Gumpp heeft bestudeerd.
    72 Lieb(1973), p. 55, afb. 63. De bouw van de St. Johann Nepomukkerk in 1733 begonnen en in 1746 vol-
tooid. 
    73 H. Friedel in: Lieb/Sauermost, ed. (1973), pp. 87-100, afb. 109.
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Aan de toepassing van de hoge en smalle vorm en de beeldopbouw met meerdere scènes 
boven elkaar, kunnen ook praktische overwegingen ten grondslag hebben gelegen. Bij het 
Heilig Graf van Gumpp in de Theatinerkirche in 1691 werden de beelden van 
Faistenberger na elkaar in het decor opgesteld en dat is met decors waarop meerdere 
passiescènes tegelijk staan uitgebeeld niet meer nodig. Dergelijke decors konden van Witte 
Donderdag tot aan Pasen ongewijzigd blijven staan. 
De conclusie is in ieder geval gerechtvaardigd dat het ontstaan van dit nieuwe type decor 
niet, zoals Strieder en Aurenhammer meenden, dient te worden verklaard vanuit een, zo 
tegen 1720, vermeende toename van Franse invloed en als gevolg daarvan een afname van 
Italiaanse stijlinvloed. Zo wordt de hoge, smalle vorm in deze periode ook aangetroffen 
bij decors in kerken in Tirol, maar de decors in de vorm van een triomfboog bleven tot het 
laatst aan toe het meest voorkomen in de gebieden waar het hier over gaat.74 
Het opvallende gebruik van de palmbladen in het ontwerp van Egid Quirin Asam kan 
worden verklaard vanuit de inhoud van het voorgestelde tafereel. Deze bladen kunnen een 
toespeling zijn op de plaats waar Christus werd begraven, de tuin van Jozef van Arimathea 
(Matt.27: 57). In een anonieme voorbereidende studie van halverwege de achttiende eeuw 
in de Graphische Sammlung in München, zijn het eveneens plantmotieven die de om-
lijsting van de voorstelling vormen. [afb. 84]. Ook valt in deze tekening de dominante 
plaats op die palmbomen innemen in de scène met ‘De vrouwen bij het Graf van Christus’. 
Op de geopende deksel van het graf zit een engel. Bovenin het beeld wordt de zweetdoek 
van Veronica opgehouden door een engel en een putto. Op het eerste plan is met een lijn 
een tweede boog aangegeven, die grotendeels bedekt wordt door palmbladen. Hiervóór 
zijn twee scènes met Christus voorgesteld. Aan de rechterkant is ‘De Judaskus’ te zien met 
achter het loof enkele gehelmde hoofden van Romeinse soldaten. Links is de figuur van de 
herrezen Christus, die een gebaar van zegening maakt naar Romeinse soldaten.75 Het cen-
trale motief van de door engelen omgeven monstrans ontbreekt in deze voorstelling. Toch 
kan de tekening als een voorstudie voor een sepolcro worden herkend, doordat de plek waar 
de hemelse glorievoorstelling hoort te figureren, boven de scène met de vrouwen bij het 
graf, (nog) niet is ingevuld. In het boogvormige kader van de voorstellingen zijn nog twee 
achter elkaar geplaatste decorstukken te herkennen, die aansluiten bij de triomfboog van 
een kerkkoor. Het zijn duidelijk twee door een boog verbonden coulissen met daarachter 
een prospect. Tenslotte is in de tekening onmiskenbaar een prosceniumboog met geschil-
derde architectuur te herkennen, die vóór de coulissen met de scènes van Christus in het 
groen kan worden toegevoegd.76

 

    74 Een decor in deze hoge en smalle vorm is bijvoorbeeld nog te zien in de Franziskanerkirche te Schwaz in 
Tirol: het sepolcro van Christoph Anton Mayr uit 1764. Zie voor de beschrijving van dit nog bestaande decor 
§ 4.10 hieronder en [afb. 97]. 
    75 GSM, inv.no. 40963, zie appendix no. 14. Volgens Caramelle (1987, p. 99), is het type decor voor het Hei-
lig Graf waarbij planten een grote plaats in de voorstelling innemen, in Tirol aan het begin van de 19de eeuw 
pas in zwang geraakt. Hiermee werd, volgens Caramelle de plaats van het Graf van Christus gesymboliseerd. 
    76 Voor de manier waarop dit ontwerp kan zijn uitgevoerd, is een afbeelding van een nog bestaand Heilig 
Grafdecor uit 1829 verhelderend; het wordt in de dagen voor Pasen in de kerk van Flaurling in Tirol opge-
steld [afb. 85]. Hier zijn duidelijk de plantenmotieven op de drie achterste coulissen te zien, terwijl op de 
proscenium boog de gebruikelijke geschilderde architectuur is voorgesteld. 
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 3.3.3 De decors van Stephan Schenck en Franz Ignaz Günther
Net als in de ontwerpen van Gumpp, is ook bij die Stephan Schenck (werkzaam rond 
1742-1749 in Mannheim) halverwege de achttiende eeuw maakte voor het Heilig Graf, de 
Italiaanse invloed nog altijd duidelijk. Een ontwerp dat in de bestandscatalogus van de 
Graphische Sammlung in München is opgenomen als een altaarontwerp van Schenck, is 
door de vorm en de inhoud van de voorstelling herkenbaar als een ontwerp voor een Heilig 
Graf [afb. 86]. Achter een triomfboogvormige omlijsting met links en rechts een engel met 
passiesymbolen, is een voorstelling van ‘Het Laatste Avondmaal’, met daarboven een door 
engelen gedragen monstrans te zien. De scène is afgebeeld in een toneelruimte, die wordt 
afgesloten door een schetsmatig aangegeven paleisarchitectuur. Vooraan, voor het podium 
van de toneelruimte, is een lege mensa te zien.77 De architectuur op de achtergrond, die in 
tegenstelling tot de bijbelse voorstelling, nog niet is uitgewerkt, maakt de indruk van een 
studie naar een decorafbeelding uit het traktaat van Giuseppe Galli-Bibiena uit 1740 
[afb. 57].78 
Een ontwerp dat eveneens wordt toegeschreven aan Schenck laat een geheel andere decor-
vorm zien. Een tempietto-vormig tabernakel is voor een halfronde, apsisachtige architectuur 
voorgesteld [afb. 87].79 Voor de centraalbouw staat, evenals bij het vorige architectuuron-
twerp, een lege mensa. Deze is op een brede trap geplaatst, waarop zich twee geknielde 
engelen bevinden. Bovenaan deze trap is een piëdestal met een door lichtstralen omgeven 
monstrans en daarboven zweven engelen. De centraalbouw wordt aan de linker- en de 
rechterkant geflankeerd door grote engelen met passiewerktuigen. De halfronde wand 
die achter het tempietto te zien is, wordt links en rechts onderbroken door een balkon met 
figuren. De opzet die Schenck’s ontwerp laat zien, namelijk die van een centraalbouw 
waarin de monstrans is opgesteld voor een concave architectuur, wordt ook aangetroffen 
in twee ontwerpen van Galli-Bibiena, die werden bewaard in de Graphische Sammlung te 
München. Ook de acentrale verdwijnpunten uit Schenck’s ontwerp, herinneren sterk aan 
de twee ontwerpen van Galli-Bibiena.80 De architectuurvorm die Schenck hier heeft geb-
ruikt, tenslotte, is dezelfde als die Galli-Bibiena heeft toegepast in een tekening voor een 
katafalk in het ‘Galli-Biniena Skizzenbuch’ in de Weense Nationalbibliothek.81 
De Italiaanse invloed op de decors voor het Heilig Graf in München is ook nog duidelijk 
aantoonbaar in de ontwerpen van de Münchener hofbeeldhouwer Franz Ignaz Günther 
(1725-1775) uit de tweede helft van de achttiende eeuw. De oudst bekende gedateerde 
tekening van Günther dateert uit 1752 en bevindt zich in de collectie van het Stadtmuseum 
te München. Günther maakte het ontwerp waarschijnlijk toen hij werkte in het atelier van 
Paul Egell (1691-1752) te Mannheim [afb. 88].82 Dit ontwerp laat een constructie zien van 

    77 GSM, inv.no. 35.344-2, zie appendix no. 23.
    78 Giuseppe Galli-Bibiena, Architetture e prospettive, Wenen 1740, afb. p. II-8; Zie voor de beschrijving van 
deze afbeelding, hoofdstuk 2, § 2.
    79 GSM, inv.no. 35344-1, zie appendix no. 24.
    80 Deze ontwerpen zijn in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. De tekeningen worden door Tintelnot 
(1939, p. 282, afb. 196-197) beschreven als ontwerpen uit de school van Galli-Bibiena, vanwege het perspec-
tief met drie verdwijnpunten: links en rechts via de opening in de concave wand en in het midden in de 
arcade van het tempietto-vormige tabernakel.
    81 Het betreft een schets van een tempietto met het bijschrift “Castrum Funerale 1737”. Theatersammlung 
inv.no. 139V. 
    82 Zie appendix no. 26; Woeckel (1975), pp. 170-172, afb. 12, en 110-112. 
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een toneelboog gedragen door dubbele zuilen, die bekroond wordt door een koepel. Deze 
architectuurconstructie vertoont in grote lijnen gelijkenis met de opzet van de architectuur 
in de figuren 64 en 71 uit Pozzo’s eerste perspectieftraktaat [afb. 5 en 22]. Op deze archi-
tectuurtekening zijn eveneens door ronde zuilen gedragen arcades te zien en daarboven 
aansluitend een balustrade en de bekroning van een koepel. De brede trap vooraan, die 
naar twee kanten afloopt en onderaan voor in midden van het decor uitkomt, is echter niet 
overgenomen van Andrea Pozzo. Ook de kerkelijke architectuur van een tongewelf met 
zeven bogen wijkt af van de decorafbeeldingen van Pozzo. Door de reeks achter elkaar 
voorgestelde bogen wordt een versterkt perspectief verkregen met een grotere diepte dan in 
de architectuurvoorbeelden uit het traktaat het geval is. In een ruimte onder de trap is het 
graf van Christus  te zien, omgeven door verschillende figuren. Bovenin de architec tuur, 
achter de balustrade is een open boog. Daarin geven de woorden ‘ecce homo’, aan welk 
thema hier volgens plan zou moeten worden voorgesteld. Een motief van engelen rondom 
een hostie ontbreekt. Hierdoor maakt het ontwerp de indruk van een voorstudie, niet van 
een compleet decorontwerp. Over de uitvoering van dit ontwerp is niets bekend. 
Een geheel andere architectuurvorm is te zien op een 1761 gedateerde tekening van 
Günther [afb. 89]. Ook voor dit ontwerp heeft hij het werk van Pozzo bestudeerd. Het ont-
werp toont een halfronde constructie met onderin Christus op een sarcofaag en daarboven 
een lichtglorie met engelen rondom een monstrans. Voor de centraalbouw heeft Günther 
evenwel niet een van de architectuurvoorbeelden van uit Pozzo’s perspectief boeken overge-
nomen, maar de constructie die op het titelblad van de Duitse editie van deze perspectief-
boeken (1708) te zien is: een rond monument met keizer Leopold I. De vorm van dit mo-
nument komt sterk overeen met de architectuur van Günther’s ontwerp, zoals Woeckel in 
zijn monografie van Günther (1975) opmerkt.83 De inhoud van de voorstelling is ontleend 
aan de decorontwerpen van Johann Andreas Wolff voor de Frauenkirche rond 1700 en 
aan dat van Gumpp voor de Theatinerkirche [afb. 77 en 78]. De voorstelling van Günther 
toont dezelfde figuren van Christus in het graf, de dood, de duivel en amor, als in de twee 
eerder genoemde decors. Waarschijnlijk heeft hij een architectuurstudie gemaakt naar de 
figuren van de dood en de satan van Wolff’s sepolcro-decor. Aan het einde van de achttiende 
eeuw werd dit decor met de beelden van Ableithner in de paastijd nog altijd opgesteld in de 
Frauenkirche.84

De twee ontwerpen van Franz Ignaz Günther laten in het ongewisse of en zo ja, hoe ze zijn 
uitgevoerd. Wel is goed te zien dat de Italiaanse traditie van religieuze gelegenheidsdecors 
tot in de tweede helft van de achttiende eeuw is voortgezet.

    83 GSM, inv.nr. 30.629, HM. VI 94, Appendix no.22; Andrea Pozzo, Traktaat I, ed. Augsburg 1708; Woeckel 
(1975), pp. 346-350, afb. 278-281 en pl. 54.
    84 Het ontwerp wordt in de monografie van Günther door Woeckel (1975, pp. 349-350, afb. 281), 
beschreven als een niet uitgevoerd ontwerp van een Heilig Graf in de Frauenkirche te München. Het is 
onwaarschijnlijk dat Günther’s decortekening is uitgevoerd, omdat de beelden van Ableithner uit het begin 
van de achttiende eeuw nog werden opgesteld bij het door Wolff ontworpen sepolcro. In 1799 Volgens de 
beschrijving van Von Rittershausen in zijn Der Zuschauer in Bayern, München 1799 werden deze beelden in 
dat jaar nog gebruikt in de kerk. 
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 § 4 Overzicht van nog bestaande Heilig Grafdecors in Germania Superior 

Hierboven  zijn Oostenrijkse en Duitse decors voor het Heilig Graf uit de zeventiende en 
achttiende eeuw beschreven, gebaseerd op ooggetuigenverslagen, ontwerpen en gravures 
van de decors. Aansluitend worden de belangrijkste overleveringen van gelegenheidskunst 
in kerken van Wenen, München en Innsbruck en omstreken behandeld, namelijk de nog 
overgebleven decors. In Oostenrijk en Zuid- Duitsland, vooral in Tirol, is een groot aan-
tal Heilig Graf- decors uit de achttiende  eeuw behouden gebleven. Veel van deze decors 
worden in de week voor Pasen in  parochiekerken opgebouwd om te gebruiken voor 
paasdiensten. Dit maak het mogelijk de sepolcri  in functie te bestuderen en het effect van 
decors met bijbelse voorstellingen in de kerk te beschrijven. Deze nog bestaande decors 
geven daarmee belangrijke aanvullende informatie op de niet overgeleverde decors voor 
het veertigurengebed van carnaval in Rome . 
De bewaard gebleven kerkdecors worden in deze paragraaf zoveel mogelijk in chronolo-
gische volgorde behandeld. Enkele anonieme decors zullen worden vergeleken met over-
eenkomstige decors waarvan de decorontwerper of het jaar van ontstaan bekend is. 

 4. 1 Het Heilig Grafdecor van de familie Gumpp en Schor in de Stiftskirche 
 in Wilten uit 1708 
Het decor voor de Stiftskirche in Wilten bij Innsbruck uit het begin van de achttiende 
eeuw, is in de Tweede Wereldoorlog grotendeels vernield. Slechts enkele figuurstukken zijn 
in goede staat behouden gebleven. Zij worden tijdens de Goede Week in de kerk opgesteld 
[afb. 70]. Het decor werd in 1708 ontworpen door Johann Martin Gumpp de Jonge (1686-
1765) en het werd in datzelfde jaar voor de paasweek door hem uitgevoerd, samen met zijn 
neef Johann Ferdinand Schor (1686-1767), zoals de laatste in zijn autobiografie aangeeft.85

Op de decorvoorstelling stond, zoals op een foto van het volledige sepolcro in de kerk uit 
1929 is te zien, een triomfboog met zuilen die aan de achterkant een keer worden her-
haald.86 Vooraan bevindt zich een brede trap met een balustrade. Het decor wordt tussen 
de dubbele zuilen afgesloten met een voorstelling van God de Vader boven in de toneel-
boog. Daaronder is aansluitend een monstrans met de hostie in glorie en daaronder 
weer het graf van Christus in de vorm van een grot. Gumpp heeft voor deze geschilderde 
architectuur waarschijnlijk het perspectieftraktaat van Andrea Pozzo bestudeerd. In de 
triomfboog die wordt gedragen door dubbele zuilen, is figuur 64 uit het eerste deel te her-
kennen [afb. 22]. Mogelijk heeft Gumpp ook details van figuur 71 in zijn ontwerp van 1708 
verwerkt [afb 5], ook al ging het om een veel eenvoudiger constructie; de bekroning door 
een koepel ontbreekt bijvoorbeeld op het decor voor de kerk in Wilten en evenmin zijn in 
het sepolcro van Gumpp en Schor de twee deuren die in het decor van Pozzo de brede trap 
flankeren te zien. Bovendien is bij de door Pozzo voorgestelde architectuurconstructie het 
diepte-effect iets sterker, doordat achterin een derde arcade te zien is, terwijl bij het decor 
in Wilten de voorstelling door een halfronde wand werd afgesloten. De architectuur bestaat 
uit een door dubbele zuilen omgeven triomfboog met een balustrade, die onderaan voor 

    85 Caramelle (1987), pp. 78-80. Volgens de autobiografie van Johann Ferdinand Schor in de Universitäts-
bibliothek te Innsbruck, kreeg Gumpp in 1708 de opdracht voor het ontwerpen van het decor voor de kerk en 
voerde hij dit samen met Schor uit .
    86 Caramelle (1987), p. 80), Caramelle geeft een foto van het gehele decor uit 1929, toen het voor het laatst 
in de kerk werd opgesteld. 
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de sokkels loopt en invloed van het traktaat van Pozzo verraadt. De illusie van figuren die 
op deze balustrade leunen en op de trap lopen is, afgaande op de foto van het in de kerk 
opgestelde decor, even overtuigend als bij de decorafbeelding van Pozzo.87 
In het decor waren twee passiescènes voorgesteld: links ‘Ecce Homo’, met de figuur van 
Pilatus die de geboeide Christus aan het volk toont, en rechts ‘De Kruisoprichting’. 
Achterin, in het midden van het decor, was het lege graf van Christus te zien. De opname 
van 1929 moet op de donderdag voor Pasen zijn gemaakt. Waarschijnlijk werden de 
figuurstukken die de twee bovengenoemde scènes voorstelden, op Goede Vrijdag vervan-
gen door het lichaam van Christus in het graf.88 Boven dit graf is een vergulde stralenkrans 
te zien, die bestemd was voor de omlijsting van de uitgestelde monstrans. 
De reminiscenties aan de Romeinse decors en de illusionistisch overtuigende uitvoering 
van de decorschildering moeten waarschijnlijk niet alleen worden verklaard vanuit de 
in vloed die Pozzo’s traktaat uitoefende. We mogen aannemen dat Pozzo de twee kunste-
naars ook zelf, direct, heeft beïnvloed, toen hij, op weg naar Wenen in 1702, enige tijd 
in Innsbruck verbleef om daar, in de Jezuïetenkerk, een decor voor het Heilig Graf uit te 
voeren.89 

 4.2 Een bewaard gebleven decor in Zuid-Duitsland: het Heilig Grafdecor 
 in de Pfarrkirche te Kenzingen
Evenals in Tirol en Niederösterreich, worden de laatste jaren in Zuid-Duitsland acht-
tiende-eeuwse decors - voor zover nog aanwezig - gerestaureerd en tijdens hoogtijdagen 
opgesteld. Er was voor mij geen gelegenheid de decors voor het Heilig Graf in Duitsland 
ter plekke en in functie te bestuderen. Daardoor kan ik deze minder uitvoerig behande-
len dan de Oostenrijkse kerkdecors. 
Eén van de weinige decors voor het Heilig Graf in Zuid-Duitsland die bewaard zijn 
gebleven, is het anonieme vroeg achttiende-eeuwse decor te Kenzingen in Baden. Dit 
kerkdecor, dat door Halm rond 1720 wordt gedateerd, verraadt, evenals het hierboven be-
schreven decor in Wilten, navolging van de architectuur van figuur 71 uit het perspectief-
traktaat van Andrea Pozzo [afb. 5 en 94].90 Het decor heeft een vergelijkbare, door zuilen 
gedragen bekroning als het decor van Pozzo voor het veertigurengebed in de Gesù van 
1685. Vooraan is eveneens een brede trap te zien. Ook de arcades aan weerszijden van 
de grote triomfboog die worden afgesloten door gebogen balustrades, zijn ontleend aan 
de afbeelding in het perspectieftraktaat. De twee deuren links- en rechtsonder, waarin 

    87 Egg (1980), pp. 24-25, afb. 48; Krapf (1979), p. 333, cat. no. 87; Ibidem (1980), p. 109, cat.no. 58; 
Caramelle (1987), afb. op p. 78 en 81. Onder de figuren die op de balustrade leunen zijn links de zelfportret-
ten van de twee kunstenaars Johann Ferdinand Schor en Johann Martin Gumpp verwerkt. Dit is goed te zien 
is op de detailfoto op. p. 78. 
    88 Caramelle (1987), afb. 79. Op een aquarel van Alois Feninger uit 1857, die door Caramelle wordt afge-
beeld, is het graf met de figuur van Christus te zien, maar ook de sène van ‘Ecce Homo’ en ‘De kruisoprich-
ting’. Feninger heeft op de aquarel alle aanwezige figuurstukken tegelijk afgebeeld. Als het decor tijdens de 
dagen voor Pasen in de kerk stond, moeten de verschillende scènes na elkaar getoond zijn.
    89 Kerber (1971), p. 130. Kerber verwijst naar een vermelding van de uitvoering van een sepolcro door 
Pozzzo in de Jesuïetenkirche door Anton Roschmann in: Tirolia pictoria et statuaria, 2. Bd. 1742, in Museum 
Ferdinandeum Innsbruck, Ms., Dip. 1031, I. Bd., p. 85. Van dit decor zijn geen afbeeldingen bekend en details 
over vorm en voorstelling worden in de bron niet gegeven.
    90 Bisschoff en Meyer (1897), afb. 31; Halm (1904-05), pp. 183-84, afb. op p. 189. 
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een menselijk figuur staat, kunnen tevens aan figuur 71 van Pozzo’s eerste traktaat zijn 
ontleend. Het decor had daarmee dezelfde opzet en indeling als het coulissendecor in de 
Gesù te Rome. Het onderscheidt zich daarvan, net zoals de andere decors van dit type, in 
de voorgestelde thema’s en in de decorwisselingen. Dat hangt, zoals gezegd, duidelijk sa-
men met het feit de sepolcri  een andere functie hadden dan de veertigurengebedsdecors 
in de Gesù. De voorstelling van het decor te Kenzingen laat verschillende passiescènes 
zien. Achter de balustrades is links Christus met Pilatus uitgebeeld en rechts de Kruis-
draging. Het centrale motief is een groot crucifix en bovenaan de brede trap is Christus 
in het graf uitgebeeld. Daaromheen, op de treden van de trap, zitten slapende wachters.91 
De voorstellingen uit de passiecyclus veranderden in de loop van de week. Niet alleen de 
kleine passiescènes aan de zijkanten en bovenin het decor werden verwisseld, maar ook 
de hoofdscène in het midden. Op Witte Donderdag was het thema van het decor ‘Chris-
tus in gebed in de tuin van Gethsémane’, op Goede Vrijdag ‘Christus aan het kruis, met 
Maria en Johannes’ en in de nacht voor Pasen ‘De Opstanding’. 

 4.3 Johann Georg Bergmüller’s sepolcro in het hoogaltaar van de Maria 
 Himmelfahrt te Dießen (1736-37) 
In de voormalige augustijner kloosterkerk Maria Himmelfahrt te Dießen in Beieren, is een 
sepolcro dat in één opzicht overeenkomt met het hoogaltaar van Andrea Pozzo uit 1707 in 
de Franziskanerkirche te Wenen en met het decor van Mayr in de kloosterkerk te 
Mariathal [afb. 52, 99 en 104 a-c ].92 In alle drie deze kerken is het sepolcro-decor gecombi-
neerd met het hoogaltaar en is daarmee een zogenoemd Wanderaltar. Dit wil zeggen dat 
het altaarstuk kan worden verplaatst om een coulissendecor te onthullen dat zich daar-
achter bevindt. Anders dan in Wenen, zijn in Dießen en in Mariathal de decorstukken 
voor de hoogtijdagen behouden gebleven. Het decor in Dießen is na een restauratie weer 
in functie te zien. Alleen de toneelmachine in de ruimte achter de decorstukken, die werd 
gebruikt voor het omhooghalen en weghalen van de monstrans met de hostie, bestaat niet 
meer. De oorspronkelijke verlichting van kaarsen of olielampjes is, zoals gebruikelijk bij 
de overgeleverde decors uit de achttiende eeuw, vervangen door elektrische lampjes. Deze 
zijn wel op dezelfde plaats bevestigd, aan de achterkant van de decorstukken.93 De coulis-
sen staan buiten de hoogtijdagen, net als in de kerk te Mariathal, in de ruimte achter het 
altaarstuk.94

De architectuur en de beelden van het hoogaltaar in de Maria Himmelfahrtkirche te 

    91 Tintelnot (1939, p. 18), die het decor, in navolging van Halm, begin 18de eeuw dateert, beschrijft alleen 
de voorstelling voor de vrijdag voor Pasen. Kerber (1971, p. 211), beschrijft alleen het hoofdthema van de 
gekruisigde Christus en de scènes van Ecce Homo, de Gevangenneming van Christus aan de linkerkant en de 
Geseling van Christus en de Kruisdraging aan de rechterkant. Dat zijn dezelfde thema’s die te zien zijn op de 
afbeelding bij Halm. Kerber vermeldt niet of de scènes rond 1970 nog verwisseld werden tijdens de verschil-
lende dagen voor Pasen.
    92 Zie hoofdstuk 2, par. 4, Andrea Pozzo in Wenen, 1702-1709
    93 De dubbele functie van dit hoogaltaar wordt door Halm(1904-05), afb. p. 166) behandeld; zie ook: 
Baur-Heinhold (1966), afb. 196-199, p. 284.
    94 Pitta, ongep. Diplomarbeit, Stuttgart (1986). De restauratie van het altaar in Dießen is beschreven in de 
afstudeerscripie van Rosa- Maria Pitta voor de Akademie der Bildenden Künste Stuttgart in 1986. Informatie 
hieruit is mij verschaft door Dr. Dagmar Dietrich van het Bayerische Landesamt für Denkmalpflege te 
München.
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Dießen zijn gemaakt naar ontwerp van François Cuvilliés en werden in 1738 uitgevoerd 
door Johann Joachim Dietrich. Het altaarstuk met de voorstelling van ‘Maria Tenhemel-
opneming’ is van Balthasar Augustin Albrecht. Het gelegenheidsdecor is in de jaren 1736-
37 ontworpen door Johann Georg Bergmüller (1688-1762). In die tijd was hij bezig met de 
uitvoering van frescodecoraties in dezelfde kerk te Dießen. Door het altaarstuk in een gleuf 
onder het altaar te laten zakken, wordt er een ruimte van een paar meter groot verkregen 
waarin het decor kan worden opgesteld. De decorconstructie bestaat uit drie coulissen 
links en rechts en drie boogvormige plafondstukken. De coulissen bestaan uit houten 
panelen, die met doek zijn overspannen. Daarop is geschilderde architectuur voorgesteld. 
Het decor bestaat naast de grote decorstukken uit kleinere figuurstukken. Deze houten 
beschilderde figuren worden, zoals gebruikelijk bij de decors voor het Heilig Graf, 
tussen de coulissen opgesteld. De architectuurvoorstelling bestaat uit drie bogen; vooraan 
is een brede trap die aansluit bij de prosceniumboog met een door engelen gedragen blauw 
toneeldoek. Achter de drie toneelbogen kan een afsluitend toneeldoek met verschillende 
scènes worden opgesteld [afb. 104, a-c]. Er is een decorvoorstelling met ‘Maria, Josef en het 
Christuskind’ voor Kerstmis; deze figuurstukken zijn plastisch en het is onwaarschijnlijk 
dat deze kerststal met haar figuren een oorspronkelijk ontwerp is van Bergmüller 
[afb. 104-a]. 
De overige drie scènes, ‘De Graflegging’, ‘De Kruisiging’ en ‘De Opstanding’, zijn bestemd 
voor de paasweek. Op het  voortoneel bovenaan de trap is de figuur van de dode Christus 
te zien en achteraan een hemel met wolken en engelen, en God de Vader. Deze figuurstuk-
ken zijn gedeeltelijk van plastisch materiaal en gedeeltelijk geschilderd, dus houten 
beelden en vlakke figuurstukken. 
De combinatie van de geschilderde gelegenheidsarchitectuur en vaste architectuur is in de 
kerk van Dießen spectaculair aangebracht.95 Dit komt door de opstelling van de 
decorstukken tussen de zuilen van het altaar. De voor sepolcro-decors gebruikelijke omlijst-
ing van geschilderde zuilen en beelden van marmernabootsend materiaal, bestaat hier uit 
de marmeren beelden en de eveneens echt marmeren zuilen van het hoogaltaar. 

 4.4 Het Heilig Grafdecor te Breitenwang uit 1738  
Het oudste coulissendecor voor het Heilig Graf in Tirol dat vrijwel compleet behouden is 
gebleven, is het decor in de grafkerk te Breitenwang [afb. 95]. Het is 1738 gedateerd op de 
achterkant van de voorste toneelboog. Het werd ontworpen door Balthasar Riepp (1703-
1764), die bij de uitvoering ervan moet zijn bijgestaan door zijn leerling Franz Anton 
Zeiller.96 Dit decor voor de lijdenstijd wordt niet opgesteld in de parochiekerk van de 
Heiligen Petrus und Paulus zelf, maar in de kleinere aansluitende Totenskirche, die 

    95 Baur-Heinhold (1966), afb. 196-199; Dietrich (1988), cat. no. 13. Een onderscheid ten opzichte van de 
gangbare decors voor de Goede Week is, aldus Dietrich, dat volgens de kroniek van de abt van het klooster, 
Joseph Dall’Abaco, uit ongeveer 1770, de voorstellingen beperkt waren tot de liturgie voor de Graflegging 
van Goede Vrijdag. Zoals afbeeldingen van Baur-Heinhold aantonen, zijn er echter ook decorvoorstellin-
gen voor Stille Zaterdag en de Paasnacht; mogelijk zijn deze, evenals de figuren voor Kerstmis, na 1770 
uitgevoerd. 
    96 De signatuur en de datering geven het jaar 1738 en de hoofdletters R en Z aan. Dat maakt het volgens 
Caramelle (1987,) pp. 82-85-, aannemelijk dat Riepp samen met Zeiller, die in 1738 nog bij Riepp in de leer 
was, het decor heeft uitgevoerd. De twee kunstenaars hebben bovendien fresco’s uitgevoerd in de kerk van 
Breitenwang.
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gebruikt wordt voor begrafenisdiensten. Het decor moet voor het koor van deze ruimte 
zijn ontworpen, omdat het hierin goed past. Dat het sepolcro niet in de parochiekerk wordt 
opgezet, maar in de grafkerk er naast, geeft aan dat het decor ter ere van het Graf van 
Christus, als Trauergerüst of katafalk is opgevat.97 
De voorstelling van het decor is geschilderd op drie achter elkaar opgestelde bogen en een 
afsluitend prospect. Er zijn in dit decor geen kenmerken waar te nemen die er op wijzen 
dat Riepp de traktaten van Pozzo heeft bestudeerd. De weergegeven architectuur is van 
een strenge eenvoud en biedt een doorblik op een tuin in centraal perspectief [afb. 95-a]. 
Daardoor sluit zij eerder aan bij de traditie van het Italiaanse renaissancetoneel, dan bij 
het latere coulissendecor voor het veertigurengebed met carnaval in Rome. Vooraan in het 
ondertoneel is een door gekleurde glazen bollen omlijst graf met de dode Christus te zien. 
Voor het eigenlijke decor zijn twee figuurstukken van slapende wachters. In een uitsparing 
in het toneeldoek achterin het decor is een voorstelling van Christus aan het kruis. 
De overige scènes uit de passiecyclus zijn op onopvallende manier in de architectuur ver-
werkt. Bovenin op de coulissebogen zijn engelen met passiewerktuigen en God de Vader 
voorgesteld en op een van de coulissen, links achteraan, is de scène met de drie vrouwen 
die op weg zijn naar het graf van Christus. In de verte op het afsluitende prospect met een 
tuin, is de berg Golgotha met drie lege kruisen te zien. In de parochiekerk van de Heilige 
Petrus en Paulus worden in de paastijd figuurstukken opgesteld aan weerszijden van het 
hoogaltaar. Deze figuurgroepen stellen de volgende scènes voor: ‘Christus en de engel 
op de Olijfberg’ [afb. 95-c], ‘De doornenkroning’ [afb. 95-b], ‘De geseling van Christus’ 
en ‘Christus wordt afgevoerd door Romeinse soldaten om te worden gekruisigd’. Waar-
schijnlijk werden deze passiescènes oorspronkelijk niet in de parochiekerk opgesteld, 
maar hadden zij een functie in de Totenskirche vóór het decor. Na Goede Vrijdag werden 
ze verwisseld voor de wachters die tegenwoordig gedurende verschillende dagen in de 
paastijd voor het decor worden opgesteld. Het nog bestaande gebruik in Tirol om verschil-
lende passiescènes op verschillende dagen in de kerk te laten zien door figuurstukken in 
het decor te verwisselen, verklaart bovendien waarom de passiescènes van de gevangen 
genomen Christus voor Witte Donderdag op de decorvoorstelling te Breitenwang ontbre-
ken, terwijl de scènes voor Goede Vrijdag en Pasen wèl in het decor zelf zijn voorgesteld. 
Achtereenvolgens werden dus de volgende scènes uit de passiecyclus voorgesteld: op 
Witte Donderdag ‘Christus op de Olijfberg’, op Goede Vrijdag ‘De gevangenneming van 
Christus’, ‘De bespotting van Christus’ en ‘De kruisdraging’. Eveneens op Goede Vrijdag 
stonden onderin het decor de twee wachters bij het graf van Christus opgesteld, terwijl in 
de uitsparing bovenin het achterdoek de hostie in een monstrans werd getoond. 
Tijdens Stille Zaterdag en Pasen waren waarschijnlijk alleen de decorvoorstellingen van de 
engelen met de passiewerk tuigen en de drie vrouwen op zoek naar het graf van Christus 
tussen de coulissen te zien en het afsluitende tuingezicht met de berg Golgotha. 

 4.5 De scena per angolo van Franz Anton Danne ter ere van het Heilig Graf 
 in Stift Zwettl (1744) 
Vrijwel even oud als het sepolcro-decor  te Breitenwang van Balthasar Riepp, is het in goede 
staat overgeleverde decor in de krypte van Stift Zwettl in Niederösterreich [afb. 67]. Het laat 

    97 Dat het decor ter ere van het Heilig Graf echt als grafdecoratie werd opgevat, wordt bevestigd bij 
Von Rittershausen, 1787, p. 191. Hier vermeldt hij het decor voor het Heilig Graf van Gumpp in de 
Theatinerkirche als een ‘Trauergerüst’. 
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een geheel andere perspectiefconstructie zien dan de hierboven beschreven decors in Tirol. 
Het sepolcro werd in 1744 uitgevoerd door Franz Anton Danne, de leerling van 
Giuseppe Galli-Bibiena die we al in hoofdstuk 2 zijn tegengekomen. Dit decor is, voor 
zover bekend, het enige voorbeeld van een scena per angolo dat bewaard is gebleven. 
Hierdoor is het mogelijk om de asymmetrische architectuur en de voorstelling met veel 
figuren op de gedeeltelijk schuin geplaatste decorstukken in het echt te bekijken. Het 
decor in Zwettl laat dezelfde bijbelse scène zien als plaat I- 8 en IV-5 uit het architectuur-
traktaat van Giuseppe Galli-Bibiena uit 1740 [afb. 56 en 59].98 De figuren van Christus met 
het kruis, Romeinse soldaten en inwoners van Jeruzalem, zijn als beschilderde houten 
figuurstukken over het toneel verspreid, ook tussen de coulissen [afb. 67-a]. Op de afslui-
tende voorstelling is eenzelfde asymmetrische paleisarchitectuur te zien als in de decoraf-
beeldingen van Bibiena. Alleen de gebruikelijke brede trap vooraan heeft bij Danne een 
bescheidener vorm gekregen. De voorstelling is geschilderd op de volgende decorstukken: 
Op het toneelpodium zijn op ongeveer twee meter afstand van elkaar twee zogenoemde 
coulissenbogen geplaatst. Deze bestaan uit twee paar coulissen aan de zijkanten van het 
podium en worden bovenin het decor over de breedte van het toneelpodium verbonden 
door soffieten die de vorm hebben van een halve cirkel. Op de prosceniumboog vooraan, 
is een voorstelling aangebracht van gecanneleerde composietzuilen die lijken te worden 
overlapt door een opgehaald toneeldoek in geschilderde vorm. Op de tweede toneelboog 
zijn dezelfde gecanneleerde composietzuilen geschilderd als op de prosceniumboog 
vooraan. Achterin wordt de toneelruimte, zoals gebruikelijk, begrensd door een afsluitend 
toneeldoek. Daarvoor zijn twee vlakke decorstukken dusdanig tegen elkaar aangezet dat 
ze een hoek van 45° vormen, zoals de Italiaanse naam scena per angelo aangeeft.99 Op deze 
twee schuin geplaatste decorstukken wordt de geschilderde elegante paleisarchitectuur van 
de toneel bogen voortgezet door arcades die bekroond worden door balustrades. Er lijken 
mensen over deze balustrade van de paleisarchitectuur te leunen, zodat ze de scène 
beneden hen op het toneelpodium kunnen volgen: de trap met Christus, omgeven door 
Romeinse soldaten met het kruis en inwoners van Jeruzalem. De voorstelling van de 
paleis architectuur met de arcades biedt een doorblik op een afsluitende scène van een 
moeilijk te onderscheiden figurengroep onder een donkere bewolkte lucht. Onderin het 
decor tenslotte, in het zogenoemde palcoscenium, de ruimte onder het toneelpodium, is het 
graf van Christus te zien. Bovenop dit graf, op het voortoneel, tussen twee geknielde 
engelen, is een piëdestal, waarop een monstrans met de hostie opgesteld kan worden.
Met dit decor wordt, om met Tintelnot te spreken, ‘stummes Theater’ opgevoerd. Het is 
hetzelfde type decor dat Giuseppe Galli-Bibiena in de jaren 1720-40 voor het Weense hof 
uitvoerde. Tintelnot onderscheidt, zoals we hebben gezien, Galli-Bibiena’s type van het 
sepolcro-decor van zijn voorganger Ludovico Ottavio Burnacini in de Weense Hofburgkapel. 
Dat laatste werd op Goede Vrijdag gebruikt voor de opvoering van een oratorium en er kan 
dan inderdaad niet van ‘stil spel’ gesproken worden. Overeenkomstig met de decors van 
Galli-Bibiena in Wenen, wordt ook het decor in Zwettl wordt gebruikt als achtergrond van 
de liturgische plechtigheden van de paastijd. 

 

    98 Buberl (1940), p. 109, afb. 86; Schmitt (1985), pp. 950-1011, fig. 12; zie voor de beschrijvingen van de 
sepolcri van Giuseppe Galli- Bibiena met dit thema hoofdstuk 2,§ 5 .
    99 Zie voor de opbouw van het decor van Danne ook de schets van de scena per angelo op afbeelding 53.
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 4.6 Het sepolcro van Antonio of Giuseppe Galli-Bibiena in Stift Dürnstein
In de kruisgang van Stift Dürnstein in Niederösterreich bevindt zich het enige bewaard 
gebleven Heilig Grafdecor van een lid van de familie Galli-Bibiena, uit ca. 1740. 
[afb. 62]. Deze gelegenheidsdecoratie in de kloosterkerk is geschilderd op symmetrisch 
geplaatste coulissen. In de toneelruimte kunnen twee afdelingen worden onderscheiden: 
het eigenlijke coulissendecor met een toneelpodium achterin de nis van de kruisgang 
en de vlakke decorstukken met geschilderde architectuur, die de zijwanden in de ruimte 
vóór het podium bedekken. Op het toneel zijn drie paar coulissen en plafondstukken die 
daar bovenaan bij aansluiten. Hierop zijn zuilen en een tongewelf met de aanzet van een 
koepel voorgesteld. Een tweede koepel is te zien op het afsluitende toneeldoek. Op het 
voortoneel is de zittende figuur van een treurende Maria geplaatst. Zij bevindt zich achter 
het plateau waarop de monstrans kan worden opgesteld boven het graf van Christus. Het 
graf bevindt zich in het ondertoneel onder het podium. In de nis voor het toneel zijn de 
panelen waarop twee grote arcades met een balustrade zijn voorgesteld. De arcades worden 
geflankeerd door engelen met passiewerktuigen. Op de onderkant van de wanden van de 
ruimte bevindt zich een fries met passiescènes. Het meest opmerkelijke aan dit decor is de 
wissel werking tussen de geschilderde toneelarchitectuur en het interieur waarin het staat 
opgesteld. De geschilderde decorstukken met de efemere architectuur zijn tegen de wan-
den van een nis in de gang neergezet en lijken, inclusief de ramen, de vaste architectuur 
van de kloostergang voort te zetten. Dit was gebruikelijk, uitzonderlijk evenwel is de 
manier waarop het toneelpodium is uitgevoerd; de oplopende toneelvloer is namelijk 
gemaakt van hetzelfde materiaal als de tegelvloer van de kruisgang! Het gaat hier dus niet 
om een geschilderde vloer met imitatie tegels, maar om dezelfde tegels die op de vloer van 
de gang zijn gelegd. Deze afstemming van de gelegenheidsdecoratie op het interieur is, 
voor zover kan worden nagegaan, uniek en heeft tot gevolg dat het decor hier permanent is 
opgesteld. Wanneer het decor in functie is, worden de gekleurde glaskogels erin bevestigd 
en is de verlichting aan. Uitsluitend daaraan is te zien of het decor in gebruik is.

 4.7 Het Heilig Grafdecor van Anton Zoller uit 1752 in de St. Andrä te Lienz
In dit coulissendecor is goed te zien hoe Zoller figuur 47 uit het tweede deel van Pozzo’s 
perspectieftraktaat heeft uitgevoerd als een geschilderd decor. [afb. 6 en 96].100 De archi-
tectuur is weergegeven op drie toneelbogen die achter elkaar op het toneelpodium zijn op-
gesteld, met een tussenruimte van telkens ruim een meter. In de prosceniumboog is links 
en rechts voor de dubbele zuilen een heiligenbeeld voorgesteld. Naar Romeinse traditie 
zijn het beelden van marmernabootsend materiaal; dat wil zeggen, witte op hout geschil-
derde figuren. Het zijn koning David met de harp en Mozes met de tafelen der Wet. 
De ruimte onder het toneelpodium heeft echte diepte en hierin kan het lichaam van 
Christus worden gelegd, gesecondeerd door twee figuurstukken van wachters. Dit graf 
wordt aan twee kanten omgeven door een geschilderde trap. Bovenin, bij de tweede 
toneelboog is een decorstuk met een hemels tafereel van God de Vader en twee engelen 
opgesteld. Achterin wordt de ruimte afgesloten door de concave architectuur die, volgens 
de instructies in Pozzo’s traktaat, op een plat vlak is geschilderd. In dit afsluitende prospect 
is door Zoller een uitsparing gemaakt om de monstrans met hostie te laten zien.
Dat Pozzo’s perspectieftraktaat invloed had op het werk van Zoller, is goed verklaarbaar; 
Zoller verbleef vóór zijn terugkeer naar Tirol tegen 1750, jarenlang in Klagenfurt. 

    100 Zie voor dit decor: Pizzini (1987), pp. 122-139. Het decor is gesigneerd en gedateerd op de achterkant 
van één van de coulissen “Anton Zoller Inven. Dell. et Pinx. 1752”.
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Daar was hij als decorschilder in dienst van de jezuïetenorde. Waarschijnlijk trof Zoller bij 
hen in de bibliotheek de twee delen van het perspectieftraktaat  van ‘padre Pozzo’ in Duitse 
vertaling aan. 
Toch is er in Zoller’s decor zeker geen sprake van volledige imitatie van Pozzo’s decor 
voor het veertigurengebed van 1695 in de Gesù. Zo heeft Zoller op de plaats waar zich in 
Pozzo’s figuur 47 het belangrijke detail van de fontein bevindt, ‘Het Laatste Avondmaal’ in 
scène gezet. Belangrijker nog is dat Zoller is afgeweken van Pozzo’s manier om de diepte 
van een concave wand en een halfronde trap op vlakke decorstukken te suggereren 
[afb. 96-b]. Qua vorm is de halfronde geschilderde architectuur op het afsluitende prospect 
duidelijk overgenomen van de concave architectuur van Pozzo’s figuur 47. Bij het decor in 
de Gesù ging het om een brede trap die de concave lijn van de afsluitende architectuur 
volgt. De trap werd in het midden onderbroken door een halfronde, naar voren lopende 
muur die bekroond werd door een balustrade. Daarachter was een fontein geplaatst, waar 
zich ‘de dorstigen’ via de brede trap naar toe leken te begeven. Ook achter de balustrade 
waren menselijke figuren te zien die zich rondom de fontein schaarden. In het decor 
van Zoller is geen trappartij midden voor de afsluitende architectuur afgebeeld. Hier is 
een trap te zien die bij de prosceniumboog aan de voorkant van het decor aansluit en aan 
weerszijden het graf in het ondertoneel omgeeft. De trap van Zoller heeft bovendien geen 
gebogen vorm, maar lijkt in twee rechte lijnen van beneden naar het toneelpodium en 
naar de architectuur die daar op coulissen is voorgesteld te lopen. Volgens een zoon van 
de decorschilder, Franz Carl Zoller, riep het decor niettemin veel bewondering op bij de 
kerkgangers en het verhaal ging dat er zelfs een boer was die de trap probeerde op te klim-
men.101 Het is een anekdote die aansluit bij de ervaring die Andrea Pozzo zelf had met zijn 
decor in de Gesù uit 1695 en dus had Zoller, ondanks zijn afwijkende aanpak, toch hetzelf-
de bedrieglijke effect bereikt als Pozzo.102 
Het decor van Zoller wordt opgesteld in de linker zijbeuk van de kerk en is dus veel kleiner 
dan Pozzo’s decor in de Gesù, dat immers de breedte van de apsis besloeg en dat reikte tot 
aan de kroonlijst. De afmetingen van Zoller’s decor zijn daarentegen ruim zes meter breed 
en ongeveer tien meter hoog. Een heel belangrijk verschil met de Romeinse decors voor 
het veertigurengebed zijn natuurlijk ook hier weer de decorwisselingen. Het decor staat in 
de kerk vanaf Palmpasen tot en met tweede Paasdag. Op Palmpasen toont het toneel ‘De 
intocht in Jeruzalem’ door Christus op een ezel en begeleidende figuren [afb. 96-a]. Vier 
dagen later, op Witte Donderdag, wordt door een gezelschap aan tafel ‘Het Laatste Avond-
maal’ uitgebeeld [afb. 96-b]. Op Goede Vrijdag is de afsluitende architectuur gedeeltelijk 
bedekt door een decorstuk met het hof van Pilatus voor de voorstelling van ‘Ecce Homo’ . 
Vooraan op het toneelpodium staan in de voorstelling figuurstukken die de Joodse volks-
menigte voorstellen en in de ruimte onder het toneelpodium is het lichaam van Christus 
in het graf gelegd [afb. 96-c]. Voor Pasen is het decor ingericht met vrouwen en een engel 
bij een leeg geopend graf op het toneelpodium. [afb. 96-d]. Op tweede Paasdag tenslotte, 
wordt op het podium de scène van de verrezen Christus verkleed als tuinman bij Maria 
Magdalena uitgebeeld. [afb. 96-e]. De in het decor voorgestelde figuren zijn vlakke houten 
figuurstukken volgens de Romeinse traditie. Pizinni beschrijft hoe toneelknechten ach-
ter de schermen en onder de plankieren van het toneelpodium zorgen voor de figuur- en 
decorwisselingen. Op Goede Vrijdag wordt de monstrans in de uitsparing binnen de ver-

    101 Pizinini (1987), p. 127.
    102 Zie hoofdstuk 1 ,§ 4.4



209

gulde stralenkrans op een staaf opgesteld en de dienst wordt afgesloten met de grafl egging 
in het sepolcro-decor. Bij deze rituele handeling wordt de figuur van de dode Christus in 
het graf onder het toneelpodium gelegd en aan weerszijden van dit graf worden twee wach-
ters opgesteld. Op Stille Zaterdag worden de figuren van Pilatus en het Joodse volk op de 
voorgrond van het toneel verwijderd. Alleen de monstrans en Christus in het graf blijven 
zichtbaar. Tijdens de (nacht)dienst voor Pasen wordt de monstrans met de hostie door de 
priester weggehaald om plaats te maken voor de figuur van de verrezen Christus, terwijl 
het graf in het ondertoneel weer leeg is. Op het toneel wordt gelijktijdig, via een sleuf in 
het toneelpodium het geopende, lege graf met de engel en de vrouwen ten tonele 
gebracht.103 
De toepassing van toneelmachines en changementen zoals in Zoller’s decor, moet heel 
gewoon zijn geweest bij de ‘uitvoeringen’ voor de paasliturgie met de sepolcro-decors. 
Dit is ook nu nog in enkele kerken van Tirol te zien, bijvoorbeeld tijdens de paasdienst op 
de avond voor Pasen in de Pfarrkirche te Ischgl.104 De scènewisselingen door het wijzigen 
van de verschillende figuren in de kerkelijke decors zouden als het ware in de opvoering 
van een religieus drama passen. 

 4.8 Het hoogaltaar in de Studienkirche, de voormalige jezuïetenkerk te Dillingen 
In de Beierse Studienkirche te Dillingen, de voormalige Universiteitskerk van de jezuïeten-
orde uit de eerste helft van de zestiende eeuw, bevindt zich een Wanderaltar vergelijkbaar 
met dat in Dießen. Dit hoogaltaar bestaat uit een arcade van zuilen met beelden van de 

    103 Pizzinni (1987), p. 132. Bij Pizzinni’s uitvoerige beschrijving van de opstelling van de verschillende figu-
ren in het toneeldecor ontbreken de figuren voor ‘De Intocht in Jeruzalem’ voor Palmpasen. De figuurstukken 
voor Palmpasen waren tijdens mijn bestudering van het decor op de dinsdag voor Pasen nog opgesteld, 
zoals de toen gemaakte foto laat zien [afb. 96-a]. De overige vier foto’s van het Bundesdenkmalamt Innsbruck 
tonen de scènes voor Witte Donderdag tot en met tweede Paasdag.
In het klooster van Nuezelle in het Oost-Duitse Frankfurt, is een Heilig Grafdecor voor de paastijd behou-
den gebleven, dat een jaar eerder dan Zoller’s decor, in 1751, werd uitgevoerd door de verder onbekende 
kunstenaar Joseph Felix Seyftied (werkzaam rond 1750). Dit decor valt buiten de regio van de Heilig Graf-
decors in Wenen, München en Innsbruck, maar kan in een overzicht van sepolcro-decors niet ontbreken. 
Het wordt hier in verband met het decor van Zoller vermeld, omdat beide decors in een recente publicatie 
van Ulf Küster, “Buhnenbild”, in Tent. Cat. München 2003, pp.167-71, cat.n. 113, a-m, vanwege de overeen-
komst in tijd en vanwege de opzet met meerdere figuurstukken, met elkaar worden vergeleken. Küster geeft 
daarbij een gedetailleerde beschrijving van Seyftied’s decor. De afmetingen van de toneelboog zijn 6 meter 
hoog, 4.70 breed en de diepte van het toneelpodium is ongeveer 5 meter. In het klooster zijn decoronder-
delen bewaard gebleven, zoals een geschilderde toneelboog en verschillende figuurstukken met passie-
scènes als “De Judaskus” en “De Kruisdraging”, maar ook het oudtestamentische verhaal van “Kain slaat 
Abel”. Uit Küster’s artikel blijkt dat dit Duitse decor, net als andere Oostenrijkse decors, de opzet van een 
prosceniumboog van geschilderde zuilen en een toneelpodium met coulissen en een afsluitende toneel-
wand had. Daarop werd op Goede Vrijdag een monstrans met de hostie uitgesteld. De hele passiecyclus 
werd voorgesteld door houten gekleurde figuurstukken. Ook wordt, net als bij Zoller’s decor, de passiecy-
clus voorgesteld door geschilderde ‘acteurs’ op een toneel in de kerk; stilistisch zijn er echter geen grote 
overeenkomsten tussen Zoller’s decor en dat van Seyfeld. Een opmerkelijk verschil tussen de twee decors 
is mijns inziens, dat in het decor van Seyftied bij de houten figuren wordt aangegeven wélke bijbelscène 
wordt voorgesteld. Bijvoorbeeld een putto verbeeldt een scène uit het evangelie van Johannes Hoofdstuk 
10, vers 10 volgens de letters bovenin dit decorstuk. 
    104 Caramelle (1987), afb. op p. 89. In de kerk wordt in de paastijd een decor opgesteld dat rond 1800 werd 
gemaakt; zie voor de beschrijving van het decor en de decorwisselingen § 4.13 hieronder en [afb. 103].
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heiligen Ignatius en Xaverius. Dit altaar en het altaarstuk met de voorstelling van ‘Maria 
Tenhemelopneming’ zijn uitgevoerd naar een ontwerp van Johann Georg Bergmüller, 
dezelfde die het sepolcro in het hoogaltaar van de kerk van Maria Himmelfahrt te Dießen 
ontwierp. In de Goede Week en met Pasen wordt ook hier het  altaarstuk verwisseld voor 
een decor ter ere van het Heilig Graf [afb. 105].105 Het altaarstuk wordt dan tijdelijk opgesla-
gen in een ruimte die zich achter het altaar bevindt. Volgens de reconstructie van dit decor 
door Manfred König in zijn Diplomarbeit, wordt een coulissendecor onthuld in de traditie 
van laat zeventiende-eeuwse decorontwerpen voor kerken in München. Wie het decor heeft 
ontworpen en wanneer het precies is gemaakt, kan niet worden vastgesteld. De opzet van 
het decor in de vorm van een triomfboog met gedraaide zuilen, lijkt sterk op het ontwerp 
voor de Frauenkirche van Johann Andreas Wolff in de Graphische Sammlung te München 
[afb. 77]. Deze verwantschap zou erop kunnen duiden dat Bergmüller het decor heeft 
gemaakt, omdat deze rond 1700 in München zijn opleiding heeft afgerond bij Wolff. Als 
Bergmüller de ontwerper van dit decor is, dan heeft hij het hoogstwaarschijnlijk uitgevoerd 
toen hij, rond 1755, het hoogaltaar en het altaarstuk voor de kerk ontwierp.106 
Het decor in het altaar te Dillingen bestaat uit vier toneelbogen met vooraan gedraaide 
zuilen en daarachter drie paar bogen met strakke ronde zuilen. Achterin het decor is een 
uitsparing, waarin zoals gebruikelijk de monstrans kan worden getoond. In het graf onder-
in het decor is de figuur van de dode Christus te zien. Op Pasen kan de monstrans worden 
vervangen door een beeld van de opgestane Christus. Op het toneelpodium worden door 
de geschilderde figuurstukken de volgende scènes uitgebeeld: engelen met passie-instru-
menten, scènes met de geseling en de bespotting van Christus, de gekruisigde Christus 
met de staande figuren van Maria en Johannes bij het kruis en ook een afzonderlijke figuur 
van een treurende Maria.107 

 4.9 Het Heilig Grafdecor in de voormalige Cisterciënzer-kloosterkerk 
 te Raitenhaslach in Beieren  
Een enigszins afwijkende vorm van een Heilig Grafdecor bevindt zich in de voormalige 
Cisterciënzer-kloosterkerk te Raitenhaslach [afb. 106].108 Dit decor werd halverwege de 
achttiende eeuw in opdracht van de abt, Robert Pendter (1734-1756), gebouwd. Het staat, 
net als de Wanderaltäre, permanent opgesteld in de kerk en de decorvoorstelling wordt al-
leen tijdens de Goede Week onthuld. Dat gebeurt in dit geval door twee deuren te openen. 
Tijdens de hoogtijdagen is dan een geschilderde tempietto-vormige ruimte te zien, die 

    105 König (1991), pp. 5-9. De decorstukken worden uitvoerig beschreven in de Diplomarbeit van Manfred 
König aan de Staatliche Akademie der bildenden Künste te Stuttgart uit 1991, maar er konden geen duidelijke 
foto›s van het coulissendecor worden gemaakt. Er is daarom een kopie van een reconstructie van het 
decor toegevoegd. Met vriendelijke dank aan Frau Dr. Dagmar Dietrich van het Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege voor het toesturen van een kopie van de ongepubliceerde afstudeerscriptie. 
    106 Dehio, Bayern III (1993), pp. 244-45.
    107 König 1991, p. 9), kan niet aangeven of de figuren tegelijkertijd of na elkaar op het toneel worden 
neergezet, omdat het decor voor 1991 nog niet in functie te zien was. Aangenomen kan echter worden dat in 
de universiteitskerk van de jezuïetenorde de voorstellingen precies werden aangepast aan de passiecyclus. 
Dat houdt in dat de engelen met passie-instrumenten en de scènes met de geseling en de bespotting van 
Christus, op de donderdag voor Pasen te zien waren en de gekruisigde Christus met de figuren van Maria en 
Johannes onderaan aan het kruis op Goede Vrijdag.
108 Halm (1904-05), pp. 167-168.
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vooraan wordt omlijst door een geschilderde rustica boog. In de toneelruimte is een per-
sonificatie van de Kerk te zien. Het is een vrouwelijke figuur met een pauselijke mijter op 
het hoofd, die zetelt op een troon. Zij heeft een kruis onder haar rechter arm en draagt een 
zilveren schaal in de linker hand. Hierop wordt tijdens de paasvieringen de hostie getoond. 
De geschilderde personificatie wordt geflankeerd door twee engeltjes met kandelaars 
en spreuken. Aan de voet van de troon zijn de Dood en de Satan voorgesteld in de vorm 
van een geschilderd skelet aan de linkerkant en een duivel aan de rechterkant. Onder dit 
toneelpodium is een graf met het lichaam van Christus. In het basement van de troon zijn 
verschillende passiescènes voorgesteld. Om die allemaal te tonen, wordt gebruik gemaakt 
van een toneelmachine: de passiescènes zijn aangebracht op een katrol aan de onderkant 
van de troon en zijn te zien door een opening in het voetstuk.109 De toneelboog van rustica 
architectuur van dit decor wijkt af van de, voor Zuid-Duitsland en Oostenrijk gebruikelijke 
triomfboog met zuilen. De poortvormige omlijsting van de decorvoorstelling vertoont een 
zekere gelijkenis met die in de Florentijnse ontwerptekening van rond 1600 die is toe-
geschreven aan Ludovico Cigoli [afb. 16].110 En net als de twee skeletten op de tekening van 
Cigoli, zijn het skelet en de duivel in het decor tegen de rustica boog geplaatst. 
De plaatsing van het skelet linksonder en de duivel rechtsonder in de voorstelling komt 
overeen met de ontwerpen van Johann Andreas Wolff en Johann Anton Gumpp rond 1700 
[afb. 77 en 78] en ook met dat van Ignaz Günther uit 1761 [afb. 89]. Aangezien echter het 
decor in Raitenhaslach werd gemaakt in opdracht van de abt Robert Pendter en deze in 
1756 overleed, moet dit vóór dat van Günther zijn gemaakt. Waarschijnlijk hebben de ont-
werper van het decor in Raitenhaslach en Ignaz Günther beiden de twee macabere figuren 
op het ontwerp van Wolff of de uitvoering daarvan in de Frauenkirche te München gezien.
Een ander coulissendecor dat kan worden afgesloten door middel van kastdeuren, bevindt 
zich in de Wieskapelle in de Wallfahrtskirche Mariabrunn te Wenen [afb. 107].111 Met zijn 
kabinetvorm, wijkt ook dit decor af van de gangbare triomfboogvorm van de Oostenrijkse 
sepolcri. Door de twee geopende deuren is een traditioneel barokdecor te zien, dat bestaat 
uit een geschilderde voorstelling die is aangebracht op drie paar coulissen, plafondstuk-
ken en een afsluitend prospect. De decorvoorstelling in de Wieskapelle bestaat uit zuilen, 
een blauwe lucht met wolken en een tuin. Opvallend is hier weer de overgang tussen het 
toneelpodium met de coulissen en de ruimte waarin het opgesteld is; op de binnenkant 
van kastdeuren van het decor zijn dezelfde ‘marmeren’ zuilen te zien als op het toneel, zij 
het in een andere tint. De zuilen op het podium zijn rood, terwijl die op de opengeslagen 
deuren zwart van kleur zijn. De deuren worden gedeeltelijk bedekt door een geschilderd 
rood doek dat vanaf de spitsvormige boog in de kapel omlaag lijkt te vallen. Achterop het 
toneel is een geschilderde figurengroep op een verhoogd podium te zien die ‘Het Laatste 

    109 Kamm, ongep. diss. (1989) 3.1.4., p. 80, afb. 104. Deze permanent opgestelde gelegenheidsdecoratie 
wordt door Kamm beschreven en ingedeeld onder het type “Schrank”-Heiliggrab.
    110 Zie hiervoor hoofdstuk 1, § 3,2.
    111 Die Presse, 17 april 1992. Het decor wordt op grond van overeenkomsten in de uitvoering met een 
gedateerde geschilderde voorstelling in de Wieskapelle van een bedevaartstocht, 1770 gedateerd. De over-
eenkomst tussen de twee decoraties in materiaalgebruik - tempera op linnen - is echter geen overtuigend 
argument voor de datering. Dit materiaal was gangbaar bij de uitvoering van de kerkdecors gedurende de 
zeventiende en achttiende eeuw. De informatie uit Die Presse kon tot nu toe niet worden gecontroleerd met 
wetenschappelijke publicaties. Het decorontwerp kan evenwel heel goed in de tweede helft van de achttiende 
eeuw gemaakt zijn.
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Avondmaal’ voorstelt. Tegelijkertijd is voor de voorste coulissen aan de linkerkant ‘De 
Judaskus’ weergegeven en aan de rechterkant ‘Christus met de engel op de olijfberg’. 
Onder het toneelpodium bevindt zich het graf waarin een beeld van de dode Christus 
gelegd is.112 Tijdens mijn bezichtiging van dit Weense decor op Goede Vrijdag (17 april 
1992), waren deze scènes voor Witte Donderdag en Goede Vrijdag tegelijk opgesteld. 
Aangenomen kan worden dat oorspronkelijk ook in dit decor de figurengroepen voor de 
verschillende paasdagen werden afgewisseld.

 4.10 Twee uiteenlopende typen decors voor het Heilig Graf van 
 Christoph Anton Mayr
Van Christoph Anton Mayr, gen. Stockinger (1719-1771), is een coulissendecor behoud-
en gebleven, dat voor parochiekerken van Tirol opvallend grote afmetingen heeft. Het 
is het decor voor het Heilig Graf dat hij voor de paasweek van 1764 uitvoerde in zijn 
geboorteplaats Schwaz [afb. 97].113 In de geschilderde architectuur kunnen drie niveaus 
worden onderscheiden: een constructie van rustica architectuur onderin, een grote door 
gedraaide zuilen gedragen triomfboog daarboven, en aansluitend een bekroning met een 
paviljoen dat wordt gedragen door smalle zuiltjes. De geschilderde architectuur vertoont 
in opzet overeenkomsten met de drie hierboven besproken voorstudies voor een Heilig 
Graf, waarvan er twee aan Johann Anton Gumpp en één, door mij, aan Egid Quirin Asam 
worden toegeschreven [afb. 79, 80 en 81].114 
In deze drie ontwerpen bestaat de architectuur op dit decor eveneens uit drie verschillende 
niveaus: onderin zijn arcades van rustica zuilen te zien [afb. 79, 80] met daarboven een 
grote triomfboog met gedeeltelijk gedraaide zuilen [afb. 79 en 81] en helemaal bovenin een 
bekroning met een monstrans in glorie.115

Het  decor van Mayr onderscheidt zich echter van de architectuur op de tekeningen van 
Gumpp en Asam, door de hoge, smalle bogen die de grote triomfboog flankeren. Ook 
qua voorgestelde thematiek wijkt het decor af van deze tekeningen. In het decor worden 
verschillende allegorieën voorgesteld en zijn er geen verhalende passiescènes. De overeen-

    112 Deze decorvoorstelling is waarschijnlijk in 1782 door Paus Pius VI met een bezoek vereerd. Voor de kerk 
waarin het decor opgesteld staat, nam de paus officieel afscheid van keizer Joseph II ter afsluiting van zijn 
bezoek aan Wenen. Ook deze informatie is afkomstig uit Die Presse van 17 april 1992 en kan niet bevestigd 
worden met wetenschappelijke publicaties over de pauselijke reis naar Wenen in 1782; Haidacher (1965), 
p. 717), Haidacher beschrijft bijvoorbeeld alleen de toespraak die de paus op 1e paasdag heeft gehouden in 
de ‘Zu den neun Chören der Engel’, de voormalige jezuïetenkerk Am Hof in Wenen.
    113 Koller( z.j.), p. 179, afb. 2 en p. 181; Köberl (1987), pp. 140-153. De uit drie paar coulissen bestaande 
constructie, beslaat volgens Köberl ongeveer 160 vierkante meter. Het geheel bestaat in totaal uit 45 decor-
stukken, de geschilderde figuurstukken meegerekend. Zie voor een afbeelding van het geheel p. 142 en voor 
een kleurenfoto p. 143.
    114 Zie hierboven § 3.3.2.
    115 Köberl (1987), p.p. 141-171, Het decor wordt door Köberl vergeleken met de architectuur van figuur 71 
uit het eerste traktaat van Andrea Pozzo - zie [afb. 5 ]- vanwege de door arcades geflankeerde triomfboog van 
het tweede niveau en de paviljoen-vormige bekroning. Als geheel lijkt de architectuurvorm van het decor, 
met zijn verschillende architectuurordes boven elkaar, echter  meer op de architectuur in bovengenoemde 
decorontwerpen van Gumpp en Asam  (zie [afb. 97-81]  ) dan op de afbeelding van Pozzo. Köberl verwijst 
naar figuur 71 van het tweede deel van het perspectieftraktaat, maar hierbij moet het om een drukfout gaan. 
De bekroning van het decor van Mayr komt inderdaad overeen met een decorafbeelding van Pozzo en wel 
figuur 71 uit het eerste deel.
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komst van dit sepolcro met de ontwerpen van Gumpp en Asam betreft dan ook uitsluitend 
de vorm.
Van Christoph Anton Mayr is niet veel meer bekend dan dat hij zijn opleiding in het atelier 
van Johann Georg Hettinger jr. in zijn geboorteplaats Schwaz heeft gevolgd. Van een 
verblijf in Zuid-Duitsland is niets bekend en het kan niet worden aangetoond dat Mayr de 
aan Gummp en Asam toegeschreven decors heeft bestudeerd.116 De overeenkomst met de 
tijdelijke architectuur in de kerk van Schwaz is echter zó groot, dat Mayr het decortype met 
de verschillende architectuurniveaus boven elkaar van Gumpp en Asam, wel moet hebben 
gekend, hetzij in het echt, hetzij via prenten.117

Nog een Heilig Grafdecor van Mayr is bewaard gebleven in de voormalige kloosterkerk 
St. Dominikus te Mariathal bij Kramsach uit 1768 [afb. 99]. De architectuur is voorgesteld 
op een prosceniumboog en drie paar coulissen. Onderaan de zuilen zijn geschilderde 
vazen met bloemen te zien. Het decor is uitgevoerd in versterkt perspectief met in afme-
ting afnemende coulissen die op een oplopend podium staan. Achterin is een wolken-
hemel te zien en vlak daarachter een vergulde stralenkrans waarin de hostie kan worden 
geplaatst.Het graf van Christus bevindt zich, zoals gebruikelijk, vooraan in het decor onder 
het toneelpodium. In de oplopende toneelvloer zijn vijf rijen van gekleurde glazen bollen 
opgesteld. Net als in het decor van Mayr in Schwaz, ontbreken hier verhalende bijbelse 
voorstellingen. De passiecyclus wordt aangegeven door engelen met passiewerktuigen. 
Dit maakt dat het decor iconografisch gezien totaal afwijkt van de voor dergelijke decors 
gebruikelijke verhalende passiescènes. Vooraan links op de coulissen symboliseert de kelk 
de scène van ‘Christus in gebed op de Olijfberg’ en de keten de ‘Gevangenneming’. Aan 
de rechterkant symboliseren de roe en de doornenkroon respectievelijke ‘De Geseling’ en 
‘De Bespotting’ van Christus. Achterin zijn engelen met een kruis en een lans te zien. In 
het midden zijn figuurstukken van de personificaties van Geloof en Liefde tegen de zuilen 
geplaatst. Bovenin tenslotte, zweven twee kleine engeltjes die de zweetdoek van Veronica 
dragen en twee engeltjes met het opschrift “Erit Sepulchrum Eius Gloriosum” (“En Zijn 
Graf zal heerlijk zijn”).118 
Qua vorm komt Mayr’s decor weliswaar overeen met de gangbare achttiende-eeuwse 
decors, maar het wijkt daarvan geheel af doordat het is opgesteld in het hoogaltaar van de 
kerk. Mayr heeft in dit decor de vaste architectuur en de gelegenheidsdecoratie op een-
zelfde manier met elkaar verbonden als Bergmüller heeft gedaan te Dießen, zij het dat dit 

    116 Volgens Köberl (1987) is er in de geschilderde architectuur van Mayr invloed van Augsburgse kunste-
naars waar te nemen en de bekroning van diens tijdelijke architectuur vertoont volgens de auteur overeen-
komsten met Beierse altaararchitectuur.
    117 In Tirol is nog een tweede voorbeeld van dit zelfde decortype (Mayr in Schwaz) bekend. Het gaat 
om het decor voor het Heilig Graf in de St. Jacob of Domkirche te Innsbruck. Dit decor werd kort na 1800 
uitgevoerd en is in de Tweede Wereldoorlog vernietigd. Op een foto uit 1936 is te zien dat onderin het decor 
rustica-architectuur te zien was met scènes van ‘De geseling’ en ‘De bespotting van Christus’. Aansluitend 
daarboven was een voorstelling van ‘Ecce Homo’ [afb. 98]. Net als bij het aan Asam toegeschreven ontwerp 
[afb. 81], wordt de architectuur bovenaan door een wolk bedekt.  En net als bij de architectuurtekeningen van 
Gumpp en Asam, zijn in dit decor tegelijkertijd verschillende passiescènes boven elkaar waren aangebracht: 
onderin was links de ‘De bespotting van Christus’ en rechts ‘De marteling van Christus’ en daarboven in het 
midden de ‘Ecce Homo’. Deze middelste scène wordt omlijst door dubbele zuilen. Ook in dat opzicht ver-
toont de architectuur overeenkomsten met het decor van Mayr [afb. 97], al zijn er hier geen gedraaide, maar 
strakke zuilen. Het is dus mogelijk dat de bouwer van dit decor het sepolcro-decor van Mayr heeft gezien.
    118 Zie voor een uitvoerige beschrijving van de voorstelling: Köberl (1987), pp. 148-49.
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laatste decor anders van vorm is. Ook in de Sankt Dominikus wordt in de Goede Week het 
altaarstuk van het zeventiende-eeuwse hoogaltaar verwijderd om het decor te voorschijn te 
brengen. De drievoudige, zwarte zuilen met vergulde kapitelen en guirlandes van het 
hoogaltaar, omlijsten dan het sepolcro-decor. Met haar iets lichtere antracietkleur en vergul-
de decoraties is de decoromlijsting duidelijk afgestemd op deze zuilen. De geschilderde 
vazen met bloemen die in het decor onderaan de zuilen zijn te zien, worden, eveneens in 
geschilderde vorm, ook buiten het decor, onder tegen de echte zuilen van het altaar 
geplaatst. Al met al ontstaat zo een vloeiende overgang tussen de vaste en de tijdelijke 
architectuur. Deze dubbele toepassing van de altaararchitectuur komt overeen met de dub-
bele functie van het hoogaltaar dat eerder, in 1707, door Andrea Pozzo in de 
Franziskanerkirche te Wenen werd uitgevoerd. Daar gaat het eveneens om een hoogaltaar 
waarin een coulissendecor verborgen zit, dat op hoogtijdagen onthuld kan worden door de 
verwijdering van het altaarstuk. 

 4.11 Decors voor het Heilig Graf van pastoor Johann Nepomuk Pfaundler 
Een aantal van de decors, die de priester Johann Nepomuk Pfaundler (1723-1811) heeft 
ontworpen voor zijn parochiekerk te Schönberg en andere dorpen in het Stubaidal bij 
Innsbruck, is behouden gebleven. Pfaundler was vanaf 1763 tot aan zijn dood in 1811 als 
priester werkzaam in Schönberg.119 Hij was afkomstig uit een artistiek milieu van goud-
smeden in Innsbruck. Als ‘amateur’ kunstenaar heeft hij een aantal interessante sepol-
cro-decors voor de kerken in zijn woonstreek uitgevoerd. Hieraan dankte Pfaundler de 
bijnaam van ‘de schilderende priester’. Het is aannemelijk dat Pfaundler voor de tijdelijke 
architectuur de leerboeken van Andrea Pozzo raadpleegde. Bij deze nu nog te bezichtigen 
coulissendecors zijn de Italiaanse stijlkenmerken evident.120 Het is echter onwaarschijnlijk 
dat Pfaundler een dergelijke overtuigende illusie van geschilderde marmer- en stuc-naboot-
sende materialen zou hebben bereikt, als hij alleen de zwart-wit afbeeldingen van Pozzo’s 
traktaten had geraadpleegd. Pfaundler heeft waarschijnlijk ook voorbeelden onder ogen 
gehad van geschilderde architectuur van Egid Schor, die, zoals we zagen, na zijn terugkeer 
uit Rome in 1666, de illusionistische plafondfresco’s en het Romeinse kerkdecor in Tirol 
heeft geïntroduceerd.121 In de kerk te Patsch is een goed voorbeeld te zien van een kerk-
decor dat Pfaundler in de zeventiende-eeuwse, Romeinse traditie heeft ontworpen 
[afb. 100]. Het is daar tijdens de dagen vóór en tijdens Pasen te zien. In dit decor in de 
apsis zijn in geschilderde vorm dezelfde rood-groene marmeren zuilen met gouden kapi-
telen te zien als in het schip van de kerk. Het decor kan door deze herhaling van de vaste 
architectuur van de kerk vrij nauwkeurig gedateerd worden: het moet na de verbouwing 
van 1769 en vóór het verbod van de decors voor het Heilig Graf door keizer Joseph II in 
1782, zijn ontstaan.122 De gelegenheidsarchitectuur is hier voorgesteld op drie toneelbogen 
met aansluitend drie paar coulissen. Daarachter is een afsluitend doek. De ruimte voor het 
graf van Christus bevindt zich achterop het toneelpodium vóór dit doek. Het graf is dus 
niet, zoals gebruikelijk was, vooraan onder het toneelpodium geplaatst. Op het afsluitende 
doek is een voorstelling van Adam en Eva met een appelboom in het Paradijs te zien. 

    119 Grass (1957), p. 249. Grass geeft in een korte levensbeschrijving aan dat de priester Pfaundler vanaf 
1767 was aangesteld als curator voor de parochieleden in Schönberg bij Innsbruck.
    120 Arnold-Öttl, (1987), pp. 160-175.
    121 Zie hiervoor § 3.2 Decorontwerpen voor het Heilig Graf van Egid Schor,
    122 Arnold-Öttl, (1987), pp. 169-173. 



215

De vruchten van deze boom bestaan uit rode glazen lichtbollen. Tussen de tweede en de 
derde coulisseboog bevindt zich bovenin een decorstuk met een hemelse voorstelling van 
een wolk, engelen en God de Vader. Daaronder is een lichtglorie, die bestaat uit kaarsen 
en een vergulde stralenkrans met een uitsparing voor de monstrans. Direct onder de 
glorie wordt de geschilderde voorstelling voortgezet met het motief van het Lam met de 
zeven zegels. Het lam lijkt daardoor de monstrans op de rug te dragen.123 Vooraan wordt 
het toneelpodium afgesloten door een balustrade die aansluit op een brede trap. Voor de 
geschilderde zuilen van de eerste en tweede arcade, zijn beelden van figuren uit het Oude 
Testament voorgesteld: Mozes, Koning David en profeten. Het zijn illusionistische beelden 
op hoge sokkels die op hout zijn geschilderd en zij zijn vergelijkbaar met die welke in het 
decor in de Gesù van 1640 waren te zien.124 
In Pflaunder’s parochiekerk te Schönberg is in de paastijd een decor te zien dat ook door 
hemzelf is ontworpen [afb. 101].125 Dit decor werd voor het eerst in 1770 opgesteld. De con-
structie bestaat uit vier paar coulissen met geschilderde zuilen. Op de tweede en de derde 
toneelboog zijn, net zoals bij het decor in de kerk van Patsch, Mozes, koning David en twee 
profeten in de vorm van geschilderde beelden te zien. 
In de prosceniumboog vooraan, zijn beelden van de vier evangelisten op hoge sokkels 
voorgesteld: Mattheus en Johannes in het onderste gedeelte en Marcus en Lucas  bovenin. 
De grafruimte is onderin het decor uitgevoerd en wordt, zoals gebruikelijk, omgeven 
door een op een plat vlak geschilderde toneeltrap. Deze trap lijkt vanaf het schip van de 
kerk naar het proscenium omhoog te lopen. Tussen de eerste en de tweede toneelboog is 
bovenin een decorstuk met daarop God de Vader aangebracht en aansluitend boven de 
derde boog is de aanzet van een koepel geschilderd. De ruimte wordt afgesloten met een 
voorstelling van een concave, apsisachtige constructie, die duidelijk aan figuur 47 van 
Pozzo’s tweede perspectieftraktaat is ontleend [afb. 6]. In het midden is een decorstuk 
geplaatst met een uitbeelding van Christus in een paviljoen. Christus is weergegeven met 
de doornenkroon en een fontein van bloed. De betekenis daarvan wordt aangegeven met 
een opschrift op het paviljoen: ‘De fontibus Salvatoris’, (uit de bronnen van de Verlosser). 
Arnold-Öttl brengt dit in verband met het thema van een oratorium “Zum Wasser 
kommt ihr Durstigen”, dat in 1747 in Innsbruck werd uitgevoerd. Ervan uitgaande dat dit 
de betekenis is die Pfaundler met deze voorstelling wilde over brengen, kan men vaststel-
len dat er niet alleen formeel, maar ook inhoudelijk een overeenkomst is met figuur 47 uit 
het tweede deel van Pozzo’s architectuurboeken.126

In de Pfarrkirche te Mutters in het Stubaithal is in de paastijd ook een decor van Pfaundler 
te zien [afb. 102]. Dit sepolcro-decor bestaat uit twaalf coulissen en een afsluitend prospect, 
waarop drie door zuilen gedragen bogen zijn voorgesteld. Ook bij dit decor dat uit 1765 
dateert, is duidelijk zichtbaar hoe de geschilderde architectuur is afgestemd op het ker-
kinterieur. De prosceniumboog is wat betreft kleuren en stucdecoratie aangepast bij de 
triomfboog aan het eind van het schip. Boven langs de tweede boog loopt een balustrade. 
Daarachter wordt in het decor lichtinval van buiten gesuggereerd. Dit effect wordt verkre-
gen door de belichting van de geschilderde vensters. Ook in de tweede en derde toneelboog 

    123 Dit motief stemt overeen met enkele decorontwerpen van Johann Andreas Linck in de Kunstbibliothek 
te Berlijn uit dezelfde periode. 
    124 Gherardi Relazione... (1640). Zie voor de Italiaanse beschrijving verder bijlage 11.
    125 Grass (1957), pp. 249-250; Egg (1980), cat. no. 50; Arnold-Öttl (1987), pp.161-164.
    126 Zie hoofdstuk 1, § 4.4 De decorafbeeldingen van Andrea Pozzo. 
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zijn aan weerszijden, naast de geschilderde zuilen, vensters van doorzichtig materiaal voor-
gesteld.127 Door de afstemming van de geschilderde architectuur op het kerkinterieur, komt 
ook dit decor duidelijk overeen met de Romeinse zeventiende-eeuwse veertigurengebeds-
decors, met natuurlijk weer het verschil dat er sprake was van decorwisseling. Bij nadere 
beschouwing doet de tijdelijke architectuur met de illusionistische vensters in de coulissen 
sterk denken aan de tijdelijke architectuur van Carlo Rainaldi uit 1650 in de Romeinse 
Gesù [afb. 2]. Voor Witte Donderdag maakte Pfaundler een voorstelling van Christus in 
de olijftuin en voor Goede Vrijdag een kruis zonder Christusfiguur. In het graf onderin 
het decor is dan de dode Christus tussen twee wachters te zien. Op Stille Zaterdag is het 
toneelpodium overdag leeg. Ten teken van de opstanding laat men aan het einde van deze 
dag, op de avond voor Pasen, van achter de schermen de figuur van de dode Christus in het 
graf onder het toneel zakken, terwijl twee mannen met behulp van een katrol de figuur van 
de opgestane Christus omhoog halen.128                                                                                            

 4.12 De decorontwerpen van de familie Linck 
In de Kunstbibliothek te Berlijn worden acht tekeningen – van niet zeer hoge kwaliteit 
-  voor Heilig Grafdecors uit de achttiende eeuw bewaard, die zijn toegeschreven aan Georg 
Linck (actief in Speyer, eerste helft achttiende eeuw), Johann Georg Linck (1704-1746) en 
Johann Andreas Linck (1765-1815). De decorontwerpen zijn felgekleurd. Dat houdt verband 
met het feit dat beide kunstenaars werkzaam waren in Midden- en Oost-Duitsland. Zo laat 
één van de ontwerpen met de signatuur van Johann Andreas Linck een Heilig Grafdecor in 
bonte kleuren zien met  fel gekleurde, marmer nabootsende zuilen. De toneelarchitectuur 
wordt bekroond door een licht uitstralende figuur van God de Vader. Lager, achterin de 
decorruimte is een monstrans in een glorie van lichtstralen, wolken en engelen [afb. 90]. 
De toneelarchitectuur wordt gedeeltelijk overlapt door een opgehaald toneeldoek. Rondom 
het graf met het lichaam van Christus zijn twee Romeinse wachters . Een tweede ontwerp 
is hiermee in opzet goed vergelijkbaar [afb. 91]. De constructie wordt ook hier bekroond 
door de figuur van God de Vader met daaronder een monstrans in glorie. Gekleurde zuilen 
omsluiten een vloer van groen/witte tegels. Achterin het decorontwerp is een monstrans 
in glorie. Vooraan onderin het decor zitten op een trap twee slapende wachters. Op de plek 
van het graf is hier de scène van ‘Jonas en de Walvis’ te zien. Zo wordt met een Oudtesta-
mentisch verhaal de Opstanding van Christus uit de dood gesymboliseerd. Ontwerpen zo-
als dit, vertonen grote overeenkomsten met de sepolcri in Oostenrijk uit dezelfde periode.129 
Van een aan Georg Linck toegeschreven tekening uit de reeks van acht is overigens niet 
helemaal zeker of het hier een ontwerp voor een sepolcro betreft. De tekening toont drie 
arcades met verschillende scènes; het grote middelste vlak met de monstrans in glorie 
wordt links geflankeerd door een voorstelling van ‘Ecce Homo’ en rechts door een vlak dat 
nog niet is ingevuld [afb. 92]. Het maakt daardoor wel degelijk de indruk een voorberei-
dend ontwerp voor een Heilig Grafdecor te zijn.

    127 Deze vensters in de gelegenheidsarchitectuur konden enkele jaren geleden worden gebruik als 
voorbeeld voor de restauratie van de kerk! Vriendelijke informatie verkregen van Dr. Reinhard Rampold, 
medewerker van het Bundesdenkmalamt Innsbruck.
    128 Arnold-Öttl (1987), p. 173.
    129 In Nauders wordt bijvoorbeeld jaarlijks nog. een anoniem decor uit 1803 opgesteld met fel gekleurde 
geschilderde architectuur en met gekleurde lichtbollen, die qua vorm en gebruik sterk overeenkomt met de 
bovengenoemde tekening van Johann Andreas Linck. Zie [afb. 93].
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 4.13 Het Heilig Grafdecor in de Pfarrkirche van Ischgl 
In de apsis van de parochiekerk van Ischgl in het Paznautal is in de paastijd een decor 
te zien dat rond 1800 is ontstaan [afb. 103]. Het is een laat voorbeeld van het type sepol-
cro-decor dat in de achttiende eeuw in Tirol gangbaar was. Het decor in de kerk toont 
geschilderde architectuur van roze zuilen met goudkleurige kapitelen en een in twee 
delen opgesplitste geschilderde trap vooraan, die van de vloer van de kerk naar het toneel-
podium oploopt. Deze trap loopt langs de ruimte onder het toneelpodium, waar het graf 
van Christus is aangebracht. De architectuur is hier voorgesteld op drie paar coulissen, die 
zoals gebruikelijk, bovenaan door boogvormige decorstukken verbonden worden. Boven de 
entablementen van de zuilen in de prosceniumboog vooraan zijn de vier evangelisten met 
hun symbolen voorgesteld. De constructie van het decor wordt bekroond door een voorstel-
ling van ‘Ecce homo’ met Christus tussen Pilatus en een Romeinse soldaat op een balkon 
onder een koepel. Op deze koepel is een pelikaan te zien die haar borst open pikt, welk 
motief als een toespeling op de kruisdood van Christus, vaker is gebruikt bij decors voor 
het Heilig Graf. Het Graf van Christus onder het toneelpodium wordt door een rotsachtige 
constructie omlijst. In het graf is het lichaam van Christus gelegd en ervoor zitten twee 
slapende wachters. 
Volgens een krantenartikel van 20 april 1984 konden de kerkgangers zien hoe tijdens de 
viering van de Opstanding op de avond van Stille Zaterdag, in een oogwenk het lichaam 
van Christus uit de groeve van het graf verdween. Tegelijkertijd was er tussen decorstukken 
bovenin het decor een hemelopening te zien en ter hoogte van het hoogaltaar verscheen 
een stralenkrans met een afbeelding van de verrezen Christus.130 

 § 5 Het Heilig Grafdecor en de opheffing van de jezuïetenorde in 1773 

In München en Innsbruck bekleedde de jezuïetenorde in de zeventiende eeuw en in de 
eerste helft van de achttiende eeuw, net zoals in Wenen, een sterke positie aan het hof. De 
invloed van de orde in Beieren en Tirol was ook groot vanwege het grote aantal scholen dat 
de paters- jezuïeten beheerden en vanwege de religieuze feesten en gebruiken die zij orga-
niseerden. In de loop van de achttiende eeuw kwam daar met de Verlichting verandering 
in. De Verlichting kondigde zich aan in de kerkelijke en sociale hervormingen die plaats-
vonden tijdens de regering van keizerin Maria Theresia (1740-1780). Tot de hervormingen 
op kerkelijk gebied hoorde het verbod door het keizerlijke hof in 1751 van de theatrale 
sacramentsoptochten van Goede Vrijdag, waar de jezuïeten zo’n grote inbreng in hadden. 
Een dergelijk verbod van een religieus volksfeest kon tot verzet leiden, zoals in 1752 in 
Schwaz, waar een protestmars werd gehouden. Ook in deze Tiroolse gemeente hadden de 
optochten de vorm van gekostumeerd straattoneel aangenomen met scènes uit het Oude 
Testament. Daaronder waren voorstellingen als ‘De val der engelen’, ‘Het offer van 
Abraham’ en ‘De vlucht van het Joodse volk uit Egypte’. Aansluitend op dergelijke religieu-
ze taferelen werd een reeks van passiescènes opgevoerd. Daar kwam nu een eind aan. In 
de tweede helft van de achttiende eeuw werd er van de kant van het Habsburgse vorsten-
huis en andere Europese hoven politieke druk uitgeoefend op het Vaticaan om de orde 

    130 Gemeinteblatt Ischgl, 20-4 1984. Dit decor heb ik niet in functie kunnen bekijken, maar afgaande op 
het krantenartikel moet de viering op Stille Zaterdag in Ischl tot een van de meest spectaculaire van heel 
Tirol behoren. Zie ook: Caramelle (1987), pp. 88-89.
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der jezuïeten te verbieden, omdat zij te veel invloed had gekregen op het onderwijs en het 
maatschappelijke leven. In 1773 gaf Paus Clemens XIV (1769-1774) met het besluit de orde 
op te heffen, toe aan deze druk. Dit had verschillende consequenties voor het onderwijs. 
Vanaf de oprichting van de universiteit van Innsbruck in 1669, bestond het merendeel van 
de professoren uit paters-jezuïeten. In het jaar van opheffing van de jezuïetenorde, werden 
deze docenten vervangen door geestelijken uit andere religieuze ordes. In datzelfde jaar 
kreeg de universiteit de naam van Theresianische Rittersakademie. Zoals de naam al aan-
geeft, was deze academie nu bestemd voor adellijke leerlingen. De universiteitsbibliotheek 
die door keizerin Maria Theresia werd opgericht, ontleende een groot deel van de collectie 
aan de bibliotheken van de voormalige jezuïetenuniversiteit.131 Op deze manier werden de 
jezuïetencolleges, die eerder op verzoek van het katholieke Habsburgse hof waren inge-
steld en gefinancierd in de machtsstrijd tegen protestanten, uiteindelijk door datzelfde hof 
opgeheven.132 Tijdens de regering van de opvolger van Maria Theresia, keizer Joseph II 
(1780-1790), waren de maatregelen van het hof nog ingrijpender. Zo werd het verbod op de 
spectaculaire straatoptochten met gekostumeerde figuranten nog eens bekrachtigd. Boven-
dien werden, in opdracht van de keizer, verschillende kloosters in Tirol opgeheven. Vooral 
de bedelordes en de beschouwelijke ordes moesten het ontgelden.133 Ook de kerkelijke 
geboden die tijdens Maria Theresia waren ingesteld, moesten tijdens Joseph II strenger 
worden nageleefd. Het Nicolaihaus van de paters-jezuïeten in Innsbruck bijvoorbeeld werd 
door de keizer in 1783 gesloten, tien jaar na de opheffing van de orde. De jezuïetenkerk in 
Innsbruck werd in 1787 officieel gesloten. 

De strenge regels voor religieuze feesten die nu golden, riepen weerstand op bij het volk. 
Dat gold zeker voor het hofbesluit van 14 mei 1782, dat alle pracht en praal en feestelijke 
verlichting bij kerkdiensten achterwege moesten blijven (daaraan had Joseph II de bijnaam 
‘Kirchenfecher’ te danken). Het verbod van de theatrale, met coulissendecors aangeklede 
diensten van de Goede Week, was met dit besluit in feite al genomen: alleen een sobere 
opstelling van een spaarzaam verlichte monstrans en een kist met een Christusbeeld was 
nog toegestaan in de kerk. Een specifiek verbod van uitbundige decors voor het Heilig Graf 
werd zeven maanden later, op 14 december 1782, uitgevaardigd. Ook de viering van ‘de 
Opstanding’ in de nachtelijke uren voor Pasen werd, vanwege bezwaar van de kant van de 
keizer, verplaatst naar de avond van Stille Zaterdag. Zo werd, nadat eerst, met de opheffing 
van de jezuïetenorde, de organisatie van de spectaculaire paasdiensten was afgeremd, nu 
ook de liturgie van Goede Vrijdag en Pasen zelf in tijd en aankleding aan banden gelegd. 
In het jaar 1783 werd uiteindelijk elke vorm van decors voor het Heilig Graf door Joseph 
II verboden.134 Mogelijk heeft de uitspraak van Paus Pius VI tijdens diens staatsbezoek 
in Wenen in 1782, bijgedragen aan het keizerlijke besluit van 1783. Zoals in de inleiding 
vermeld, was de reactie van de Paus op de decors voor Pasen die hij zag staan in de kerken 
van Wenen: “Romae non sic”. 

    131 Riedmann 1983), pp. 148, 158-59; Gelmi (1986), p. 130 en 133. 
    132 Haidacher (1965), pp.538-541. Haidacher concludeert dat dezelfde hoven die tijdens de katholieke 
restauratie de jezuïetenorde hadden ingeschakeld tegen opkomende protestantse groeperingen, deze nu 
uitschakelden. 
    133 Gelmi (1986), p. 129 en 132. Zo werden bijvoorbeeld in de jaren 1782 tot 1787 in Tirol maar liefst 21 
kloosters opgeheven, waaronder Stift Stams, Wilten en Neustift.
    134 Grass (1957), pp. 253-255.
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Het keizerlijke verbod van de sepolcri voor Pasen in de kerk heeft in Tirol echter maar kort 
stand gehouden. Enkele maanden na de dood van Joseph II in 1790, werden er al weer 
decors in kerken opgebouwd in de week voor Pasen.135 Ook in München leidde de toene-
mende secularisatie tijdens de Verlichting tot bezwaren tegen de theatrale aankleding van 
de plechtigheden in de lijdenstijd. Net als in Tirol, had het verbod van populaire paasvierin-
gen door de overheid soms verzet van de bevolking tot gevolg. Zo werd in het Zuid-Duitse 
Oberammergau het algemene verbod op (de nu nog bekende) passiespelen in 1770, door 
de bevolking genegeerd. Toen er jaren later, in 1810, door de Beierse minister Montgelas 
speciaal voor dit dorp regels voor de paasdiensten werden opgesteld, waren wederom 
reacties van protest het gevolg. Montgelas formuleerde zijn bezwaar tegen decors voor de 
liturgie van Pasen als volgt: “Sie sollten sich lieber von ihrem Pfarrer das Leiden Christi 
vorpredigen lassen, als den Herrgott auf dem Theater herumzuschleppen”.136 In 1780 
werden ook de spectaculaire processies voor verschillende hoogtijdagen aan banden gelegd 
in Beieren. En kort na 1800 werden decors ter gelegenheid van de paasdiensten officieel 
verboden door dezelfde Montgelas.137  
Ondanks de algemene secularisatie in de laatste decennia  van de 18de eeuw in zowel Tirol 
als in Zuid-Duitsland hield de traditie van de theatrale aankleding van de kerken met 
decors ter ere van het Graf van Christus stand. Zo werd in de parochiekerk  St. Bartholo-
meus in Ettenheim, ver over de Oostenrijkse grens, in 1778 een Heilig Grafdecor uitge-
voerd naar ontwerp van de  Oostenrijker Johann Pfunner (1716-1788) [afb. 108].138 

    135 Dat de behoefte aan de traditionele paasviering altijd levend bleef onder de bevolking blijkt bijvoorbeeld 
uit het feit dat in 1778, vijf jaar na de opheffing van de jezuïeten orde, in Pfunds de Heiliggrab-Bruderschaft  
werd opgericht, die de verering van het Heilig Graf en de uitstelling van de hostie tijdens de laatste drie 
dagen voor Pasen opnieuw tot leven bracht. Het oude gebruik was in die tijd volgens de oprichters van de 
broederschap hard toe aan een nieuwe stimulans. Datzelfde geldt voor de traditie om kleine decors voor het 
Heilig Graf in huis op te bouwen, de zogenoemde Fastenkrippe .Het Tiroler Volkskunstmuseum in Innsbruck 
bewaart een fraai geconserveerde Fastenkrippe rond 1800, met beschilderde coulissen, een toneelpodium en 
kleine gekleurde lichtbollen. Onderin dit decor is het graf van Christus. Onder de schildering van gewelven 
achterin de kerkelijke ruimte is een voorstelling te zien van God de Vader en engelen met de zweetdoek van 
Veronica. Boven de zuilengang is een door licht omgeven monstrans met de hostie geschilderd. Dit maakt 
de gelijkenis met de grote achttiende-eeuwse Heilig Grafdecors in de kerk opvallend [afb. 109 a-d]. De foto’s 
laten goed zien dat dit kleine decor, net zoals de Romeinse decors voor het veertigurengebed en de Oosten-
rijkse sepolcri, bestaat uit coulissen met geschilderde architectuur rondom een bijbelse voorstelling. Met 
hartelijke dank aan Frau Dr. H. Menardi voor de door haar gemaakte foto’s.
    136 Bisschop en Meyer (1897), pp. 29-30. 
    137 Strieder (1951), p. 287; Strieder stelt dat er geen coulissendecors van Johann Anton Gumpp en tijdgeno-
ten in München bewaard zijn gebleven. Volgens hem is niet zozeer de slijtage van het materiaal als wel het 
verbod van decors in de kerk door minister Montgelas daar debet aan. Net zoals na het verbod in 1782 door 
Joseph II, werden er in Duitsland na het verbod talloze decors vernietigd; zie ook: Lieb (1973), p. 32. Lieb be-
schrijft dat in Beieren rond 1805 veel kloosters werden opgeheven. Tegelijkertijd werden verschillende kerken 
afgebroken. Ook van de kerkdecors moet na het verbod van overheidswege een groot aantal vernietigd zijn.
    138 Caramelle (1987), pp. 85-95. Caramelle vermeldt het decor van Pfunner als voorbeeld van een Tiroler 
Heilig Grab dat ver over de Oostenrijkse grens in Zuid-Baden is uitgevoerd. Met dank aan mijn promotor 
Professor dr. Henk van Veen voor de kleurenafbeeldingen met verschillende passiescènes van dit decor; zie 
voor een beschrijving van de opstelling van deze gelegenheidskunst ook: de Badische Zeitung van 18 februari 
2013. Het decor van Pfunner werd in het voorjaar van 2013 na een interval van 13 jaar weer opgesteld in de 
kerk. Het bleef dat jaar wel veel langer in de kerk staan dan de gebruikelijke korte periode van de ‘Karwoche’ 
of ‘Goede week’. Het werd opgebouwd voor de laatste zondag van de vastentijd, 17 februari en het bleef in de 
kerk staan tot en met 1 april. tweede Paasdag.
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Het verbod van sepolcro-decors in Beieren had later ook gevolgen voor het gebruik ervan in 
Tirol, omdat Tirol tussen 1805 en 1814 werd overheerst door Beieren. De toepassing van 
het kerkdecor voor de lijdenstijd kon na de dood van keizer Joseph II in 1790 weer in prak-
tijk worden gebracht, maar het werd door de Beierse machthebbers in Tirol opnieuw ver-
boden. Toch tonen juist deze periodes van verbod aan hoe sterk het door de jezuïetenorde 
geïntroduceerde decor voor het Heilig Graf leefde onder de Tiroolse en Duitse bevolking. 
Niet alleen werd direct na de dood van de keizer aan het einde van de achttiende eeuw het 
populaire gebruik van decors in de kerk hervat, maar ook na de Beierse bezetting van Tirol 
begin negentiende eeuw herleefden de spectaculaire kerkdiensten met feestelijk verlichte 
Sepolcri. Het ging hier om een oude en diepgewortelde gewoonte, die de parochianen in 
Oostenrijk en Zuid-Duitsland zich niet zo maar lieten afpakken.
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Afb. 70. Johann Ferdinand Schor en Johann Martin Gumpp, Heilig Grafdecor in Stift Wilten 1708. 
Foto Denkmalamt Tirol, Innsbruck
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Afb. 71. Egid Schor toegeschreven, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor voor Stift Stams rond 1670.
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck.
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Afb. 72. Egid Schor, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor rond 1670-80. Graphische Sammlung Stift Stams.
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Afb. 73. Michael Hartwanger 1771, Gravure naar een Heilig Grafdecor van Johann Anton Gumpp, 1675 
voor de Theatinerkirche in München met ‘Het offer van Abraham’. Stadtarchiv München.
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Afb. 74. Hoogaltaar van de Theatinerkirche in München. 
Foto: http://www.wikiwand.com/de/Theatinerkirche_(München).
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Afb. 75. Johann Anton Gumpp, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor voor een kerk in München. 
Staatliche Graphische Sammlung München.
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Afb. 76.Johann Anton Gumpp, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor voor een kerk in München. 
Staatliche Graphische Sammlung München.
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Afb. 77. Johann Andreas Wolff, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor 
voor de Unsere Liebe Frauenkirche in München.

Staatliche Graphische Sammlung München.
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Afb. 78. Johann Anton Gumpp, Ontwerp voor  een Heilig Grafdecor  in de Theatinerkirche in. München. 
Staatliche Graphische Sammlung München.
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Afb. 79. Johann Anton Gumpp,Ontwerp voor een Heilig Grafdecor voor een kerk in München.
Staatliche Graphische Sammlung München.
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Afb. 80. Johann Anton Gumpp, Ontwerp voor Heilig Grafdecor voor een kerk in München.
Staatliche Graphische Sammlung München.
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Afb. 81. Ägid Quiridius Asam, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor in de Asamkirche in München rond 1738.
Staatliche Graphische Sammlung München.
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Afb. 82. Ägid Quiridius Asam, Hoogaltaar van de Asamkirche in München, 1738.
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Afb. 83. Wendel Dietrich, Hoogaltaar St. Michaelskirche in München, 1589.
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Afb. 84. Anoniem, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor, rond 1800. 
Staatliche Graphische Sammlung München.
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Afb. 85. Johann Daim, Heilig Grafdecor in de Pfarrkirche te Flaurling. 
Foto Tiroler Kunstkataster, Amt der Tiroler Landesregierung, Innsbruck.
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Afb. 86. Stephann Schenck, toegeschreven, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor rond 1750. 
Staatliche Graphische Sammlung München.
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Afb. 87. Stephann Schenck, toegeschreven, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor rond 1750.
Staatliche Graphische Sammlung München.
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Afb. 88. Franz Ignaz Günther, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor, 1752. Stadtmuseum München.
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Afb. 89. Frans Ignaz Günther, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor, 1761. 
Staatliche Graphische Sammlung München.
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Afb. 90. Johann Andreas Linck, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor, tweede helft 18de eeuw. 
Kunstbibliothek Berlijn.



243

Afb. 91. Johann Andreas Linck, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor, tweede helft 18de eeuw. 
Kunstbibliothek Berlijn. 
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Afb. 92. Johann Andreas Linck, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor, rond 1740. Kunstbibliothek Berlijn.
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Afb. 93. Anoniem, Heilig Grafdecor voor de Heilig Grab-Bruderschaft te Nauders 1803. 
Foto Mathis, Landeck.
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Afb. 94. Anoniem, Heilig Grafdecor rond 1720 in de Pfarrkirche te Kenzingen. Fotograaf onbekend.
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Afb. 95 a. Balthasar Riep, Heilig Grafdecor in de Dekanatspfarrkirche te Breitenwang, 1738. 
Foto Hiske Lulofs.
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Afb. 95 b. Detail van Heilig Grafdecor in de Pfarrkirche te Breitenwang. Foto Hiske Lulofs.
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Afb. 95 c. Figuurstukken van het decor van Riep in de Totenskiche te Breitenwang. Foto Hiske Lulofs.
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Afb. 96 a Anton Zoller, Heilig Grafdecor in de St. Andrä te Lienz, 1752, Detail met de intocht in Jeruzalem. 
Foto Hiske Lulofs.
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Afb. 96 b,  Anton Zoller, Heilig Grafdecor in de St. Andrä te Lienz, 1752, Het laatste Avondmaal.
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Afb. 96 c. Anton Zoller, Heilig Grafdecor in de St. Andrä te Lienz, 1752, ‘Ecce Homo’.
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Afb. 96 d. ‘De Opstanding’. Bundesdenkmalamt, 
Landeskonservatorat für Tirol. Innsbruck.

Afb. 96 e. Christus als tuinman voor Maria Magdalena’. Foto Bundesdenkmalamt, 
Landeskonservatorat für Tirol. Innsbruck.
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Afb. 97. Chrisoph Anton Mayr, Heilig Grafdecor in de Franziskanerkirche te Schwaz, 1764. 
Foto Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat für Tirol. Innsbruck.
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Afb. 98. Anoniem, Heilig Grafdecor in de dom van Innsbruck rond 1820. Foto Bundesdenkmalamt, 
Landeskonservatorat für Tirol. Innsbruck.
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Afb. 99. Christoph Anton Mayr, Wanderaltar in de kloosterkerk Mariathal, Kramsach 1768. 
Foto Tiroler Kunstkataster, Amt der Tiroler Landesregierung, Innsbruck.
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Afb. 100. Johann Nepomuk Pfaundler, Heilig Grafdecor in de Pfarrkirche te Patsch rond 1782. 
Foto Tiroler Kunstkataster, Amt der Tiroler Landesregierung, Innsbruck. 
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Afb. 101. Johann Nepomuk Pfaundler, Heilig Grafdecor in de Pfarrkirche te Schönberg,1760-80. 
Foto Bundesdenkmalamt Landeskonservatorat für Tirol, Innsbruck. 
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Afb. 102. Johann Nepomuk Pfaundler, Heilig Grafdecor in de Pfarrkirche te Mutters, 1760-80. 
Toestand 1979. Foto Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat für Tirol.
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Afb. 103. Anoniem, Heilig Grafdecor in de Pfarrkirche te Ischgl rond 1800. Foto Mathis, Landeck.
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Afb. 104. Johann Georg Bergmüller, Wanderaltar in de kloosterkerk te Diessen, 1736-37.
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Afb. 105. Johann Georg Bergmüller, Hoogaltaar in de Studienkirche te Dillingen rond 1755 (reconstructie).
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Afb. 106. Anoniem, kabinetvormig Heilig Graf in de kloosterkerk te Raitenhaschlach, rond 1750.
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Afb. 107. Anoniem, kabinetvormig Heilig Graf in de Wieskapelle van de Mariabrunnkerk te Wenen, 
rond 1750. Foto Bundesdenkmalamt Wien.
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Afb. 108. Johann Pfunner, Heilig Grafdecor in de Pfarrkirche St. Bartholomeus te Ettenheim, 1778-79. 
Fotograaf onbekend.
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Afb. 108 Anoniem Fastenkrippe of decor voor het Heilig Graf in huis, rond 1800 in Innsbruck 
Volkskunstmuseum. Foto H. Menardi, Innsbruck 
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Afb. 108 Anoniem  Fastenkrippe of decor voor het Heilig Graf in huis, rond 1800 in Innsbruck 
Volkskunstmuseum. Foto H. Menardi, Innsbruck 
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 CONCLUSIE

In de zeventiende en achttiende eeuw hebben tijdelijke decors voor het veertiguren-
gebed in Rome en decors voor paasdiensten in Oostenrijk en Zuid Duitsland een 
belangrijke rol gespeeld in de opwekking van religieuze beleving en emoties. Dat 
blijkt onder meer uit eigentijdse verslagen, zoals dat van het veertigurengebed in 

het oratorium van Caravita in 1784. De auteur beschrijft treffend de doelstelling en het 
beoogde effect van de decors tijdens de carnavalstijd: “… door een prachtig religieus decor 
met steeds weer een nieuwe geschilderde voorstelling te maken, is het mogelijk mensen 
makkelijker en met vruchtbaar effect af te houden van de profane opvoeringen, die in deze 
tijd overal opduiken...”.1 Het decor voor het veertigurengebed met de hostie in glorie en 
een aansluitende bijbelse scène was uitgevoerd als een didactische preek zonder woorden 
voor het grote publiek. Bijna twee eeuwen lang heeft de efemere religieuze kunst van 
het veertigurengebed een belangrijke rol gespeeld, in aanvulling op de kunstwerken die 
permanent in kerkgebouwen waren te zien. Zelfs met beperkte ingrepen in de decors was 
men in staat de emoties van de beschouwers te beïnvloeden en te sturen. Dat blijkt uit het 
aangehaalde voorbeeld (zie inl.) van één van de Romeinse decors in opdracht van kardi-
naal Ottoboni.Ter gelegenheid van het veertigurengebed in het heilig jaar 1700 liet deze 
pauselijke vicekanselier een decor uitvoeren in de kerk van San Lorenzo in Damaso. Dit 
decor werd vervolgens in de vastentijd door dezelfde kunstenaar aangepast tot een Heilig 
Grafdecor. Daartoe werd “De hemelpoort” vervangen door “Het Graf van Christus, om-
ringd door engelen met passiewerktuigen”. Volgens kardinaal Ottoboni bracht het decor 
met het thema “De hemelpoort” het uitgelaten en lichtzinnige carnavalspubliek publiek tot 
bezinning, en bewoog het de gelovigen in de lijdenstijd via het aangepaste thema van “Het 
graf van Christus” tot tranen toe.

De impact en het belang van deze tijdelijk vorm van kunst blijken dus heel groot zijn 
geweest. In dit proefschrift is voor het eerst geprobeerd een gedetailleerde inventaris en 
reconstructie te maken van de tijdelijke decors in drie verschillende landen. Aan de hand 
daarvan is vervolgens een vergelijkende studie gemaakt van de decors voor veertigurenge-
bed tijdens carnaval in Rome, en decors ter ere van het Heilig Graf in de Duitstalige gebie-
den Oostenrijk en Zuid-Duitsland. Deze analyse en de onderlinge vergelijking berusten 
niet uitsluitend op contemporaine afbeeldingen en beschrijvingen, maar ook op bewaard 
gebleven decoronderdelen die in de Romeinse Chiesa Nuova zijn aangetroffen en op 
decors die bewaard zijn gebleven in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. Samengevoegd maken 
deze diverse bronnen het mogelijk om het voorkomen en de ontwikkeling van de in Rome 
niet meer bestaande decors te reconstrueren, in samenhang met hun functie.
Uit deze bestudering is duidelijk geworden dat de Romeinse decors voor het veer tiguren-
gebed van carnaval en de Heilig Grafdecors in Oostenrijk en Zuid- Duitsland zo veel over-
eenkomsten vertonen, dat zij zelfs enkele kunsthistorici in verwarring hebben 

     1 ARSI, Rom.153, XI, ff. 185-v. La Cena Grande delle Nozze Evangeliche, Rome 1784: “... nel sacro Teatro, 
che inalzano, divotamente alletti, e santamente compunga, e ritiri più facilmente, e più fruttuosamente 
ciascuno dalli profani spettacoli, che in questo tempo per ogni banda si apprestano.”; zie hiervoor ook 
hoofdstuk 1, § 1.



270

gebracht. Tintelnot en Van Thienen, bijvoorbeeld, verkeerden in de veronderstelling dat 
het, net zoals in Oostenrijk en Beieren, ook in Rome gangbaar was om in de passieweek 
Heilig Grafdecors op te stellen. Zo beschrijft Tintelnot (1939) in zijn uitvoerige overzicht 
over baroktheater en barokkunst, twee kerkdecors die Andrea Pozzo in 1685 en 1695 voor 
het veertigurengebed van carnaval uitvoerde voor de Romeinse Gesù, als decors voor de 
paastijd. Hij vindt het vanwege ‘deze gelegenheid’ opmerkelijk dat Pozzo bij het decor 
van 1685 niet een passiescène, maar het verhaal van ‘De bruiloft te Kana’ uitbeeldde. Over 
hetzelfde decor merkt Van Thienen in zijn geschiedenis van het Europese theater (1955) 
op, dat de voorstelling van een paleis die daarop was te zien, een variant is op de gebruike-
lijke afbeelding van het Heilig Graf. Deze auteur gaat er tevens vanuit dat het decor in de 
Romeinse jezuïetenkerk meerdere malen is gebruikt in de lijdenstijd. Ook in de publicaties 
over de Oostenrijkse kerkdecors van Dörrer en Grass, beide uit 1957, worden de Italiaanse 
decors voor het veertigurengebed abusievelijk aangezien voor Heilig Grafdecors. In de 
recentere studie van Wegmann (1985) gebeurt dat eveneens.2  

De carnavalsdecors in Rome waren statische constructies. Zij verbeeldden slechts één 
bijbelse voorstelling. Om publiek te trekken werden de decors elk jaar vernieuwd. Dat 
deze jaarlijkse verandering van decor succes had, blijkt bijvoorbeeld uit het relaas van de 
Fransman Grangier de Liverdis, die op 27 februari 1661 het veertigurengebed in de Gesù 
bijwoonde. Hij had zich laten vertellen dat paters-
jezuïeten elk jaar voor slechts  40 uur een nieuw  decor lieten maken. Dat illu streert hoe 
belangrijk zij de kostbare decors ter afleiding van de uitspattingen van carnaval vonden. 
De kostbare decors in opdracht van de kardinaal Ottoboni, pauselijk vicekanselier in de 
San Lorenzo in Damaso, duiden erop dat men ook in kringen van de Curie overtuigd was 
van het belang van decors voor het veertig urengebed tijdens Carnaval.

De geschilderde architectuur van de decors werd volgens eigentijdse verslagen doorgaans 
afgestemd op het vaste kerkinterieur. De prosceniumboog bestond uit pilasters met 
architraaf, fries en een kroonlijst. Door kapitelen van de composiet orde werd het 
kerkinterieur door illusionistische pilasters herhaald, zoals Gerardi in zijn beschrijving van 
Menghini’s decor uit 1640 bondig aangeeft: “Inalzando prima da due finti plastroni per 
seccondare l’ordinne di tutta la Chiesa.3

Bij het decor voor het veertigurengebed van Andrea Pozzo uit 1695 in de Gesù werd het 
verband tussen efemere en vaste kunst heel opvallend uitgevoerd. 
De gebruikelijke ‘hemelse sfeer’ van de gelegenheidskunst werd door Pozzo weggelaten 
om het fresco van Gaulli met “De aanbidding van het Lam” te laten zien [afb. 6, 7]. 
Zowel in de efemere voorstelling als in de permanente kunst is hier de idee van triomf van 
het ware geloof uitgedrukt. 
In Wenen liet het keizerlijk hof specialisten op gebied van toneelbouw uit 
Italië overkomen voor opera en toneelopvoeringen. Bij de religieuze decors die zij maakten 
in de Hofburgkapel is de invloed van Romeinse decors voor het veertig urengebed overdui-

    2 Tintelnot (1939), pp. 276-78; Van Thienen (1955), Vol. I, p. 398; Dörrer (1957), pp. 184-85; Grass (1957), 
p. 245; Wegmann (1985), p. 243 en pp. 249-50. De auteurs gaan er allen van uit dat in Rome in de zeven-
tiende en achttiende eeuw een zelfde traditie bestond als in Oostenrijk en Duitsland om elk jaar voor Pasen 
Heilig Grafdecors op te stellen in de kerk.
    3 Bib. Cas. Misc. In 4o 807, int. 2 Antonio Gherardi , Relatione del solenne Apparato… Rome 1640; zie 
hiervoor hoofdstuk 1, § 1 en bijlage..11 .  
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delijk in vorm en beeldtaal. De Weense decors zijn echter toch wezenlijk anders doordat zij 
naast opluistering van paasliturgie in de Goede week, ook gebruikt werden voor opvoerin-
gen van sepolcro-oratoria. Dat maakt het plau sibel dat de decors practicabel konden zijn. 

Doorgaans waren de Heilig Grafdecors echter niet practicabel. In Wenen, Tirol en 
Zuid-Duitsland werden (en worden nu nog) in parochiekerken en kloosters decors voor 
paasdiensten opgesteld die net als de decors voor het veertigurengebed in Rome, een stati-
sche achtergronddecoratie bij eucharistievieringen waren. Soms werden (onderdelen van) 
deze decors later gebruikt als deel van het vaste kerk interieur. 
Van het Sepolcro met ‘Het offer van Abraham’ dat Johann Anton Gumpp voor de Theatiner-
kirche in München in 1675 ontwierp, publiceerde Michael Hartwanger in 1771 een gravure 
[afb. 73] Deze prent is een belangrijke schakel in mijn vergelijkend onderzoek naar decors 
voor het veertigurengebed voor carnaval in Rome en de Sepolcro-decors in Oostenrijk en 
Zuid-Duitsland. De gravure komt in vorm en beeldopbouw sterk overeen met de afbeel-
dingen van decors voor het veertig urengebed van carnaval in Romeinse kerken, maar wijkt 
tegelijk af in uitvoering en toepassing. Gumpp was in Innsbruck in de leer bij de fresco-
schilder Egid Schor. Schor kwam in Rome ook in contact met het werk van Nicolò 
Menghini omdat beide werkzaam waren in de ateliers van Da Cortona en Bernini.
In 1666 introduceerde Schor in Tirol het Romeinse type kerkdecor. Johann Anton Gumpp, 
leerling van Schor, introduceerde vervolgens het Romeinse type kerk decor in Zuid-Duits-
land in 1675.
De gravure van Hartwanger uit 1771 toont een decor uit 1691 van Gumpp dat hij al eerder 
in 1675 voor de Theatinerkirche in München had ontworpen. De figuren zijn geen vlakke 
figuurstukken zoals bij de decors in Rome, maar houten beelden. Ze werden in 1691 
ontworpen door de hofbeeldhouwer Andreas Faistenberger. 
In de praktijk was er nog een groot verschil in toepassing ten opzichte van de 
Romeinse decors. De beelden van Abraham en Izäak die op Witte donderdag op het toneel-
podium stonden, werden op Goede vrijdag vervangen door beelden van een engel en het 
lichaam van de dode Christus. Deze beelden waren eveneens van 
Faistenberger en stonden normaal in de Kreuzkapelle van de Theatinerkirche. Dit laat goed 
zien hoe efemere kunst en vaste kunst na en naast elkaar gebruikt werden.
Gumpp stemde de feestarchitectuur tot in detail af op het vaste kerkinterieur en daarmee 
zette hij weer wel de Romeinse traditie voort van de decors voor het veertigurengebed. [afb. 
73, 74] Kunstenaars als Nicolò Menghini, Carlo Rainaldi en Maria Mariani stemden hun 
tijdelijke decors voor het veertigurengebed in de Gesù ook af op het vaste kerkinterieur.
De latere Heilig Grafdecors die Gumpp tegen 1720 voor Münchener kerken maakte, laten 
een vorm zien die niet in Rome is voorgekomen. Het gaat om smalle hoge decors met drie 
passiescènes boven elkaar [afb. 79-80]. In vorm en beeldopbouw is de invloed van de 
Romeinse decors voor het veertigurengebed in München in het eerste kwart van de 18de 
eeuw daarmee duidelijk afgenomen. Toch is er geen sprake van een steeds sterkere afname 
van invloed van het Romeinse decortype. Voor die nieuwe decorvorm kan een praktische 
verklaring  gegeven worden. Door decors te maken met passiescènes voor Witte Donder-
dag, Goede Vrijdag en Pasen in één decor, kan de moeite van scènewisselingen en het 
maken van kostbare plastische beelden vermeden worden. Meerdere visuele overleverin-
gen tonen bovendien aan dat deze twee verschillende decorvormen tot onze tijd tegelijk 
voor komen, zoals in de Franziskanerkirche te Schwaz [afb. 97] en in de kerk te Mutters bij 
Innsbruck [afb. 102]. Dit laatste decor in de vorm van een triomfboog met geschilderde 
zuilen en beelden in marmerimitatie zet de Romeinse traditie van kerkdecors voort. 
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Anders dan de decors in Rome, werden de decors in Oostenrijk en Zuid Duitsland niet 
ieder jaar vernieuwd. Na de plechtigheden werden zij afgebroken en voor een volgend jaar 
bewaard. Uit de 18de eeuw is een decor overgeleverd van een navolger van Andrea Pozzo: 
Het coulissendecor van Anton Zoller in de St. Andrä te Lienz uit 1752 laat van de nu nog 
bestaande decors het duidelijkst de overeenkomsten en verschillen tussen Rome en 
Oostenrijk zien. Het decor heeft dezelfde concave architectuur als Pozzo’s decor van 1695 
in de Gesù [afb. 6, 96]. In de praktijk blijken er bij de opstelling in de kerk in Lienz echter 
grote afwijkingen ten opzichte van Rome. Op een spectaculaire manier werden nieuwe 
scènes getoond door de figuurstukken in de opeenvolgende dagen te wisselen. Zo trok de 
hele passiecyclus aan de kerkgangers voorbij [afb. 96 a-e].  De gelegenheidskunst van 
Zoller bleef - in het jaar van ontstaan en ook nu nog - heel lang in de kerk staan: vanaf 
Palm pasen tot en met tweede Paasdag, veel langer dus dan veertig uur of drie dagen. 
Met dit decor in Tirol in de stijl van Pozzo kunnen we van de niet meer bestaande Romein-
se decors een beter beeld maken: we zien hier in de kerk een decor met een bijbelse scène 
onder een hostie in glorie. Op het toneelpodium staan geen levende acteurs tussen de 
coulissen, maar vlakke figuurstukken. Het laat duidelijk zien hoe deze figuurstukken op 
het toneelpodium als ‘illusionistische acteurs’ een scène opvoeren, zoals ook in Danne’s 
decor van uit 1744 goed te zien is [afb. 67-a].

Samengevat ontwikkelt het decor voor het veertigurengebed zich aan het begin van de 17de 
eeuw van een aankleding van het altaar met feestverlichting en kostbare stoffen naar een 
tijdelijke houten constructie in het koor met geschilderde architectuur en een hemelse 
glorie rondom de monstrans die niet meer op het altaar staat, maar deel uitmaakt van de 
setting. Vanaf 1640 zijn er complete coulissendecors met bijbelse voorstellingen onder een 
hemelse glorie met als stralend middelpunt het allerheiligst sacrament. In Wenen wordt 
dit type decor door Burnacini in de periode tijdens de regering van Leopold I (1658-1705) 
af en toe practicabel gebruikt voor paasoratoria. In München en omgeving en ook in Tirol 
wordt deze Romeinse decorvorm uitgevoerd met beelden of figuurstukken die op verschil-
lende dagen in het decor worden geplaatst.

De reconstructie van decors voor het veertigurengebed in Rome met aspecten als afmetin-
gen, decoronderdelen en materiaalgebruik berust voornamelijk op schriftelijke bronnen: 
decorbeschrijvingen in de gedrukte verslagen vanaf 1640 en kostenopgaven in het archief 
van de Congregazione dei Nobili (zie bijlagen 3-7). Hierdoor is bekend dat in het kerkkoor 
voor het veertigurengebed het decor geen vlakke decoratie was, maar een compleet coulis-
sendecor. Het bestond uit een proscenium boog, toneelpodium met 4 tot 6 paar coulissen 
en een afsluitend toneeldoek met de hostie in glorie. Aansluitend aan de achterkant was 
een houten constructie. Daarop stonden toneelknechten om de belichting van 2000 tot 
3000 olielampjes te bedienen en te bewaken. 
De coulissen waren gemaakt van hout en werden met doeken overspannen. Nadat deze 
doeken waren voorzien van een laag gips, werd de voorstelling met tempera aangebracht. 
Deze coulissen werden op een toneelpodium van ca. 2 meter hoog gezet. De menselijke 
figuren die op de gravures te zien zijn, werden als vlakke houten figuurstukken op dit 
toneelpodium neergezet. De hemelse glorievoorstelling rondom de monstrans met de 
hostie werden omhuld door lichtstralen van verguld hout en engelen en engelenkopjes van 
papier-maché. Het bijzondere is dat dit Romeinse decor dat we in Rome alleen van 
gravures en beschrijvingen kennen, nog te zien is in Oostenrijk en Zuid-Duitsland maar 
dan met Pasen.
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Na de reconstructie en analyse van de decors in Rome, Oostenrijk en Zuid-Duitsland, rijst 
de vraag in hoeverre de opdrachtgevers in de 17de en 18de eeuw er daadwerkelijk in ge-
slaagd zijn om bewoners van de stad Rome tijdens carnaval met de bijbelse decorvoorstel-
lingen naar de kerk te lokken en in vrome stemming te brengen, en tijdens de Paascyclus 
gelovigen te laten meelijden met Christus. In Rome zou, blijkens de eerder aangehaalde 
uitspraak van kardinaal Ottoboni, de bedarende uitwerking van de decors ter afleiding 
van carnaval heel groot zijn geweest. Leden van het oratorium van Caravita betoogden een 
kleine eeuw later, in het verslag uit 1784, hoe goed het was om de Romeinse gelovigen 
tijdens carnaval via de decors naar de kerk te halen voor bezinning en gebed. Maar dit zijn 
positieve uitlatingen van de opdrachtgevers. Buitenstaanders konden een heel ander beeld 
geven, zoals Goethe die in 1789 in Rome was. Hij stelde vast dat tijdens carnaval “außer 
Schlägen und Meserstichen fast alles erlaubt sey”. Toch hoeft het een het ander niet uit te 
sluiten. Het is goed mogelijk dat uitgelaten volksmassa’s op straat de feesten onderbraken 
voor een bezoek aan de kerk met haar feestelijke theatrale aankleding, om de voorstelling 
voor het veertigurengebed van dat jaar niet te missen.
Er zijn geen documenten die iets weergeven van de individuele beleving van 
Heilig Grafdecors in Oostenrijk, maar dat de waardering in het algemeen hoog moet zijn 
geweest blijkt uit verschillende gebeurtenissen. In de late 18de eeuw hechtte men nog 
steeds zo veel waarde aan Heilig Grafdecors, dat vijf jaar na de opheffing van de 
jezuïetenorde in 1773 in Pfunds een Heilig Grab Bruderschaft werd opgericht, speciaal voor 
de verering van het Heilig Graf en de uitstelling van de hostie tijdens de dagen voor Pasen. 
In 1790, enkele maanden na de dood van keizer Jozef II die het opstellen van decors in de 
kerk had verboden, werden er al weer decors in kerken opgebouwd in de week voor Pasen. 
De traditie van deze decors is in de loop der tijd zelfs zo diep geworteld dat die tot op 
heden voortleeft. Dat blijkt niet alleen uit de overlevering van een groot aantal Oostenrijkse 
decors uit de 18de eeuw, maar vooral uit het gebruik van deze tijdelijke kunst in de liturgie 
voor Pasen, tot op de dag van vandaag. Vaak worden Heilig Grafdecors uit de 18de eeuw na 
restauratie opnieuw gebruikt en zo leeft deze traditie al eeuwenlang voort. Het is boven-
dien opmerkelijk dat monumentenzorg in Oostenrijk de religieuze voorstellingen in hun 
omlijsting van geschilderde architectuur opvat als geschilderde monumenten.
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 BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 1 
 

Pauselijke missives
1  Clemens VIII, Graves et Diuturnae,1592.
2  Clemens VIII, Instrutione per fare l’Oratione continua de le XXXX hore ,1593.

Manuscripten uit het archief van de congregatie Dei Nobili, de opdrachtgevers van decors voor het 
veertigurengebed in de Gesù 
3  ACN vol. XIX,  fols. 88-89 en 90, respectievelijk januari en februari 1595.
4  ACN vol. XXXI, kostenopgaven met informatie over de uitvoerders van decors uit de jaren: 1645, 

1646, 1647,1650, 1651 ,1654 ,1659 en 1660.
5  ACN vol. VII, no. 20,  materiaaloverzicht decor Gesù 1708.
6  ACN, vol. VII, voorbereidingen, kosten en uitvoering voor het decor van Giovanni Paolo Pannini 

met ‘Het banket van Ahasverus’ voor het heilig jaar 1725, vanaf oktober 1724 tot maart 1725. 
7  ACN vol. VII, no 17, Verslag van de kosten voor het veertigurengebed van 1741.

Beschrijvingen van Florentijnse decors van Giulio Parigi rond 1620
8  BNCF Ms.Gino Capponi Diario e Cerimoniale della corte medicea, tenuto da Cesare Tinghi, vol. II, ff. 

95-v-96. Decor 1619.
9  BNCF Joseph Furttenbach, Neues itinerarium, Ulm (1627), ff. 81-82. Decor 1620. 

Gedrukte bronnen met Romeinse decorbeschrijvingen 17de en 18de eeuw
10  Gian.Battista Alaleone, Relatione del solenne e sontvoso apparato. Fatto da’Signori della Congrega-

tione della Beatisima Vergine Assunta di Roma, per l’oratione delle quarant’hore ne’tre giorni di 
carnevale alla chiesa del Giesù, anoniem decor voor de Gesù,1608.

11  Antonio Gerardi, Relatione del sollenne apparato fatto dagli illustriss. Signori della Congregatione della 
Beatissima Vergine Assunta nella chiesa  della casa professa del Giesù di Roma, decor van Nicolò 
Menghini voor de Gesù, 1640. 

12  Breve dichiaratione e descritioine del teatro eretto in quest’anno MDCXLVI. Ad honore, e culto del 
Santissimo Sacramento nella Chiesa Farnesiana della Compagnia di Giesù,decor van Nicolò 
Menghini voor de Gesù, 1646.

13  Aparato delli solenni Quarant’hore celebrate nel Giesù di Roma l’anno del giubileo 1650, decor van 
Carlo Rainaldi, 1650.

14  L’Agnello Evcaristico adorato argomento del sacro teatro Aperto nel Tempio del Giesù ad onore dell’Au-
gustissimo  Sacramento De’Signori della Congregazione dell’Assunta in quest Anno Santo del 
1675, decor van Giovanni Maria Mariani voor de Gesù,1675. 

15  Andrea Pozzo, A., Perspectivum, pictorum et architectorum vol I, Rome 1693 .
16  Andrea Pozzo, Perspectivum, pictorum et architectorum, vol II, Rome 1700.
17  Distinta relazione della nobilissima machina esposta nella celebre Chiesa del Gesù…, decor van Seba-

stiano Cipriani. voor de Gesù, 1700.
18  Distinta Relazione della sontuossisima machina e celebre apparato fatto fare dall’Eminenyissimo, e 

Reverendissimo Prencipe, il Signore Cardinal Pietro Ottoboni Vicecancelliere, ecc. per l’esposizione  
del Santissimo Sagramento nella chiesa de Santi Lorenzo e Damaso…, decor van Gio. Francesco 
Pellegrini, voor de San Lorenzo in Damaso,1700. 

19  Distinta Relazione della Famosissima Machina rappressentante tutti Misterij della Passione…Il 
Sig. Cardinale Ottoboni il Vice Canceliere…& c...,sepolcro-decor van Gio. Franncesco Pellegri-
ni voor de San Lorenzo in Damaso, 1700.

20  Distinta relazione e istoria ragguaglio della sontuosa machina, e di quanto in essa è figurato, fatta inal-
zare alli 23 di Febraro 1702 giorno di Giovedì Grasso per la sollenne espotione del Veneralbilissimo 
Sacramento nella chiesa de’SS. Lorenzo e Damaso… decor van Gio. Francesco Pellegrini,voor 
de San Lorenzo in Damaso, 1702 .

21  Distinta relazione della sontuosa machina e di quanto in essa è figurato fatta inalzare alli 16 di Febraro 
Giorna di di Giovedi Grasso dell’Anno presente MDCCVIII per la sollenne  Espozisizione dell’Augu-
stissimo Sagramento nella chiesa  de’SS. Lorenze in Damaso…,decor van Nicolò Michetti, voor 
de San Lorenzo in Damaso 1708.
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22 Dichiarazione dell’Apparato Esposto nella Chiesa del Giesù per le 40 Ore dell’anno corrente… ,decor van 
Domenico Paradisi voor de Gesù,1716. 

23 Il Convito D’Assuero. Theatro sacro per l’esposizione SS.mo Sacramento nella chiesa del Gesù di Roma.., 
decor voor het veertigurengebed van Giov. Paolo Pannini,1725.

24 Descrizione del sacro apparato orditato nella Tribuna  della basilica di S. Lorenzo in Damaso, per il 
sepolcro del Nostro Signore Gesù Christo. Nella settimana Santo l’anno 1728 Dall’ Em.o, e Rm.o 
Signor Cardinale Otthoboni Vescovo di Sabina, Vice Cancellieradi Santa Chiesa, e Commendatore 
della sudetta Basilica in Roma, sepolcro-decor van Alessandro Mauri voor de San Lorenzo in 
Damaso, 1728.

Decorbeschrijvingen uit reisverslagen
25  Balthasar Grangegier de Liverdis, Journal d’un Voyage de France at d’Italie fait par un gentilhomme 

francios, Paris (1667).
26  Mr. l’Abbé Richard, Jerôme Description Historique et critique de l’Ialie, ou nouveaux mémoires sur 

l’éttat actuel de son gouvernment…, Dijon, Paris 1766.

Bijlage 1 Uit de Apostolische constitutie van Paus Clemens VIII, Graves et Diuturnae, van november 
1592. Een fragment uit de oproep van de paus (uit de Italiaanse vertaling van De Santi 1919):

“Pregate per la Chiesa santa cattolica, affinchè dissipati gli errori  si propachi per tutto il mondo la ve-
rità dellúnica fede. - Pregate, perche I peccatori ritornito al cuore e non siano travolti dai flutti delpec-
cato, mai salvino con la tavola della penitenza. – Pregate per la pace ed unità dei cristiani. – Pregate 
per láffito regno di Francia affinchè Collui che domina su tutti i regni ed alle cui volentà niente resiste, 
restituisca l’antica pietà e la tranquillità pristina al regnocristianissimo e bene merentissimo. – Prega-
te, perchè dalla stessa destra dell’onipotente Iddio siano schiacciati  i teribilli nemici della fede i turchi 
che accesi di furore e audacia non cessano di minacciare servitu e rovina a tutti i cristiani. – Pregati in 
fine  per noi stessi affinchè Iddio sostenga la nostra debolezza e non soccombiamo a tanto peso, ma 
ci conceda di far profito nel popolo suo con la parola e l’essempio, e di compiere l’opera del ministero 
nostro, cosi che insieme col gregge a noi affidato, sebene immeritevoli possiamo giungere alla vita 
sempiterna, aspersi del Sangue dell’Agnello immacolato, che sull’altare offeriamo e presentiamo a Dio 
Padre, perche guardi alla faccia del Christo suo e perdoni a noi peccatori, intercedendo altresi l’avvoca-
ta nostra la Santissima Vergine Madre di Dio, e tutti I santi cher tegnamo con Christo.”  

Bijlage 2 Instrutione per fare l’Oratione continua de le XXXX hore, Clemens VIII, 1593.

“1. La festa precedente il giorno dell’Oratione I Curati vi avvisarranno il Popolo et línvitaranno ad 
andarvi et cosi ancora alla Processione.
2. Il Curato o altro superiore faccia una divisione di tutte la case della Parrocchia, acciò che non man-
chi  mai gente allóratione. 
3. Le Donne andarano solamente il giorno sino altramontar del sole, gl’huomini acora la notte.
4. La Compagnia del SS. Sacramento o altra in ogni loco, dove s’haverà [abbia] principamente cura di 
questa santa attione in tutte le Chiese purchè non siano Collegiate.
5. L’altar maggiore sopra il quale doverà esser posto il SS. Sacramento nella custodia sia ornato 
quanto più solennemente si può con tutta quella parte della capella che si può chiudere, e si chiuda 
sicche faccia un pocco di oscuro, perchè si veggano più I lumi, et che renda maggior devozione, ma 
che l’apparato predetto non sia di padiglioni profani nè di drappi ch habbiamo histoirie profane. Sopra 
l’Altare sia un scabello di legno coperto bene di seta o di veli, sopra il quale sia un corporale dove si 
haverà da porre il SS. Sacramento nel suo tabernacolo; vi sia ancora un velo grande, e si ponga sopra 
la custodia, et I capi del velo si appuntino a I lati dell’Altare, siche faccia due ali grandi.
6.Ardano sempre sopra l’Altare sei candele, ovvero fiacole d’una libra  l’una  almena mentre dura 
l’Oratione, e vi  è il SS. Sacramento, tre per banda, et oltre le sei candele vi siano sei lampade di olio 
sempre accese tre per lato delle sponde dell’Altare.
7.Niuno secolare  vada intorno  all’Altare per acciociar lumi, o far altro, ma un sacerdote ovvero alman-
co un Chierico haverà la cura di acconciar I lumi e far quello sarà bisognio intorno all’Altare vestito di 
cotta.
8. La notte vi siano lumi in chiesa sufficienti acciò si posa vedere in tutte le parti di essa.
9. Dentro I Cancelli dell’Altrare vi siano due Chierici con le cotte de’quali uno sia in sacris, e dove si 
potrà due confrati del SS. Sacramento vestiti del habito loro fuori dei Cancelli.
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10. Si scamberianno d’hora, o come si potrà, secondo il numero che sarà di essi et stiano sempre in 
ginocchioni con molta riverenza per dar buon essempio agli altri che venghono all’Oratione.
11. Habbiano un horologio di polvere per sapere quando s’habbia d’avvisare.
12. Si potranno dire, quando entrano i sacerdoti per commiciar la sua hore, le Litanie con le sue preci, 
et Oratione et poi continuar l’Orationi.
13. Due hore innanzi il tempo determinato di cominciar questa santa Oratione si sonino le campane 
con tre segni a festa per convocare tutti alla Processione la quale si deve [fare] un hora prima che 
finisca l’Oratione nella chiesa antecedente.
14. Il Sacerdote che haverà da portare il SS. Scramento sia parato di piviale bianco con un Velo grande 
sopra le spalle col quale deve portare il tabernacolo, e gli assistenti siano parati con tonicella e dalma-
tiche bianche, e l’Altare sia parato di bianco, e si porti sopra il Baldachino.
15. Il SS.Sacramento sia accomodato prima dentre la custodia o tbernacolo gestatorio.
16. Il Sacerdote, innanzi di pigliarlo, incensi tre volte in ginocchioni e fra tanto si cantino antifone del 
SS. Sacramento.
17. Quando fa mal tempo la processione si faccia per chiesa.
18. Vadano due con due turiboli o uno almeno innanzi albSS. Sacramento di tempo in tempo 
incesando. 
19.Vi siano alcuni deputati per fare che le processioni vadino ben’ordinate.
20. Ritornata la Processione all’Altar Maggiore sia posto dagl’Assistenti il SS. Sacramento sopra quella 
base apparecchiata col corporale et vi si ponga il velo come si è dettto.
21. Un altra volta s’incensi dal Sacerdote in ginocchioni tre volte, si cantinole Litanie e poi  si dicano li 
Versetti, e responsorii, et l’orationi stampate a parte et si dia principio all’Oratione.
22. Che nell’Altare dove sarà esposto il SS. Sacramento non si dica messa e non si tengano in Chiesa 
saccole della Compagnia per l’elemosina.
23. Fenite le 40 hore, si sonino le campane solamente come prima per convocar la processione.
24. L’apparato dei Ministri sia come nella prima  Processione si cantino le Litanie come  al principio, 
poi s’incensi tre volte in ginocchioni il SS. Sacramento, si pigli el velo come di sopra e si cantino 
gl’Inni procedendo, si ritorni s’incensi similmente  si dicano le sudetto collette, si benedica il popolo 
col SS. Sacramento medesimo e si riponga.
25. Si procuri che  si facci qualche sermone breve in questa occasione, quando il Popolo è frequente 
per eccitare a divotione lo spirito chi ora.
26. Mentre questa Oratione si fa in un Rione non ve se metta di straordinaria in altra chiesa, almeno 
senza licenza.
27. Nelle chiese siano divisi gl’Huomini dalle donne quanto sarà possibile.
28. Le Botteghe della Parrocchia stiano chiuse mentre che dura la processione.
29. La Chiesa deve star la notte serrata si che s’apra di mano in mano.”

Bijlage 3 ACN vol. XIX ,
fols. 88-89: “Gennajo 1595… Aquasparta nò superiore del 40 hore’in virtù della gratia cancessa da N. S. 
Clement’Pappa ottava aquista n.sa congregatione sarebbe stato meglio per beneficio universale d’huo-
mini com’ di Donne’farle nella Chiese dove agnuno potuteva intervenire più cómodamente et anco 
farli’ con il maggior apparato et ornato che fosse stata cose possibile’con musiche suoni et altri cose 
simile chi fogliono alettari’et tirrare le personi, et per mover’ciascuni a più deviotione’, Invitari ancora 
alcuni compagniu’chi venessero in processionei’ad adorare il 
S.mo Sacram.to, che in questi mizzi ridotti molti a lasciari’la via del Corso et di (b)aggordi et ad attten-
dere’all’orationi al servitio divino et cosi fu risoluto’”  

fol. 90: “Februaro 1595: Et cosi per movere li animi di ciascuno a maggior divotione s’adornò tutta 
la Chiesa con velluti damaschi et altri drappi di diversi colori et panni di razza, et l’altar maggiore fu 
ripieno di reliquie et reliquarij et …di gran nummero di candele accesenelli suoi candelieri d’argento 
oltra i quali vi erano tre torcieri d’argento piu alti della statura d’un huomo con tre torci accesse avanti 
il Santissimo Sacramento, li cornici della cappella maggiore et deli porti e finestre pieni di lumi et vasi 
con vaghi fiori, et con il maggiore apparato che si seppe et puote fare.”

Bijlage 4 ACN vol. XXXI,
Kostenopgaven met informatie over de verschillende medewerkers die betrokken waren bij de uitvoe-
ring van een decor, naast de decorontwerper, uit de jaren,1645, 1646, 1647, 1650, 1651, 1654 ,1659 en 
1660. 
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Legenda: ‘G.’ staat voor “Giorni”, dagen. De munteenheid scudi wordt, in navolging van de bron, voluit 
in letters of als een teken van een liggend driehoekje aangegeven: >. 
fols. 1-7,“Speso nelle 40 hore del 1645,  :
fu l’Istoria lúscita Noe dall’Arca, et il sacrificio che fece con suoi, il fume del quale  ascendo un arca 
circondava una Gloria, dove era risposto il Santissimo in un gran chiarcere: 
Dalla parte destra vedevasi l’Arca sù la somità de Monti, et animali, e Ucelli che quelle Origine(?) 
descendevao, e volovano.
Alla  P.te sinistra la terra coperta de cadaveri, e rocrine… 
Hebbe applauso, e tutta l’opera era illuminata da circa 4m.lumi, e vi fù sua S.t° Innci.o X. (lees: Zijne 
heiligheid Innocentius X, HL) e fù il Suo p.mo anno; il far l’opra fù del fr.ello Grascia, fu il Pens.ro del 
Fran.co Orsino, e fece inomminciar l’opera, lascio al princ.o di essa e successe il P. Silvestro Pietras.ta, 
il qual finì l’opera.
A disce Gennaro mercordi commincio à lavorare in quest’opera i, in q.ti 4 g.ni  fano 4 Operarij.”
Uit de lijst van loon-en materiaalkosten: 
“Andrea Muratore Giornate 4 per G. ai 30, 1-20
Tomasso, (idem      idem,        idem,    idem)      
Giuseppe, (idem    idem,        idem,    idem)   
Un altro muratore preso in Piazza (idem)…”
Marcello manuale p. varie opere, G. 3 somma a 35 scudi 1-05..”
“Pietro Paolo pupazzaro per ristaurar cornice e pilastri, et rinfrescare nella pitture del teatro, G. 5 
somma à 60  --- 3-
Bastiano della Macchina ultimo per animali…. G. 4 …. scudi -1,60
Giovanni chiamato dall’fr.ello Grascia  G. 4 a    …..       -1,60     
A  di  19 operaij della  2 .a 1.na etc.  …”
“Monsù Gulielmo ottimo per Paesi, e ritoccò tutto,  G. 6 ..- 6-  
Pietro Paolo Ugaldini fece figure, Sacrificio, et altro
 per tutta la Opera sua …………………………… scudi 10-”. 
- Candele di cera Romanesca  per choro de musici  scudi 2-
- Candele di cero per lavorar le sere  scudi 3 (waskaarsen voor de muzikanten en kaarsen om ’s avonds 
te kunnen werken HL).
..Siche tutta la spesa delle 40 hore di quest’anno 1645  sono  scudi 495,32-”
fols 13-19  
Spese delle 40 hore del 1646:
 “L’Istoria fu il passagio de Poplo Ebreo il Mar Rosso. Moisè  alla parte destra, sù la Diirizza con la 
Verga Laveva, riucite l’aqua, nelle quale vedesi faraone sommergersi con suì; e dal Ciele Angioli, che 
li fulminav.o folgori e ..aette; il Popolo che lieto proseguiva il lor Camino, e l’Angiolo dal Cielo i  g. le 
spargeve fiori, e rosse, et in aria  li appariva la Colonna formate da nuvole risplendentissime in mezzo 
delle quale era riposso il. SS.mo, e da Angioli, che ce li faceva un gran Storia; il tutto allundende, Mors 
et Malis. Vita bonis; il. Pens.ro del P. Silvestro Pietro. St.a  e sotto il suo governo si fece fu posto in 
opera il pens.ro del  S. Nicolò Menghino; hebbe applauso, e tutta  la macchina vi e alluminata  m.5 
lumi…” 
Naast de decorontwerper Menghini worden verschillende schilders genoemd voor het uitvoeren van 
decoronderdelen als het model, de figuren, wolken, landschappen en andere zaken:
 – frances.co  Modello del Macchine ,  G. 6,   1.80-
 – S. Gio. Paolo  Pittore, G. 5, -----                          4.60-
 – Gio. Pietro  Pittore , G. 3,  -----                         3-
 – S. Gasparo Pitture, le figure , G. 2,  -----         2,40-

“ - Gasparo Pittore, le figure G. 6, -----           7,20-
  - S. Pietro Pitture nuvole G. 6,  -----                       6-
  - Gaspari, Paesi et altro G. 6, -----           6-

fols. 27-33, 
“Spese fatte nel Teatro delle 40 hore de i Sig.ri della Congr.ne della Assunta nella Chiesa del Gesù 
l’anno 1647 (fragmenten uit kostenopgaven van het decor van Nicolò Menghini van 1647 HL).
“Nel Teatro di quest’anno si è rappresentato il convito del Rè Assuero fatto dentro giardino reale della 
cita di Susa.., et hà servito per allegoria del Convito cedesse, che fà Dio allla Chiesa co’l S.mo Sacra-
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mento della Eucharestia; l’apparato si è stimato vago, e vi bene inteso, come ogni’altro fatto nell’anni 
passati; e vi è stato tutti li 3 G.ni Grand.mo con corso essendersi anco venuto il lunedi etc (?) numme-
rita cavolata, è comiti un de molti Cardi.li ha sta di N.S.re Papa frior.o X anno 
si il  pens.ro del P. Silvestro Pietro St.a Sotto governo si fece, e da lui med.mo è notato le spese di eso 
(apparato? HL).
Alle preparazioni diede il mercordi di 6 febr.o commendando, exordinando la dispositione di esso et 
G. Nicolò Menghini e gl. Operaij, et loro mercale, et altri Spese, furono le seguenti…”
fol 28,
“Al due seggatore si tavole per tre giorni  -----  > 3
 Per une tendo prese in presto -----       > 1,30
 Per ova di far la tempera di colori -----                  > - ,60
 Ad un sartire  per cusir le tele -----                           > - ,60”
fol. 30, 
“ Sudetti per li colori -----                                      > - ,30
- A S Gaspare Pit., g. 16 ---- 150 -----                        > 10,90
- A S Francesco Mola Pit.  “                                        > 9-
- A S Gio. Paole Pit. G. 16 ---200                        > 6-
- A S Pemignolo Pit. G. 16 – 100                             > 7-
- A S Filippe delle prospettive G. 6                            > 9-
- Ad un Pittor francese  G. 6   - 90                               > 9,40”
fol. 31 
“- Modello    G. 5  6.30                                               > 1,90
- Alle  stagnare per accomodare di lucerne                > - ,60
- A Gio. Menghino per tutta il tempo di u sett.         > 6,30
- A  fran.co Falegname per I tempo del 
   Teatro, e piu e 2…(? HL) alore g.ne                             > 9.90
fol. 32,
“- Gesso, e polve di marmo per ristaccar le cornice      > - ,30
- Al festarolo di casa per li tafetta in loro della
 tenda                                                                            > 3-
- All istesso per parare e sperar la Chiesa                    > 6-
- Ad un scritore p. copia della rela.ne                          > - ,30”
fol.33,
“- Allo stampatore per 400 stampe di q.sta
relatione, una legate in oro per il Papa, 20 in 
pergamento per li Card.li, 112 in Carte colorite
 et altro sciolte                                                             > 3,90

Quanto è notato nell’ultima partita si è pagato finite 
le 40 hore, di fatto il Teatro e riposte le core al suo 
luogo                                                                           > 394,05
le piu pagate dallla Con.ne per l’oglio servito per
le sudetto 40 hore                                                        > - ,30 ”                                                           
(totaal van de kosten dit jaar 1647 is onduidelijk HL)
                
fols. 67-71 (onkosten van 1650):

fol 67
“Nota delle spese fate dal fatt.o dal fr.ell.o Ambrosio Guillio della Comp.a di Giesù per servitio delle 40 
hore, et congregatione della S. Ass.ta Maria, cominciando li 15 Gena.° si fece teatro e si rappresento il 
Tempio di Salome con il Sacrifico di numerosissimi
animali con una grandissima Gloria dove stava il SS.mo del quale venne il fuoco dal Cielo die le foro al 
Sagrestia Operaij Falegnami M.° Pietro G.ni 3 ad. ..5      < 15-“
fol 68
“Per 15 Opere che hanno disfatto il Teatro       > 12-
per Pitturi:
Francesco Mondovi G.i  12  ab 50  -------------------  > 6-
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Gio. Battista Tassi, Prospettive   G. 11 ab  60 ---    > 11,30 
Pietro Paolo, d.e  Prospettivi,    G. 6 ab. 60 ---   >   3,60
Gio. Antonio                              G. 7 ab  60 ---   >  4,20 …”
fol. 69
 “Domenico Rainaldi d. e figure G. 45 ---                   > 45-
 S. Gio. Maria Mariani Capo della Opera  e d. e Prospettive lavore G.ne 30  >30-”
 fol. 71 onder de uitvoerenden:
“Rainaldi Architetto dell Opera Per un altro Regolo di un cassettino di cartarugo con diverse galanteri 
e donate al sudetto      -----   6-“
fol. 72 
“Sommo tutta la spesa di Quest Anno >: 905,14”
  
fol. 73 (1651), 
“Nota della spese fatte nelle 40 hore e Cog.ne

- Pittori Al Sig.nore Gio. Maria Architte e Pittore si diede > 30
- Pietro Paolo Pupa.o  G.ne 14 ab 60   > 9,40
- Bastiano d.a machina  “     “   “ ”   > 9,40
- S. Gregorio fece alcune figure  G.ne  8—150  >12-
- Modello   G.ne  14 ab 39    >  4,95
                                                                                                  Tot. 125, 40”

fol. 79 (1652),
 “     -  Pittori S. Gio. Maria Pittore compsitore d. Teatro                  > 44,-
       - S. Domenico Rainaldi dipinte tutto il Pag.done                       > 53
       - Pietro Paolo d.e Prospettive G.ne 26 ab 60                            > 15,60
       - Fran.co …Modello G.ne  35 ab 35                                          > 14,30”

fol. 88, (1654),
“Nota delle spese p. 40 hore dell Anno si fece Teatro un Istoria Miracolo del. S.mo Sagr.to (Lees Sagra-
mento HL) che in un Viliano, che le Ape fabricarno isalegnio di Cera famissime falegnami”

fol. 89,          
 “ - Pittori, Al. S. Gio. Maria Capo del Teatro et architetto  > 50-
   - Pietro Ross. Delle figure  G.ne 15     > 15-
   - Salamone delle Paesi  G.ne 20    > 20- 
   - Pietro Paolo d. e Prosp.e G. 16 ab 60   > 9-
   - Modello                           G. 35 ab 35   > 10,40   

fol. 90,
“spese diverse                   
- farina di ova p. tempera de colori    > ,60
- Tela Barbantina      > 3,50
- Tela diversa p. far telari     > 7,90 
                                              
fol. 109 (1659),
“Conto delle spese fatte nel sopra dell Annno per il Teatro del 40 hore del Carnevale  si rappresento 
Linvito che fece Abrahm nella colle.. che mobor  (?) tre Angeli, che andavano per il lassigo alle cinque 
citta Sodomi e Gommor. La machina pigliara tutta la Tribuna, et triave altavolta stimata da tutti delle 
piu bell.o machine che si sia mai fano la compositione fa del Sig.o Maria Mariani Comin.a la  spesa 
alla facciata davanti…”
f.ol. 111, 
“Operaij (Pittori)
Sig.e Gio  Maria Mariani compositar della machina e p. haver laverato in circa a  g.ni  30 datismo 
regalo e pagamente  ----                                                        > 50-
A Pietro Rossi dell figure p.g.to  26—(giorni ?) –                       > 26-“

fol. 115 (1660),
“Conto dell spese fatte p. l. 40 hore l’anno 1160 fatto il Disegno il S. Cavalier Rainaldi Rappresentando 
il S.mo in …
Con lumi di Cera stimata assai da tutti inteligenti …”
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Bijlage 5 ACN vol. VII, no. 20, materiaaloverzicht decor Gesù 1708

“Inventaro di alcuni ferramenti, legname, scenarii per la Machine dell’Espozione dell SS.mo Sagra-
mento’ 1708
 Nella Guardarobba sopra l’Archivio

- Quattro Angeli grandi di Carta presta inargentati.
- Dieci vasi di Carta presta parimente iargentati p. metà.
- Ottto Angeli di carta presta vecchie e laceri 
- Diversi ferri p. lagar travi in n.e….. e peso… .
- Nove girelloni, ò siano Caricole da Muratora di ferro con girella d’ottone, et alcune sono 

dopie
- Due padeloni di legno con fronte di cartone margentato con seicii punte p. ciascheduno da 

mettersi Torceri grande d’argento della Chiesa in occasione delle 40 Ore.
- N.° 6 Colonne incirca di legno con i suoi Capitelli
- N.. Quattro ..rotondo ovaso rappresentante l’Assunta che dimetre su la Porta della Chiesa p. 

le 40 Ore 
- Un gradino da mettersi sopra l’Altare p. con il suo sportello da riporre il Santissimo 
- Quindia sacchele. (?) di diversa lunghezzza p. accendere e smorzare i lumi nelle 40 hore
- Due candelabri inargentati di legno con due boccogli da candele di tre libre una
- Altri 4 o 6 simili più piccoli mel zicofasciai
- Uno splendore di legno inargentato p. servio delle 40 ore
- Diversi bracci de i Candelabri, che stanno la volta della Chiesa.
- Una Tribunetta di legno con le sue missure da fare i modelli
- Tre fidelle di ferro, che servono p. far lume nella Piazza in occasione  dela 40 ore
- Due Paioli, et una vecchia di l.ame (legname HL)
- Due trepiedi di ferro
- Due Conche di lname (legname HL)
-       Due trepiedi di ferro
- Nove Brocche di l.name (legname HL)
- Due Casie di ventole di latta ..
- Una casia di lucerne a sasietta p. far lume nelle machine dell’espositione.
- Una cassa di burriche di Carta da oglio vecchi assai
- Uno Cassa di ferre da tener biccieri da lume
- Una mezza cassa di fili di ferro con suoi suveriri da metter ne biccieri da lume
- Sette carrucoleete piccolo di legno
- Un canegro grande pieno di padella di latta
- Diversi ferri in  qualche quantità e peso sei teste di cherubini di carta presta
- Una Casa piccolo di lucerne ovate da attacarsi un tendone in due pezzi da coprire la Tribuna.
- Un’altra tenda p. coprire il Quadro 
- Una Cassa grande piena di Canapi, e Cerde
- Un  Credenzinò da terere in Cong.ne accanto all’Altare vecchio assai
- Diverse tele ingessate servite p.l. 40 Ore in diversi tempi.
- Diverso marzi di Carte …(? HL) 
- Diversi legnetti  spanati p. porvi candele da Colarsi, e tirarsi sù con corde in occasione di 

esposit.e.
- Quattro Canestri lunghi da metter candele
- Altre due Canestri grandi;
- Un altro Canestrone grande che serve p. portare in Chiesa i Parati p. il Vescovo in occas.ne 

del 40 Ore.
- Un Piedestallo di legno da mettere sopra l’Altare in occasione delle 40 Ore.
- Diversi gradini novoi e vecchi
- Un gran Mucchio di bara legno ingessato da porvidentro bicchieri in occa.ge di machine
- Un mazzo di bastoni fatti à uto di candele grossi. 
        sopra la Volta della Chiesa
- Quattro Piedestalli grandi nuovi figurati con tela e suo legname
- Due Piedestalli à piramide dipinti 
- Altre due  rotondi
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- Due Candelabri grandi assai coloriti, e lumeggiati d’oro falso
- Dieci candelabretti da quattro lumi colorito e lumeggiati d’oro falso
- Due altri grandi di due ordini di lumi 
- Due Angeli grandi in legno piano, lumegiato d’argento
- Du. Altri piccoli ci.e stanno in ginocchi
- Quattro Candelabri grandi, vecchi, e nuovi
- Una corona Imperiale grande, colorita e lumeggiata d’oro e argento con tutti li suoi firimenti
- Due Paliotti di tela dipinta da mettersi dalle parti dell’Altare
- Due Angeli che posano sopra un frontespizio di tavole
- Cento pezzè incirca di telari da scene, e machine parte con figure sopra tavole, parte in tela, 

parte con architettura da poter si mettere in opera nell’Esposizione.
- Due Pilastretti dipinti in tavole
- Due candelabri dippinte a lumeggiate con’Argento et oro fatto metterli viano al’ SS.mo fatti 

fare p. …stanno …(? HL)
- Due Vasi dipinti in Cartone pani fatti fare in Q.anno (quest’ anno HL)”

Bijlage 6  ACN, Vol. VII, 
Betreft voorbereidingen, kosten en uitvoering voor het decor van Giovanni Paolo Pannini met ‘Het 
banket van Ahasverus’ voor het heilig jaar 1725, vanaf oktober 1724 tot maart 1725.
 
Vol. VII, no. 15, Accordo con li Falegnami  per il Teatro d. e 40 ore dell’Anno Santo 1725.
(De arbeidsovereenkomst met de timmermannen voor het toneeldecor voor het veertigurengebed van 
het Heilig Jaar 1725).

“Li falegnami si obligano di mettersù, e dismettere tutto il Teatro; con che s’intento, che sia à loro 
carico disprovedere tutto il legname, che bisogna p. l’Armatura della Macchina, p.li Ponti, p. li Telari, 
e p. qualudque altra cosa in summatutto  il legname, che in qualunque maniera bisognerà p. servitio 
di detto Teatro, con questa’conditione  che i Telari tanto delle scene, che delle Figure resti alla Cong.e, 
nd.. dovendo disparsi ne li uni.. ne le altre.
Si darà pò loro tutto l’uso del legname, che di presente la Cong.e, restando pò il dominio di detto 
legname alla Congr.e stessa.
Inoltre dovran..provedere qualudque ferramente di qualudque sorte sia, di Cappie, rampini, chiodi, 
fileti ferro p. i lumi, et altro che sia necessario p. la Machina.  Dovranno essi  à  loro conto postare  a 
far portare tutto il legname e ogni altra cosa di cui avranno bisogno p. il loro Lavoro dal luguo dove 
tal cosa dovrà prendersi fino al luogo dove dovra lavorar si sarà à loro carico il portare poi tutto il le-
gname di qualunque’sorte e poi tutta la machina, fissar tutti I lumi, che vi bisogneranno e nella stessa 
manera, finite le 40 ore. Restera à loro intiero carico dismetterte tutta la machina e riportare il tutto e 
ciascuna cosa à loro respettivi magazini. Lasciando alla Cong.e qualudque ferramento avranno regato 
che già fosse di essa, ripulendo la Tribuna come l’anno trovata nel  cominciare’. Sarà à loro carico 
l’acendere tutti i lumi e spegnerli tanto il giorno che si farà la prova quanto tutti i giorni della Funtione 
portar l’acque che si tiene ni.. coni nicioni e coretti in caso di  attacarsi fuoco, e l’assister contuamente 
quanti uomini bisognano, alla guaria del teatro e le lumi. Essi perseranno all mettere e levar la tenda, à 
provedere qualudque sorte a quantità di corde spaghi er.. vi bisognerà. Finalmenteà reserva di ciò, che 
è opera del Pittore, et il darsi loro lumi bombargo olio e grasso bisognevole, tutto il rimanente ar ele…
(?) l’assetare e mettere in ordine detti lumi e ogn. àltra cosa e qualudque  altra opera dovranno à loro 
conto provedere  e fare, … compre savi po’la tela p.li telari, figure, o dovunque essa obbisogne .
A tutto cio essi doppo maturna consideratione si obbligano p. la sommo di seiditrecento che la Cong,e 
del Nobili esistente nella Casa professa della Comp.a di Gesù qui in Roma pagherà loro Dico seidi 300 
cinquanta de quali  vi saranno pagati le …quando sarà finita la machina  e tutto riposso à suo luogo. 
Io Carlo Bruzzi Afermo come e sopra”

Vol. VII, no. 16 (Het contract voor de uitvoering van het decor voor het veertigurengebed voor de Gesù 
van 1725. naar het model van Giovanni Paolo Pannini )
“Anno Santo 1725
N. Sign.e Gio Paolo Pannini si obliga à dipingere secondo l’Arte tutta la Machina da metersi in Opera 
nell’Espositione delle 40 ore li ultimi tre giorni di Carnevale  dell’anno Santo 1725 nella Chiesa del 
Giesù, secondo il Modello a se fatto rappresentante il Convito d’Assuero, e approvato da Sign.e Cava-
lieri della Cong.e dei Nobili. 
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Sarà à suo carico qualuque tiratura di tele sia p. telari sia p. figure etc e il proveder di bulette, e il fare 
ingessar le tele, tanto davanti p. dipingervi sopra quanto di dietro tele riflettino più il lume. Resterà 
pure à suo peso l’assistere a falegnami p. tuttoil tempo de si lavora da essi in tutto ciò che avranno bi-
sogno dell’opera sua sarà parimento si Incumbenza l’assistere à Falegnami nel tempo che Lavoveran-
no in Chiesa, al far de Ponti etc al Comporsi e distribursi al suo sito secondo l’Arte  tutta la machina 
cò lumi disposti et si obliga à fare in modo che la machina sia impiedi compita e perfettionata dentro 
tutto il giovedi grasso, siche la sera  di tal di, o al più la seguente, si possa illuminar tutta, e provare 
come riesce. Per meglio assicurarsi di questo, ove mai si trovar – le indietro nel lavoro aggiungerà 
numero di uomini à sue spese.
La Cong.e de Nobili altresi pagherà al Sig.e Gio. Paolo à ragione di accordo fatto scudi Romani trecen-
tocinquanta, le quali però cento N.. dovranno pagarsi, che finto il Carnevale. In oltre la Con.e oscura 
il Sig.e Gio. Paolo, che ove la Machina rie’sca à dovere e rispesti approvatione e aplauso, gli usera 
ancora qualche contesia di più, 
  Gio. Paolo Panini
  Affermo come sopra”

Vol VII, no.  22. (Goedkeuring van het model van Pannini’s decor voor de Gesù .)

“ 1724  a di 28 Ottobre…
- Po fu fu esaminato il modello della Machina per l’esposizione delle 40 ore dell’anno Santo 1725 fatto 
dall’Architetto e Pittore Sig. Gio. Paolo Pannini tutto a lumi d’oglio rappresente il convito d’Assuero & 
fu lodata e il approvato.”

Bijlage 7 ACN Vol VII, no 17, Memoria Intorno alla spesa della 40 ore del 1741
 
“Fece il modello da Machina il Fran. Co Nicoletti et esaminato secondo il consueto da Sig. e d Cong. 
ne Segreta la i quali soli in virtitudine Breve di Innoc.o XI e’siste nelle Archivio della Cong.e , appartie-
ne l’ammij trarne le entrate e il determinar tali spese fu apr etc.”
“Disse bensi all’Architetto che se veramente esso .. potevo far’tal Lavo.o di sopraesplesso per la 
somma di scudi 200; Levaste dal bisogno a molti ornati, che polevar  le vasi, salva la sostanza. Ma 
ribattento sempre questo chiodi che la Congreg.ne dd… poste … speder di qui. Pure per metterla in 
opera l’Architetto fà pure’si e adopeati tutti i telari e le tele dell’anno antecedente, senza  che ve ne sia 
rimasto anche un solo. In oltre il legname che la servir v. al lavoro per la maggiore parte  è legname 
della Congregazione di pochissimo si è per reso à no sò e nd. Complato.
Di più molte delle parti che comprevan la Machina, come quattro staue dipeinte in legno alcune sca-
linate  e il Modello medesimo sono  state postate, o fatte postar via dall’Architetto:e se … …a metersi 
in essa la machina con verra à pagarle  di nuovo. Degli Oddio che là stesa per sua Indenni ti questa  
memoria può aventicar tutto l’esposto con suo governimento.”

Bijlage 8 BNCF, Mms.Gino Capponi Diario Tinghi, vol. II, fol. 95-v-96 Giovedi Santo, 23 (maart 1618 
HL) Een fragment uit de brief van Jacopo Cicognini  aan Mons.Corsini van 22 april 1619 waarin een 
beschrijving van het decor van Giulio Parigi voor het veertigurengebed van Pasen in Palazzo Pitti, 
Florence 1618: “…nella sala Capell dove S.A.S. aveva fatta”

“All’Illustriss. Mons. Corsini
E la Capella (come  sa V.S. Illustrissima) orrnata di bellissime pitture, e vi si conserva gran quantità di 
reliquie in vasi di cristallo, d’oro e di diverse pietre preziose, ammirabile per ricchezza di gioie e finez-
za di lavori, delle quali ne giorni Santi se ne fa nobillissima e devotissima mostra.
Risplendeva sopra l’altare un cielo, che aprendosi scopriva un paradiso, che per artifizio della prospet-
tiva e scompartimento de’lumi, mostrava ampiezza infinita ripiena di cori  di Angeli: [vista tanto più 
meravigliosa quanto che in quel sito stesso] poco avanti ne’giorni del Giovedi e Venerdi santo (non 
senza mistero) con l’occasione dell’orazione delle quarant’ore s’era veduto un fonte che versando 
gran copia d’aque fornava un mare, dalle cui sponde s’alzava sin al cielo la scala di Jacob. Ma come 
si scorge la caduta dell’aque, l’ondeggiar del mare, e ‘l discendere e ‘l scalire degli angeli; di quali 
splendori fiammeggiasse il paradiso, e più da ammirari che da descriversi: dirò solo che furono opere 
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di Giulio Parigi.”……
Di Firenze il 22 d’aprle 1619 
Di  V. S. Illustrissima  
Divotissimo & servitore Jacopo Cicognini

Bijlage 9 Joseph Furttenbach, Neues itinerarium, Ulm (1627), fols. 81-82    
Beschrijving van het decor van Giulio Parigi, in de kantlijn omschreven als ‘Prospettiva oder Castu 
dolori’.              

“In vorermelten Palast (Palazzo Pitti HL), wurde auff ein Zeit, und am Charfreytag, durch anorden 
deb Hochverständigen und Weltberühmten Heren Giulio Parigi, (den ich auch für meinen werthen 
Patronen, Herren und Lehrmeister berühme) als Ingegnier del Gran duca di Toscana/ in einem gantz 
beschlossenen finstern grossen Saal, ein sehr zierliche Heroische, und schöne Prospectiva oder se-
poltura santa auffgericht. Ihr fazia, wie nit weniger das gantze Werck war mit Wolken umgeben, darob 
sassen an etliche Orten Engel, die liessen sich mit gar lieblicher Musica hören. Man sahe in die ferne 
und sehr weit, nach wolverstandener Prospectivischer Art, wol einwarts durch einen Wald die Statt 
Jerusalem, zur rechten Seiten aber das castrum doloris oder sepulchrum Dominum, welches bey 8. 
Spannen lang, und ungefährlich 6. Spanne hoch gar zierlich, wie ein wolgestalter Sarch gemodulirt, 
und mit schwarzem Samat ganz  oberzogen, darauff dann ein grosse Summa lauter der köstlichsten 
Diamanten, ja das ganze Werck einig und allein mit Diamanten übersetzt, dab deren Menge nicht zu 
beschreiben, oben auf dem Sarch lage ein guldene Kron, auch mit Diamanten besetzt, darzwischen 
erzeigte sich, wol dreyer Spannen lang, ein ganz guldener Palmenzweig, der nicht weniger auch mit 
Diamanten besezt, und zu oberst desselbigen,als an seinem vordersten Zweyg, und Bogen, da hangete 
der gar grosse weitberühmte Diamantstein. Was aber dib für ein Schatz, und aussehen gewesen, mag 
der verfür ein Schatz, und aussehen gewesen, mag der verständige genugsam selber erachten, in dem 
die verborgene zwischen dem Gewilck stehende Lichter ihren Glantz als scharpff auf diese Diaman-
ten geworfen, derer splendore oder Schein aber solcher massen zurück gefallen, dab es nicht anders, 
sonderlich der gar grosse Diamant als wie die Sternen am Himmel geleuchtet. Ferner sahe man viel 
andere Vertieffungen, sonderlich etliche Personen in den Hellischen Flammen liegen, die also natural 
gemacht, als ob man die Stromenfewr darzwischen heraub flammen sehen thete, mit sonderbarer 
Gschickligkeit und Stellung viel hundert Oellampen, so bibweilen gezogen wurden. Jedoch ihr corpus 
nicht, sondern allein ihr splendore oder Glantz also in en Saal herausgefallen, dab es Tag zu seyn da 
Aussehen hatte…”

Bijlage 10 Gian.Battista Alaleone, Relatione del solenne e sontvoso apparato. Fatto da’Signori della Congre-
gatione della Beatisima Vergine Assunta di Roma, anoniem decor voor de Gesù, Rome 1608. 
 
“… e per decoro ne van dell’altre continoamente a corno, & ancor cosi Santa &  Heroicha inuentio-
ne sta già per alcun tempe posta in vso, essendo nondimeno questo present’anno 1608. con altra 
magnificenza e grandezza rapresentata, a aspettandosi massime gran nummero de primo padri della 
Compagnia  di Iesu, che alla lor Generale Congregatione da tutte le parti del Mondo infino dall’Indie 
conuennero, non fu perdonato ne a graui spese, ne a fatiga e trauaglio veruno impiegandouisi varia-
mente altretanti suggetti, quanti  a cosi nobili impresa bisognauano, vedendosi con pietosa emula-
tione gareggiare  non solo in tante parti e città d’Europa, ma nella stessa Roma in diuersi luoghi, & in 
particolare in S. Lorenzo in Damaso, doue per alcuni anni sono veduti superbissimi apparati…” 
“…nell’istesso tempo fu anche da piu intendenti Architetti con artificioso disegno maestioulmente fa-
bricato vn Teatro, auanti al  quale primieramente collocorno vn bellissimo Scalone con i suoi balaustri, 
ed ambe i dui lati in tante parti diviso, e spezzato, quante alla circonferenza del grand’Arco theatrale 
con egual misura si conueniuano; nel quale poi con molto ben’intesa distintione si scorgeuano i 
quattro principali ordini d’Architettura, il Primo 20 Collonne Ioniche, il Secondo di altri e tanti Archi 
Dorichi, il Terzo di Corinti, & il Quarto di Toscani o misti, con i suoi proprij fregi, e cornicioni, che 
con proportionata vgualianza, l’vn sopra l’altro ordine  diuisanano, terminandosi l’estrema perte del 
Teatro con vn gran giro di porte che tutte ripiene di foltissimi lumi, come in appreso si dirà, nell’vltimo 
cornicione si posauano. I cui membri, i finti, i sodi, e li sporti, le basi, & i rislati erano con l’altre sue 
parti di più varij ricami, e di oro tutti  freggiati, e ricoperti, & con diuersi statue de Santi con reliquie 
in ogni nicchio accompagnati. ciò fatte furono in chiaschedun’ordine, e sisto molta quantità di lumi 
di cera, e di lampadini di vetro in ogni parte collocate con tal  distintione, e simetria, che a gli occhi di 
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riguardanti non punto di confusione, ma sommo gusto è merauiglia recauano, che però non debbo 
affatagarmi di annouerane insieme vn’altro gran numero di lampadi d’Argento, che furono situate ne 
gl’intercolunnij, auanti i nicchi, & in mezzo a tutti gl’ordini di balaustri, e di porte con vn leggiadro 
accompagnamento di bellissimi Angeli di rilieuo, che in varij parti, e luochi del Teatro gran quantità di 
accese fiacole sosteuano, oltre tanti altri lumi, che nelle  cornici, e risalti della Chiesa della Cupola, e 
Tribuna, con spesi e duplicati giri, a guisa di tante Stelle come in sereno cielo…” 

Bijlage 11 Antonio Gerardi, Relatione del sollenne Apparato Fattto Dagli Illustriss. Signori della Congrega-
tione delle Bestissima Vergine Assvna Nella Chiesa della Casa Professa del Giesv di Roma.  In occasione delle 
Quarant’hore con pompa srtradornaria  esposte nel Centesimo della Compagnia  di Gesv., decor Menghini 
Gesù 1640.

“Stendevasi una gran tenda di Taffettani rossi e giali dalla somità della volta fino aà terra, che copriva 
tutta la prospettiva di altezzadipalmi cento vintidue,e di larghezza ottanto, in modo tale, che non 
appariva cosa alcuna : e cominciatasi à poco à poco à clare, essendosi in quell’istante oscurate tutte le 
finestre, con gran gusto de’riguardanti coparve il bel Prospetto, tutto colorito di varie, e ben disegnate, 
e maestrevolmente compartite figure, che diverse Storie rappresentavano, con esser’il Teatro da più di 
quattro mila lumi, de’quali nè pur’uno à gli occhi de’riguardanti si manefestava, ma tutta la luce veniva 
dal riverbero, al cui lume risplendeva la gran Chiesa. E se fusse stato possibile far veder’à ciascuno 
l’interno, non minore meraviglia gli haveria recato, che l’esterno, poiche vedevansi con atchitettura, 
e simmetria straordinaria diversi palchi, salti, risalti, distanze  di tavole ben collocate, e scale, per le 
quale con bell’ordine, e sicurezza nell’immensità della vasta machina più di quaranta persone stavano 
distribuite illuminando, e facendo la sentinella al suo posto, acciò non seguisse danno alcuno, e niuno 
di questi fù mai veduto dagli spettatori: e di questo io dico sono testimonij molti Personaggi grandi, 
che si sono compiaciuti di salire per tutto, con loro gran gusto e stupore.
 E per cominciare dalla parte da basse di questa sontuosa prospettiva, eranno fuori del palco della 
machina, sopra finte basi di marmo bianco à chiaro scuro, drizate quattre grandi Statue, maggior del 
naturale.
 Le due à mano destra erano, l’una del Rè David con le teschio del Filisteo à piedi, in atto di sonare 
l’Arpa, per dar lode alla Divina Maestà : e l’altra di Elia Profeta invtato dall’Angelo à mangiare del pane, 
e bever dell’aqua, ch’egli haveva portato, per arrivar’al Monte di Dio Oreb.
 Le due altre à mano sinistra erano, l’una del gran Sacerdote Melchisedech, che teneva il pane, & 
un vaso in un gran bacile, simbolo del Sacerdotio di Christo Nostro Signore; e l’altra era del forte San-
sone in atto di bevere l’aqua che usciva dalla prodigiosa mascella, dopo la vittoria de’ Filistei, à piedi 
del quale era un Leone morto, nella qui bocca uno sciamo d’Api haveva fatto il favo del miele, figura 
del Santissimo Sacranento.
 Nel palco basso si rappresentava tutto il popolo d’Israele nel deserto, con tre principale attioni, 
significanti tutte la gloria di Christo Nostro Signore. Prima nel mezzo appariva Moisè con gran maestà 
sceso la seconda volta da Monte Sinai con le Tavole della Legge, havendo ontorno tutte le Tribu con 
loro insegne, & arnesi, che facevano vaga e pomosa mostra nella diversità  de’loro habiti, per signifi-
care quello, che’è scritto in San Giovanni: ‘Lex per Moysen data est, gratia & veritas per Iesum Chris-
tum’.
 Dal lato destro, in simil forme e bella prospettiva, vedevasi scaturir’in gran copia l’aqua dal duro 
scelce tratta per mezzo dalla verge di Moisè: dove cosa vaga era il vedere la varietà del moto dell’aqua, 
& il numero delle persone, che da vicino, di pigliarla: che anche questo esprimeva la gratia, la quale 
scaturisce da Christo vare pietraconforme aldetto dell’Apostolo: ‘Bibebant autem de consequente vos 
petra. Petrum autem erat Christus’.
 Dal lato sinistro, al pari di questa Storia, vedevasi quella della Manna mandata dal Cielo al popolo 
Hebreo, in diversi modi da esso racolta: ove si mirava in una gran lontananza bellissima prospettiva 
d’alberi, scoglie, e monti: la qual manna era simbolo, come è noto à tutti, della Sacratissima Eucharis-
tia.
 Sopra del Monte Sinai, sollevato nel mezzo della scena, compariva tra gran quanttà di nuvole la 
visione di San Giovanni riferita ne’Captoli 4. e 5. dell’Apocalisse, nella quale gli fù mostrato l’Agnelle 
immacolato Christo, adorato da quei 24. Vecchiono, che deponendo le loro corone avanti al trono 
diesso Agnolo, di vedevano da i due lati della Santissima Echaristia ordinatamente con mirabile pro-
portione distribuiti:soto de’quali erano quatttro gran Gherubini doppiamente alatij (che rappresenta-
vano li quattri Evangelisti) sostenendo e strignendo in varie positure una grande e ben disposta massa 
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di nuvole, sopra la quale vedevansi tre grande e belissi Angeli con braccia alzate unitamente sostenere 
il bell’ostensorio del Santissimo Sacramento, attorno al quale erano ripartiti per neuvole raggi darati di 
smismurata grandezza e straordinaria inventione.
 Era tutto questo vago e risplenente Cielo sparto di gran quantità d’Angeli, Serafini, & anime beate, 
& in particolare sotto il Trono maestoso del Santisimo Sacramento era uvn belissimo Choro di Angeli 
entr’uno sfondato di mirabil vista, e pareva che cantassero que  bel Cantico scritto nell’Apocalisse: 
‘Dignus est Agnus, qui occisus est, accipere virtutem, & Divinitatem’ con quel che segue: terminando-
si questa pomposa machina, quale arrivava sino alla gran volta della Chiesa, con sette Angeli, che rap-
presentavano quei sette Spiriti beati, ordinati da Dio per il governo di tutto l’mondo, ‘Septem Spiritus 
missi in ognem terram. ” 

Bijlage 12 Breve  dichiaratione e descritione del theatro Eretto in quest’anno MDCXVLI 
Ad honore, e culto Del Santissimo SACRAMENTO Nella Chiesa Farnesiana della copagnia di Giesù.

 “Hor questo prodigio della onopotentia divina si rappresenta nel Teatro di quest’anno: la cui mole 
in altezza è di palmi centocessanta, e di palmi ottanta di larghezza: spiegandosi, e scorrendo innanzi, 
per lo spatio di palmi sessanta quattro.
Nella parte di sopra risplende un Cielo, illuminato da i primi albori dell’Aurora: & in oltre  nella cima  
di esso apresi la Regia del Sole eterno, e sparge come una fonte di più copiosa luce, che scatorisce dal 
foglio, e padiglione della Divinità. Gli vanno incontro à volo Angeli: che di la sù riveriscono, e adorano 
trà noi l’Eucharistia.
 Nella regione prossima dell’aria alla destra e alla sinistra, sono disposte molte nuvole, le quali 
proportianamente, quasi corteggiane, acompagnano, e fanno corte luminosa alla medisima  Euchari-
stia: cioè à Dio, che si stà dentro à una nuvola. Ma la luce la riceuano da lui, che è lume, da un lume 
uguale & eterno generato, e che alloggia nel mezzo d’inaccessibile splendori: e che à bello studio ha 
voluto nascondersi nell’Eucharista, come in unna nuvola: acciò gl’huomino, che lo mirano, non ven-
ghino abbagliati, e oppressi dalla gloria della sua Maestà. 
 Da ambe le parti, si stanno in queste nuvole alcuni Angeli; chi propitij e fauoreuoli, spargendo 
fiori,sopra il sentiero de’giusti (volendo graui Scrittori, che per vna strada fiorita, opera de i medessi-
me Angeli, caminassero gl’Israeliti) chi adorati, e disdegnosi, vibrando folgori contro Faraone, e contro 
gl’Egitij: come che professavano di prendere vendetta, de i torti fatti al popolo eletto.
 Nel piano più basso del Teatro vi è il mar rosso, à cui hanno dato questo nome  la arene al quanto 
rosseggianto, più tosto, che l’onde istesse: è però queste si vedono azure, e spumanti: perche non 
sembassero all’aparenza di esser fuoco: con inganno, e quasi incanto degl’occhi, che l’hanno à rimira-
re.
 Gl’Egittij, e Faraone loro Rè, ingioati dall’aque, miserabilmente periscono: e vanno à nuoto carri, 
cavalli, cavalieri, arme bandiere. E certo agl’Israeliti, & a Moisè loro Capitano e condottiero, si può 
dire, che militava il Cielo, e che venivano al soldo di essi arrollate, e per far strage de loro nemici, le 
tempeste. E per ciò al sinistro lato, li doue Iddio assiso in vna nuuola, à i  reprob dà morte, le medesi-
me tempeste si scaricano à dismisura sopra l’esercito di Faraone.
  Ma il lato destro, in cui Dio nella nuuola apporta  vita à i buoni, da cortesemente il passo agl’Isra-
eliti: che si vedono, sicuri trà l’onde del mare aperto, come trà muraglie di cristallo, andare frettolosi 
verso il lido, e portar seco le spoglie d’Egitto, & inuolti de rechezze, tolte innocentemente, e senza 
nota ò taccia di furto, à i nen ici loro.Qei che hanno già preso terra, si mostrano in atto di marauiglia, 
in vedere il mare si pronto à cooperare, insieme alla vendetta divina, e alla divina rettributione: alzano 
al ielo le mani, e ne rendono à Dio la douuote gratie.Ma Moisè con la verga si stà nel mezz, a guisa di 
baluardo è difessa del suo popolo, & ha appresso di se Aronne, che ordina si canti à suono trombe la 
vittoria, ottenuta contro quel popolo barbaro, e contro Faraone crudelissimo loro nemico.
 Tutta questa scena di cose tanto varie con soli lumi de lampade (restandó chiese asatto le finestre 
della Chiesa) due fare la sua comparsa: le lampade sono oltre il numero di quattro mile coperte in 
modo, che non si vedino, e pure mandino splendore che gareggi con il Sole, e con il giorno.
 La compositione di detro l’ordinatura, ò vogliamo dire incavallaura de travi grandissimi, à i quali è 
raccomandata una selva di tavole (che rappresentante Cielo, nuuole, Angeli, mare, monti, e le due po-
poli d’Isreale e di Egitto) certo che ella parimento può essere oggetto di miraviglia. Si sale agiatamente 
per ogni parte,  e si può andare à toccare con le mani la volta istessa della Chiesa: apportandogran 
piacere la vista di una si gran moltitudine di lumi, e la maestria della loro dispotione.
 E tutte queste cose sono state regolate dall’ingegno del Sig. Nicolò Menghini, celebre scultore, e 
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architetto il qual altre volte ha operato simili maraviglie, tanto in questa Basilica Farnesiana del Giesù, 
quanto nella Basilica di San Lorenzo in Damaso, e sempre felicissimamente, con meritarsi il plauso 
della Corte, e di tutta Roma.”

Bijlage 13 Aparato delli solenni Quarant’hore  Celebrate nel Giesv di Roma l’Anno del Giubileo 1650. 
MDCL, decor van Carlo Rainaldi voor de Gesù. 

“…Roma che in altro tempo è se stesa, ne’suoi famosi anni Santi è spettacolo grande alla terra. Stanno 
all’hora riuolti in lei gli occhi de gli huomini, e della fama: e se mai hebbe in vso le maraviglie per 
vagherggiarle, quì le richiede per esserui vagheggiata. Vna ne consegui nel presente  Anno Santo, la 
quale così come veduta ha meritato il plauso vicino, può risuegliare instesa il lontano stupore, onde 
porta il pregio che si racconti.
 I Signori della Congregatione dell’Assunta, la quale si frequenta nella Casa Professa de’Padri 
della Compagnia di Giesv da’Prelati, e da da’Nobili, fogliono ogni Anno, nella Chiesa medesima del 
Giesù, esporre, per solite Quarant’hore, ad adorare il Pane de gli Angeli. Il tempo è ne’trè vltimi giorni 
che preccedono la Quaresima. L’apparato è sempre splendido. Mà per le accenate cagioni vollero in 
quest’anno auanzare l’vsato, che fù superare il mirabile. Perciò tolfero ad abbellire vn Miracolo della 
terra. 
 Il famosissimo Tempio di Salomone fù soggetto della inuentione. Rappresentauasi nella interio-
re apparenza sostenuto da trentadue collonne ornamente, e grandico’suoi pilastri, le quali à gusto 
della Perspettiua disposte la sciauan da lati due colonnati d’ordin composito. Appogiate sopra saldi 
piedestalli, scallinate ne’folti, spicate, e suelte ergeano in alto à riceuere sù magnifici capitelli vn più 
magnifico cornicione. Coronaua questo con lungo, e ricco giro quasi l’altezza della fabrica, mà in guisa 
che daua spatio ad vn continuato gran piedestallo di fraporsi con vaghi scompartimenti fino alla volta.
 Al colore si persuadeua la vista quelli non esser altro che puri, e bianchi alabastri.L’inganno si rendet-
ta più amabile da’lampeggiamanti dell’oro. N’erano toccati gl’intagli, lumeggiati i fregi, copetti i lunghi 
listelli delle colonne.
 Per esse pasciuti buono spatio gli sguardi veniuano nel fine del Tépio ad incótrarsi in quattro gradi 
pilastri dalla lontananza istessa posti loro più dirimpetto.Sopra vi si raggiraua il coricione col  rima-
nente delle accennate vaghezze, e vi si apriua vn’arco di tal grandezza, che mostraua di  terminarsi 
con la stremità della volta. In quella parte che non era ingombrata d’altro più vago oggetto, ella mo-
straua le sue gran curuature partite in croce fatie talmente d’oro, che dauan ricco fondo ad vn superbo 
ricammo di bianche foglie intralciatoui:
 Sotto al vuoto dell’arco per termine della veduta, non s’incontraua che vna interminata vastissima 
lontananza; doue lo sguardo, in apparenza di libertà, si ritenesse più lungo tempo prigioniero di quel 
dilletto.
 Certamente dentro al vasto recinto non trouaua la vista che più bramarui di adorno per oggetto 
del suo piacere. L’occhio vi si aggiraua col pigro moto di attonito: e fù forse giudicata da alcuno ò 
troppo scarsa  l’antica fama in ridire la grandezze di quel Tempio, ò troppo la modern’arte inuentiua 
nel dimostrarle.
 Mà doue poi alla fronte di quello si dirizzauan gli sguardi, pareua che si vedesse suelato il Cielo, e 
che ne’campi dell’aria inondati di luce fin dentro al Tempio, si vaggheggiasse, per benefitio del pennel-
lo, la gloria del Paradiso. Questo che veramente sembraua oggetto de’Beati, ma per giubilo de’mortali 
mostrato alla terra, si riteneua sospeso sopra gran volumi di belle nuuole, che variamente rauuilup-
pate  f. 5- apriuano mille seni alla luce. D’intorno à tre spelendori principalmente si rauuolgeuano, da 
quali come in trè luminose scene era quel gran teatro diuiso.
 Il primo si apriua sù la più alta cima in vn grandissimo cerchio. Molti beati spiriti scesiui sotto bel-
le sembianze dal Cielo vi adorauano l’aspetto del Padre Eterno, il quale sedente in trono d’inestimabile 
Maestà miraua di vn tal benigno sguardo la terra.
 Il secondo splendore si vedeva di sotto à questo di poco, e intorno candide nuuoletto, allegrissimi 
spiriti faceuano corona ad vna bianca Colomba, dalla quale lo Spirito Santo n’era figurato alla grossez-
za  de’nostri sensi. 
 Mà nel terzo, che quasi à mezzo il Tempio scendeua, potea credere alcuno  che il So le  istesso 
si fosse  chiuso, tanta per ogn’intorno vi si  vedeua  stradordinaria luce raccolta. E pur questa  ancor 
vinta  daua sluogo ad  vn’altro gran globo di vn più bel lume, che quasi Sole  del Sole vi risplendeua, 
& era appunto stato scelto da gli Angeli per collocarui il tabernacolo di quel Dio che lo ripose nel Sole. 
Quiui adunque infaticabili, e ossequiosi lo sosteneuano, tanto vago in vista à mirarlo, che non pur 
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sostenuto, mà  fatto il credereste dalla lor mano. 
 Al viuace cilestro n’era  giudicato dall’occhio di finissimo lapislazzuli.Otto isolate colonne della 
ionica schietezza contente vi si vedeuano in vn bel giro, degne appunto direggere non altro peso che 
di vn celeste diadema, il quale in bella foggia eleuato le coronaua. Gl’intagli, e i fregi che l’abbelliuano 
perdono il pregio se si raccontano. Parea tra gli altri, che i Cherubini non si fossero sdegnati di sotto-
porui le teste, e sche sopra –f. 6- la gran corona risplendessero con altre gioe.
 Ma queste s’eranoverità adunate sopra il dorato argento della custodia,la quale dentro al me-
desimo tabernacolo splendea graue di perle, e chiudea fra cristalli l’infinito tesoro del diuinissimo 
Sacramento.
 Quiui mirare Angeli inumerabile che al gran miracol traheuano, era vedere popolata l’aria di leg-
gadrini aspetti. Mille viue sembianze, mà soprahumane, vi si scorgeuano di atteggiamenti duoti, mille 
scherzi di vezzosi Angioletti, mille tratte dal Paradiso vaghezze di colori, e di piume dorate spiegate al 
vento. In somma vn gran ritrattodi quell’allegra festa, di quell’ossequio adorante col Quale al Dio della 
gloria, da bellissime menti, la su si applaude.”

-f. 8 “Per vltimo, mà per grande ornamente di questa machina vi si scriua il nome del suo inventore. 
Egli fù il Sig. D. Carlo Rainaldi Caueliere de’Santi Mauritio, e Lazzaro. La concepette con vastità di 
penserio, la portò con nobiltà di disegno, l’ha esposta con approuatione di applausso. I Padri della 
Compagnia di Giesù che coltiuarono l’ingegno di nelle filosofiche, e matematiche discipline hanno 
giustamente goduti i frutti del suo sapere. Anzi hauend’essi rieceuuata dal famoso disegno di Giralo-
mo Rainaldi Architetto del Sereniss. Di Parma, tanta ben ordinata habitatione, che i loro Padri Professi 
godono in Roma, era in certa maniera al sudetto D. Carlo suo figliuolo, più che ad altri, richiestro, di 
darle Tempio: onde anco per questocapo fù felicssima l’inuentione.
 Le scene, e le perspettiue si pregiarono d’esser fatte dalla mano del  Signor Giouanni Maria Maria-
ni, auuezza in simil’arte à colorire stupori, e perciò bramata fin dalla Francia in occasione di solennis-
sime feste, e chiamataui dall’Eminentissimo Cardinale di Richigliù.
 Le tante, e tanto variamente animate figure hebbero vita dal Signor Domenico Rainaldi Cugino del 
sudetto D. Carlo, a la daranno al suo nome. “

Bijlage 14 Breve dichiaratione e descritione. L’Agnello Eucaristico adorato. Argomento del Sacro Teatro Aper-
to nel Tempio del Giesù ad onore dell’Augustissimo Sacramento. Da’ Signori della Congregazione dell’Assun-
ta in quest’Anno Santo del 1675, decor van Gio.Maria Mariani voor de Gesù.  

“…Per dar’alla luce questo gran Parto prese egli ‘l seno della Tribuna di questo gran Tempio, che dal 
primo punto della volta fin’all’ultimo del pavimento stendendosi per l’altezza di centocinquanta palmi, 
e dall’n fianco all’altro per la larghezza di settanta e più abbraccia l’ampiezza di tutto ‘l Teatro. A primo 
veduta sorgono dall’una, e l’altra due gran Pilastri scannellati, e coloriti ad oro, che co’ suoi Capitelli 
lavorati, e fogliati Corintia, col suo cornicione, e col second’ordine svraposto seguente la, si celebre 
Architettura della Chiesa sostengono finalmente un grand’arco, che serve quasi di Corona d’oro à que-
sto Rè de’Teatri. Altri tre archi posti un dietro all’altro succedono à questo, cui s’appoggia ‘l primo, che 
colorito parimente ad oro, frà due fascie di Rosoni rilevati ad intaglio, e varij spartimenti intreccíativi, 
dà luogho à molte figurine d’Angeli da quella più altacima spettatori insieme, ed Adorati dell’Agnello 
Divino Sacramentato. A quello succede ‘l secondo di colore alquanto dissimile, e molto più giusta le 
regole dell’arte e ‘l terzo, che tutto sparso di raggi sfunati riceve nella sua curvatura un Dio Padre, che 
avente ‘l Mare sotto de’piedi, e l’Iride sopra del Capo, in abito di colore di fuoco, com’apunto fù vedu-
to da S. Giovanni, siede inatto di Maestà, ma amorosa, e godente d’aver dato un sì bello spettacoloalla 
terra. All’aspetto di tanto sovrana Maestà veggonsi dall’una, e dall’altra parte Ventiquatttro Vecchioni 
incoronati, che in atto d’adorarla genuflessi depogono le lor Corone di capo, e le soggettano in segno 
di tributo al ConsegratoAgnello. Quattro Animali alati, cioè l’Aqula, ‘l Bue, ‘l Leone, e l’Uomo espri-
menti i quattro Sacrosanti Evangelij stanno atorno al medissimo Dio Padre, e benche muti cantato 
quella Gloria à Dio, che udì S.Giovanni darsi per tutto ‘l Monde da essi col famoso Trisagio ‘Sanctus, 
Sanctus, Sanctus’. Sotto lo sguardo dell’Eterno Padre frà volumi di nuvole tutte cariche d’Angeli, e 
ricche di splendori vedesi l’Angelo Divino in atto di tenere un Libro, cioè la stessa Apocalissi, che tutto 
scrito à cifre, &  ad enimigi armato di sette Sigilli fù sol da esso aperto ed  inteso, per esser’egli quel 
solo, che, giusta’l dir di San Paolo, contienne in se stesso tutti i tesori della Sapienza Divina. Nel petto 
dello stesso Agnello, che per essere stato occiso per le Redentione del Mondo si vede insanguinato, 
frà lumi d’argento, e d’oro, quasi per mostrare ‘l sui cuore si scuopere la Sacrosanta Eucaristia non 
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altronde uscita, che dal Cuoro, cioè dall’Amore di Dio. Innumerabile è la copia degli splendori, e degli 
Angeli, che per adornare l’Agnello Divino con tenerezza di divotissimi sentimenti intorno ad esso 
s’affolano ed insieme  gareggiamo cogl’ossequi. Frà questi sporgendosi più degl’altri in fuori si danno 
à vedere sette Angeli, in atto di suonar Sette Trombe, come furon veduti, ed uditi dal Santo Profeta, 
ed in faccia di essi al prospetto de’circonstanti nella vaghezza del suo volto, e delle sue vesti risplende 
l’Angelo, che avanti Altare di Dio tutto lavorato d’oro, con l’incensiere parimente d’oro, pieno di fuoco 
ardente in bella fiamma sopra lo stesso Altare, sparge ‘l fumo d’ordorosimo incendo, nel quale son 
dinotate le Orazione de’Santi, di cui tanto dilettasi l’odorato di Dio. Al suono di queste sette Trombe, 
quasi per accompagnare le lor divine Canzoni in onore dell’Agnello Eucaristico dall’uno, e l’altro lato 
veggonsi in regolate schiere sostenute sopra varie nuvole artificiosamente disposte molte figure dei 
Santi d’ogni qualità, ed ogni stato Pontefici, Cardinali, Regi, Regine, Martiri, Anacoreti, Vergini, e Reli-
giosi d’ogn’Ordine. Primi frà essi sono dal destro bracchio I cinque Santi già Canonizati della gloriosa 
memoria di Gregorio Decimquinto Pontefice Massimo Ignazio, Francesco Saverio, Teresa, Filippo 
Neri, ed Isodoro, e dal sinistro i cinque altri Santi consegrati nuovamente al publico culto de’fedeli 
dalla Santità dl N. S. Clemente Decimo Pontefice Regnante Gaetano, Luigi Beltrando, Filippo Benizi, 
Francesco Borgia, e Rosa del Peru. Succede a questo un’altr’ordine non senza gran maestria diposto 
frà gruppi di nuvole, e luogo à tutt’i Popoli, che lo stesso Santo Profeta vide in virtù del Sangue sparso 
dall’Angelo occiso per la Redenzione umana venire da tutte le Regioni del Mondo ad adorarlo, & ed 
essere à parte della Gloria Celeste comperatagli da eso à prezzo della sua Morte. D’ogni stato son 
questi  d’ogni stesso, d’ogni linguaggio, ed d’ogni clima, Greci, Affricani, Arabi, Etiopi, Egiziani, Assirij, 
Giudei, Persiani, Caldei, e tali son dati à conoscere dalla vaghezza, e varietà delle vesti, che portano. In 
sembiante, e devoto, e giulivo vi si veggono i sui dal Brasile, dal Maragnone, dal Praguai, dal Messico, 
dal Perù, e dal Cile, perimente i suoi dal Mogor, dal Malavàr, dal Tunchino, dal Giappone, dalla Cina, 
Tartaria, e da quant’altri paesi, che stendendosi dal primo nascere fin’all’ultimo morire del Sole anno 
ricevuta la Santa Fede dell’Agnolo Crocifisso, e nel Sangue di esso imbiancarono le Stole della loro 
innocenza, come lasciò scritto’l Santo Uangelista, che con occhio atonito insieme, e festoso li vide ge-
nuflessi all’Altare dell’Agnello Redentore al pari degl’Angeli in Cielo cantar’inni di lode ad esso in terra.
Delle Dodici Porte, che lavorate tutte di bianchissime perle furon veduto dal Santo Profeta nella Città 
Santificata dall’Agnello Divino, non trovandosi nel Teatro dall’arte per l’ampiezza di tant’altri Misterij 
scopertivi spazio sufficiente a darvi luogo à tutte. Quottro sole vi scorgone, e sono le specialmente no-
minate da esso poste alla quattro parti del Mondo Levante, Ponente, Tramontana, e Mezzogiorno, ed 
è piacciuto collocarlevi, potendosi in esse molt’opportunamente ravvisarsi le Quattro Porte Sante, che  
aperteci dalla Santa Mano del nostro Santissimo Pontefice Clemente Decimo, danno in questi giorni 
l’ingressoà tante migliaia de’popoli nella Città della Divina Grazia colle Indulgenze del gran Giubileo; 
di queste due sono in lontanaza, ove più affollate veggonsi le turbe de’fedeli per entravi, e le altre due 
poste à due fianchi del Teatro in prospettiva tengono presso di se l’una San Pietro colle chiavi, e l’altra 
San Paolo colla spada. A sì vaga apparenza di figure tutta framezzata di nuvole, altre più,  altre men 
chiare, ne siegue un’altra non men misteriosa, che curiosa, ed e la Visione celebre de’quattro Cavalieri, 
che diversi nell’atteggiamento, e nell’abito li cavalcano. Sopra ‘l bianco vi siede chi reggendo nella 
destra colla briglia un arco stende la sinistra à prendere una corona, nel rosso v’ha chi tiene nuda la 
spada, nel nero chi mostra una biliancia, e nel pallido si vede in orrido scheletro la Morte stringente 
una Falce. Questa frà l’altre è una di quello Rivellazioni, che dà tanto à studiare, ed à scrivere a ‘sacri 
Maestri, ed essendo uno de’sette sgilli è impossibile ad aprirsi dall’ingegno umano. Tutto quest’Ordi-
ne ha per suo basamento un piano,  che ondeggiante tutto di nuvole, e di mare ben dimostra essere 
uno spettacolo sceso dal Cielo, ed aver mutato la terra, ove si posa in Cielo. 

 Alla scena  ammirabile di sì prodigiose Visioni, e molto più a’Divini Misterij significati per esse, 
vedesi sopra ‘l alto a’un pogegetto fassoso bagnato all’intorno da una striscia corrente di mare in 
sembiante d’Estatico, e rapito fuori di se ‘l Santo Vangelista Giovanni, e colla penna in mano appa-
recchiato, conforme ‘l comandamento avutone de Dio, di registrarle in un Libro tenutogli inanzi da 
un puttino, e due altri non molto quivi lontani, mentre curiosi ‘l riguardano, servono alla vaghezza del 
Teatro. Al fianco sinistro del Santo Profeta in abito maestoso, e con volto di Paradiso si vede l’Angelo 
di Dio, qual giusta l’opinione de’sacri Maestri credesi essere stato l Archangelo Gabrielo, che raccol-
gliendo colla sinistra l’onda delle vestij, colla destra alzata lo muove per Divino comandamento à  con-
templare quest’abisso di Maraviglie. L’esser ‘egli volata alla visione di sì Divine apparenze, che furono 
impenetrabili ad ogn’altr’occhio Profetico, li diè’l nome d’Aquila de ‘Vangelisti, e per argomento di 
questo spiega vicino ad esso le sue grand’ale un Aquila, che sola fra’Viventi diletassi, ad occhio fermo 
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di mirare ‘l Sole. Qui termina l’apparenza si questo sacro Teatro, e per poterlo ben vagheggiare, oltre 
‘l lume participatogli da ‘colori, che con finezza di maestria per ampiezza sì vasta, e parti tanto diverse 
in armonia soave correspondono insieme, non men di cinque milla sono le lampade, che non luce 
nascoste quanto meno siveggono, tanto più ‘l redono visibole. Per grande, che sia la magnificenza di 
esso, tutto l’è poco anzi un nulla all’ossequio, che dal Mondo tutto, e particolamente da Roma si idee 
all’Agnelo Eucharistico Adorato.” 

Bijlage 15 Perspectieftractaat van Andrea Pozzo, vol I
Latijns/ Italiaanse editie (voor de citaten is de italiaanse versie gebruikt).
1e titelblad:
PERSPECTIVA PICTORUM ET ARCHITECTORUM ANDREA PUTEI E SOCIETATE JESU PARS PRIMA 
In Qua docetur modus expeditissimus delineandi opticè omnia, quea pertinent ad Architecturam.Romae 
MDCXIII
Typis Janes Komarek Bohemi apaud S. Angelum Custodem.
2e titelblad:
PROSPETTIVA DE’ PITTORI, E ARCHITETTI D’ANDREA POZZO DELLA COMPAGNIA DI GESU 
PARTE PRIMA In cui s’ingegna il modo più sbrigato di mettere in prospettiva tutti I disegni d’Architettura In 
Roma  MDCXIII. Nella stamperia di Gio. Giacomo Komarek Boemo all’Angelo Custode.

“Figura Sessantesima
Tabernacolo ottangolare [60]
Di questo tabernacolo mi son servito alcune volte per l’esposizione delle 40 ore. Se farà ben dipin-
to, e adatto sù due ordini telari contornati, ingagnerà chi lo rimira, e parerà di rilievo. Bisognerà per 
tanto cavare il disegno della facciata di dentro converrà cavarlo dalla parte D., F., della pianta, e della 
elevazione; e il disegno della facciata di dentro converrà cavarlo dalla parte E., C., offerando in tutte le 
regole chi finora vi ho date.”

“Figura Sessantesimaquartta
Fabrica quadrate [64]
Dalla pianta, ed elevazione, messe in prospettiva, se ne cava conforme al solito l’imagine di tutta la 
fabbrica, la quale può servir di disegno per l’Altar maggiore di qualche Chiesa. Questa machina con so-
disfatione comune l’ho adoperata alcune volte nell’espostre le 40 hore, allogando nel vano del do un 
gruppo di figure. La maniera di disegnere su i telari più lontani dall’occhio quella particella di cupola, 
che qui vedete, si cava da ciò, che habbiam detto intorno al digradare de’circoli.”

“Figura Sessantesimasesta
Fabrica Rotonda in prospettiva [66]
Le imaghini di cose rotonde, se sieno fatte con buon disegno, dipinte con maestria, e ben contornate, 
ingannano l’occhio a maraviglia.Questa figura dovrà cavarsi dalla sua pianta con la regola ordinaria: 
ed io l’ho messo in opera nella chiesa di S. Ignazio del collegio Romano per il Giovedi e le Venerdi 
Santo. In mezzo all’arco è il luogo dell’Urna sepocrale co dentro il Santissimo Sacramento. Sotto 
l’altare può collocarsi una figura di Giesù Christo deposto di Croce: in mezzo al collonato la B. Vergini 
addolorata, e sopra i balaustri Angeli piangenti, che portino gl’istromenti dalla Passione.”

“Figura Sessantesimaprima
Teatro delle nozze di Cana Galilea fatto nella Chiesa del Gesù di Roma l’anno 1685 per le 40 ore [71]
Dalle preparazioni antecedenti si è cavata questa nobile Architettura, la quale si è empiva l’occhio, 
mirandola alla luce del giorno, più lampeggiava a lume di candele, molte delle quali erano scoperte, e 
altri nascoste, per illuminare tutti sei gl’ordini de’ telari, che companevano la machina senza contar  i 
quelli nell mezzo dell’arco maggiore fingevano nuvole piene d’Angeli, che ho qui lasciato di disegnare, 
per non coprir le parti  delle fabbriche più intentro. Nel situare i telari, e nello  sceglier le loro distanze 
, osservammo la maniera, che fu dichiarata nelle figure 61 e 62, facendo anche in modo, che i lumi 
messi dietro a chiascun telaro potessero investir la facciata di quei di dentro. Il numero poi de’ telari 
correspondeva a quello de’ membri più principali delle due maggiore facciate, onde appena si poteva 
discerenere dove si coniungendo assieme. E oltre di ciò, alcune paja di telari erano unite con le centi-
nette, acciochè potendo stendersi, e ripiarsi, fossero più mannegievoli, e più lungamente si conservas-
sero. Non dubito punto, che chi mi averà seguito fino a questo termine, da se stesso proserguira’ feli-
ciamente il suo viaggio, per arrivare a far cose più belle & di maggior perfezzione, che con sequeste.” 
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Bijlage 16 Perspectieftractaat van Andrea Pozzo, vol II

1e titelblad:
PERSPECTIVA PICTORUM ET ARCHITECTORUM ANDREA PUTEI E SOCIETATE JESU PARS SECUN-
DA In Qua prontutur modus expeditissimus delineandi opticè omnia, quea pertinent ad Architecturam. 
In Roma l’Anno Santo MDCC. Augusto Romanorum et Hungarire Regi Joseph Primo Arciduci 
Austriae & c.

2e titelblad:
PROSPETTIVA DE’ PITTORI, E ARCHITETTI D’ANDREA POZZO DELLA COMPAGNIA DI GESU PAR-
TE SECUNDA In cui s’ingegna il modo più sbrigato di mettere in prospettiva tutti i disegni d’Architettura 
In Roma l’Anno Santo MDCC. Nella Stamperia di Gio. Giacomo Komarek Boemi alla Fontana di Trevi. 
Alla Sacra Real Maesta Giuseppe Primo Re’de’Romani ed d’Ongaria.

“Figura Quarantesimaquinta [45]
Pianta di Teatro Sacro in Roma, e come si dispone, la Regola precedente serve ancora mirabilemente 
per i Teatri Sacri, che soglion rappresentarsi nelle Chiese. Alcuni di questi ne ho lolavorati in Roma, ed 
in vero vasta mole, come richiedeva la grandezza del Gesù, fra i quali uno fatto nel’95. Ne scelgo a di-
mostravi partitamente nelle tre seguenti figure, la prima delle quali vi mosterò la pianta, che contiene 
tre cose, cioè l’Architettura da pingersi, la Tribuna della Chiesa da collocarsi, e le  linee del taglio. Que-
ste linee si debon considerare ben bene per colocare i pezzi in tal modo, ed in tal sito, che si possan 
vedere, ma non più del dovere, e senza punto alterarle. Dalle diversità di queste linee, loro intervalli, e 
obliquità ne nascon i tre diffirenti pezzi della seguente figura, tagliati ciascuno nella sua linea, acciochè 
posti su’l Teatro per i loro distaccamenti non alterassero punto la rotondità pretesa nellla pianta, ed 
il buon effetto dell’occhio, che fa la terza figura tagliata però su la prima linea A, B. Offerate le altezze 
per mezzo del profito C, D, posto qui, a fine, che possiate di esso servirvi in occasione di alzare le 
figure seguenti; le quali, per non aver luogo, ho tralasciato.

Figura Quarantesimasesta
Come si fanno i pezzi, e loro misure [46]
Questi tre pezzi furon fatti su le linee del taglio della pianta passata, per cavarne, le larghezze delle 
perpendicolari: ma averne le altezze bisogna alzar il prafilo del Architettura al modo de’ Teatri passati, 
con le linee del taglio; cioè quelle de’telari dritti con una linea; quelle de’sorti con due. Operando 
allo stesso modo troverete a puntino le altezze la perfezionar i vostri pezzi, quali messi ne’loro posti 
parranno uguali, benchè, realmente non siano. Questa è la materia di far queste, ed altre simili Archi-
tetture, acciochè le piante appariscono conforme sono ideate. Altrementi avrebbe (ciò, che pur troppo 
interviene) che volendo tal’uno misurare  i pezzi secondi,  e terzi del seguente disegno per servisene, 
non gli riuscirebbono distaccandoli, perchè  furon fatti, come se fossero stati una superficie.

Figura  Quarantesimasettima [47]
Teatro tutto interno, ed ombeggiato
Questo è il disegno del Teatro cavato sopra la linea A, B, della sua pianta. Quello, che quui si vede 
sopra una superficie, cioè, sopra questa carta, fu fatto in più pezzi uniti, e distacciati, quale furono illu-
minati di candele visibili, perchè furon disposte con arte di prospettiva, secondo la guida de’ contorni 
dell’opera: Sicchè ogn’uno aviria guurato, che que’telari fosser rotondi, benchè in verità fossero piani. 
Tanto è vero, che i disegni di opere grandi fatti  con buona regola di Architettura,  Pittuta, Prospettiva 
gabano l’ochhio; ed io mi ricordo aver veduto persone, che volean salir queste scale, senza avvedersi 
dell’erore, finchè non le toccaron con le mani
 [ r.o. sig. Teodore Verkruys fecit]

Figura Quarantssimaottava [48]
Altra invenzione per l’istesso effetto
Questa invenzione d’architettura potrebbe servire altresi per un Teatro di quarant’ore, o per qualche 
altro luogo, onde potesse vedersi da lontano, come sarebbe nel fondo d’un giardino, o pure nel cortile 
di un gran palazzo; non ho voluto tralasciare di meterlo in questo luogo per chi se ne volesse servire. 
Ho trascliato la pianta, e delineazione geometrica per non moltiplicar carte, e parole, rismettondomi al 
giudizio dell’eridto lettore.”
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Bijlage 17 Distinta relazione della nobilissima machina.esposta nella celebre chiesa del Giesù Per L’Esposizio-
ne del Santissimo Sagramento…, Sebastiano Cipriani, architekt en de schilders Giusepppe Pasari  Paolo 
Antonio Stocchi en Domenico Tempestini, Rome 1700, ARSI, Rom.143 II. 

“Il Teatro hà il suo principio da un Frontospizio d’ordino composto, qual è il reale dell’Architettu-
ra della Chiesa, e vienne ornato di quattro Colonne scannellate, e pilastri di marmo, con loro basi, 
capitelli d’oro sopra di questi si posa l’Architrave, e Cornicione di marmo, Freggio di verde antico, e 
reggono sopra il mezzo ordine il grand’Arco dipinto con Intaglia à chiaroscuro d’oro. Ornamento, che 
abbraccia l’altezza, e larghezza della Tribuna, quella di palmi centrentacinque; questa di ottanta. Nel 
mezzo dell’Arco sudetto è situata una gran Targa, sostenuta da due Angioli; tutto à chiaro scuro, e vi si 
leggono le parole di S. Paolo nell’Epistola à gli Ebrei: ‘Melchisedech assimilatus Filio Dei’, Hebr. 7.
 Nel pieno  poi Teatro, che prende luce da lumi nascosti sopra tre mila, vedesi nel primo piano rap-
presentata la Sacra Istoria, con quell’ accrescimento d’Arredi, che salva la verità del  fatto e permesso  
all’Arte della Pittura, comparendo in primo luogo, due Peronaggi principali; dal lato destro Melchisede-
ch, dal sinistro Abramo, quegli in habito Sacerdotale, questi militari; l’uno in atto di sacrifare (che però 
v’è un Ara in sua vicinanza), l’altro di Religiosa attenzionata: d’Rè di Sodoma, e principi interessati 
nella riportata Vittorio. Ad Abramo sono vicini Loth, con esso la sua Mogli e Figluole in atteggiamente 
di stupore, e divozione.
Dietro à questo sa comparsa la Gente d’Arme, fresca da si bella impresa, in mostra di marchia, divi-
sata per la piannura, nel passo di un gran Ponte, con due Archi à forma di Fortezza all’Imbocatura da 
capo, e da piedi, per dove passando, dopo qualche camino, giunge ad un’Archo Trionfale, adornato 
con numeroso Colonne, Pilastri, & Archi, sotto il quale la Soldalesca fa transito; e si sparge in apparen-
za d’Esercitio trionfante, con un carro in elevazione, quidate da quattro Restrieri, quantità di Cameli, 
Spoglie d’Inimici, Aste, Bandieri, & Imprese diversi; v’`e moltitudine di Gente impiegata in spartire il 
bottino, e preda riportata per l’offerta dell’accenale Decime: come altri della Famiglia di Melchisedech 
s’offacendano per mettere in punto la mensa. Il Campo di quest’Istoria è la pianura di Sodoma, e per 
natura, e per arte la più deliziola di quelle contrade, che però vi si scorgono vaghe Fabriche, e Giardini 
ne’lati del Fiume, che la rendono più amena. 
 Mà lo spettacolo, al quale serve il rimanente, è situato nella parte superiore di questa sacra scena, 
dove in luminosa  Gloria popolata di Celesti Spiriti, atteggiati in varij affetti, stà esposta la Santissima 
Eucherestia; dalla quale, come da cento di luce, scaturiscono dirimati molti raggi. E tutto è un divoto 
Invito a’pii Fedeli, perche in Essa principalmente fissino il loro sguardo, più il cuore; acciochè si dis-
pongeno a goderne svelatamente, à meglior lume nel Paradiso”.

Bijlage 18 Distinta Relazione della Sontosa Machina … , decor Gio. Franncesco Pellegrini San Lorenzo in 
Damaso 1700. 

DISTINTA RELAZIONE DELLA SONTUOSISSIMA MACHINA E CELEBRE APPARATO Fatto fare Dali’ 
Eminentissimo. e Reverendissimo Prencipe IL SIGNOR CARDINAL PIETRO OTTOBONI. ..... Per 
l’Esposizione DEL SANTISSIMO SAGRAMENTO Nella Chiesa de’ Santi Lorenzo e Damaso. Fatta a di 
18. Febraro 1700. qiorno di Giovedi qrasso.
“Giunto per tante il giorno decimo ottavo di Febraro del presente anno, giorno detto communemente 
Geovedi grasso, verso il mezzo giorno doppo la Messa solemente cantata s’apri agl’Ochhi di tutti 
eccellentemente illuminata la gran Machina, nella quale doveva esporsi il Venerabilissimo Sagramento 
dell’Altare. 
Rappresentava questa la Gerusalemme Celeste tutta circondata di varie nuvole, à vogliam dire schiere 
d’Angeli, rappresentanti la Gloria; In cima di essa Machina vedevasi scritto un motto à Caratteri cubi-
tali, il quale scuoprivasi à forza di lumi, che diceva. 
Et lusti intrabunt in eam. 
Vedevasi poi una gran Porta, la quale figurando quella del Paradiso veniva ad essere arricchita di varij 
Cristalli, i quali resi vivaci da’lumi rassembravano agl’Occhi de’ Riguardanti Gemme diverse, fecondo 
la diversità de’ Colori, de’ quali erano vezzosamente adornati; In cima à questa Porta leggevasi un’altra 
Epigrafe, à sia Inscrizione, 
Haec est Porta Coeli. 
In lontananza poi vedevasi parimente ornata nel modo sopradetto la Geriolosima Celeste, i muri 
della quale benchè finti allettavano i Spettatori ad anelarne con l’Anima il tante bramato possesso. Si 
Introduceva in Essa pertanto dall’Angelo Custode un’Anima, la quale staccata dal Mondo veniva da lui 
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per sudetta Porta guidata alla Città delle Contentezze, e de ‘i Riposi; Era cià figurato in questo modo; 
Miravasi l’Angelo di grandezza al naturale, che traeva per la manD un teneto, e leggiadro Bambino, il 
quale era cinto da una Catena di Ferro in un piede, sotto del quale scorgevasi il Mondo, mostrandosi 
in questa azione la dificultà grande, che prova l’Anima nel distaccarsi dal nostro Corpo. 
In fronte à tutto questo sostenuto da infinità di Angeliche squadre era esposto alla publica adorazione 
l’Ostia Sacramentata, in cui si cela la Maestà del Nostro Oio. 
Ebbe considerabile applauso .I’lnvenzione di questa ammirabil Macchina per la precisa Allusiva, che 
aveva con il presente Anno Santo, volendo iI prudente Inventore alludere particolarmente à questo. 11 
Colorito ancora riusci vago, e piacevole nè poteva sperarsi il contrario per essere I’una, e I’altro Parto 
del Sublime Ingegno, edel famoso Pene Ilo del Sig. Gio. Francesco Pellegrini, iI quale in altre simili 
operazioni hà saputo con molta sua gloria rendersi singolare, ed ammirabile. 
Intorno alla Chiesa poi vedevansi disposti Sedici Lampadarij grandi, ornati similmente di varie Carafi-
ne, e Conchiglie di CristaIlo di diversi Colori, simili à gl’omamenti, che si scorgevano intorno alla Porta 
del Paradiso figurata nella predeta Machina, i quali illuminavano quel Sacro Tempio con diversi lumini 
in essi rinchiusi; Erano Otto di questi disposti sotto gl’Archi un basso, & uno alto, & Otto altri eran 
posti ne’i Pilastri di detto Sontuoso Tempio sopra alcuni Braccioli, i quali scorgevano in fori. ...

Bijlage 19 Distinta Relazione della Famosissima Machina rappressentante tutti Misterij della Pas-
sione…Il Sig. Cardinale Ottoboni il Vice Canceliere…&c.. decor Gio. Francesco Pellegrini. SS Lorenzo 
e Damaso Rome 1700.  

“La Generosita dell’ Animo dell’Eminentissimo, e reverendissimo Prencipe Car. Pietro Ottoboni 
degnissimo Vicecancelliere di Santa Chiesa nom hà saputo ritenersi senza farne una sacra pompa a 
gl’occhi di tutto un Mondo compendiato in questi Santi giorni nella Città di Roma; Onde benche Egli 
non sia state solito negl’altri anni decorsi di esporre con tanta magnificenza una Machina rappre-
sentante il Santo Sepolcro di Nostro Signore Giesu Cristo, hà voluto in questo anno del Santissimo 
Gubileo figurarlo con meastoso decoro, e con fasto spirituale, per far vedere che in giorni cosl dolo-
rosi, e funesti per la ricordanza d’una tanta morte hà saputo la di lui generosa pietà aprire un lugubre 
Teatro, accià piu al vivo s’imprimiste ne’ cuori de’ Fedeli con la rappresentatione di quei dolorosi 
misteri I’acerba Passione del loro Oio Crocifisso; Cos i se Roma hà ammirato ne’ i giorni d’allegrezza 
una Machina, que spirava gioie, e tramandava contentezze, ne hà poi veduta presentemente un’altra, 
che con I’orrore pietoso hà saputo esigere dagl’occhi de’ riguardanti le lagrimè; Tutti pregi di S.E. che 
prima allettà con la Porta lucente d’un Paradiso aperto, e poi con tenebre dolorose ei fè vedere, che 
per aprire quella Porta vi fu d’uopo, che un Oio morisse sopra un legno trafito. 
Quindi preveduto il pensiero nobilissimo di S.E. fino dal Carnevale passato fu fatta restare in pie-
di I’ossatura della famosa Machina sopra la quale fu esposto il Santissimo Sagramento con tanta 
magnificenza, che ancora non puà scordarsi, e fu mantenuta coperta tutto il corso del tempo Quadra-
gesimale; Ma perche doveva il tutto variarsi, fu solo conservato iI semplice materiale havendo voluto 
I’ingegnoso Inventore rintracciar nuove idee piu adequate all’occasione presente; Questi fu il Sig. Gio. 
Francesco Pellegrini, il quale aggiunge alla chiarezza de’ suoi natali quella della virtu, per essere egli 
secondo d’invenzioni, e fertile d’idee, il quale in diverse simili operazioni hà fatto ben conoscere il suo 
talento, e guiditio, essendo tante piu d’ammirarsi, quanta Egli oera il tutto per gloria, e 
non per Professione; Fu dunque da questo insigne soggetto disposta la Machina rappresentante iI 
Sacro Sepolchro del Nostro Redentore, (solota farsi tal ceremonia della Chiesa nel giorni di Giovedl 
Santo fino à tutto il Venerdl Santo à mattina) nel modo, & ordine seguente. 
Scorgevasi incima di questa illustre Machina una Gloria composta da diversi gruppi d’Angioli, la quale 
se bene era perfettamente illuminata, con tutto cià vedevasi un lume fosco, & opaco, che rendeva 
maestà, e terrore insiema; In mezzo à questa Gloria vedevasi stare per aria un grand’Angelo con una 
Croce trasparente in mano, come principal tormento del Nostro pietoso Signore; Era questa Croce il-
luminata con artificio nascosto, perchè, come si è detto, stando il sopradetto Angelo librato per I’aere, 
non potevasi scorgere il modo come poi venisse facilmente iIIustrato da lumi quel Sacro Tronco. 
Appresso poi à quest’Angelo vi si miravano moltri altri Angioli in numero di quindeci, à venti incirca, i 
quali parimente si sostenevano per I’aria, senza che si potesse scorgere con quale artificio, à inventio-
ne venivano retti,e sostenuti,essendo state in questo accuratissimo il prudente Inventore di nasconde-
re al possibile quest’ingegnoso rotrovamento. 
Reggevano quest’Angioli posti tutti in diversa positura i dolorosi Istrumenti della Passione di Cristo; 
Da Chl si portava la Scala, da Chl si reggeva la Lancia, da Chl si sostenevano i Chiodi, da Chl mostrava-
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si il Volto Santo, da Chlla Sponga, in somma raffiguravano quanta di piu totmentoso seppe inventare 
la barbara tirannia degl’Ebrei contro illoro Divino Maestro, e contro il nostro amabilissimo Oio. 
Tutto questo, come si è accennato avanti, veniva con chiarissima illuminatione di lumi nascosti illu-
strato, ma per alludere piu poropriamente alla congiuntura del tempo, nel quale il Sole medesimo per 
segno di dolore si ottenebrà, restando vedovo di lume il Prencipe della luce per deplorar frà le tenebre 
la morte d’un Agnello Innocente, si scorgeva una chiarezza ottenebrata, & un lume per cosl dire lugu-
bre, e mesto, dal che nasceva qualche meraviglia inscorgersi in un medesimo tempo orrore, e luce, ma 
cosl ben disposto il tutto, che allettava, e contristava le Genti nel commune dolore d’un Mondo nel 
rammentarsi di cosl funesta Tragedia. 
Sotto di tutto il narrato ergevasi un Monte, à sia Colle tutto circondato di Piante diverse, e d’Alberi varij 
in mezzo del quale aprivasi un’Antro, 0 Grotta fosca, e lugubre, la quale pareva dalia natura aperta in 
quei fassi, tante l’Arte ingannava. In mezzo di questa Grotta vedevasi un’urna, nella 
quale veniva rappresentata la Sacra Tomba del Nostro Signore Giesu Cristo; Dentro di questa dove 
il lume era maggiore, e 10 splendore domostravasi piu grande era esposta all’adoratione de’Fedeli 
l’Ostia Sacramentata, indicata con una luce piu chiara, e piu dell’altre scintillante, acci6 si vedesse à 
Ch] si dovevano indrizzare isospiri, ed inuiare le lagrime. 
Custodivano quest’Urna Sacrosanta diverse truppe di Soldati tutti guerniti di ferro con loro armi, tutti 
posti in varie guardie e diversi positure, i quali stanchi di piu vegliare ad una si premurosa custodia, si 
vedevano riposatamente dormire; figurati in questi Soldati erano quegli Capitani, e Guerrieri Ebrei, che 
furno posti in guardia del Santo Sepolcro, i quali poi per Divina dispositione si addormirono. 
Era vago, e meraviglio il vedere il contraposto della chiarezza, e dell’orore, che uniti insieme in questa 
celebre Machina vedevansi; Perchè fi passava senza che I’occhio ne distinguesse il modo dal chiaro al 
fosco, dalia luce all’orrore; Onde appagauasi la vista, e si rendeva divoto da quelle tenebre artificiose le 
oscure gramaglie d’un Mondo intiero. 
Non puo negarsi, che il saggio ritrovatore di cos] portentoso apparato non abbia u’n ammirabile 
ingegno in questa dolorosa rappresentatione, diverse da tutte le altre Machine da lui fatte, havendopa-
lesato, e fatto in pubblico vedere la variatione della dispositione de’lumi, dalia quale dipende talvolta, 
anche la variatione de’pensieri; 

Quindi è pasato da un’estremo all’altro, havendo nella Machina della passata Espositione del Santis-
simo Sagramento publicata una chiarezza indicibile, nella quale quasi vedevasi il calore che soglion 
rendere i lumi, & in questa sorgvasi un lume tutte diferente da quello. 
Concorse Roma à cos] devoto spettacolo, & ammirô con lagrime di goia, e di dolore il figurato di cos] 
acerba Passione. 

Bijlage 20 Distinta relazione e istoria ragguaglio della sontuosa machina, e di quanto in essa è figurato, 
fatta inalzare alli 23 di Febraro 1702 giorno di Giovedì Grasso per la sollenne espotione del Veneralbilissimo 
Sacramento nella chiesa de’SS. Lorenzo e Damaso…,decor in de San Lorenzo in Damaso van Gio. 
Francesco Pellegrini uit 1702.

“Vedesi dunque nell’accemnata  Machina il prenominato S. Francesco (onor della Chiesa, e decoro 
della Celebre Compagnia di Giesù) il quale giunto all’Isola si S. Ciano situata incontro alla China: eles-
se sua Abitatione una Compagna, che mirasi qui figurat; posta sù la spiaggia del Mare, dentro delle 
quale si trova collocato un’ Altare  con la sua Croce, e Candalieri: Avanti all’ accenato povero Tugurio 
scorgesi il Santo in atto di battezare(?) numero grande di quei Popoli espressi in varie figurine, rappre-
sentaiti Femine, Huomini Fanciulli, & anche quei che in età avvanzata non contono i giorni se non che 
con le infermita, e malatie, delle quali sono diventuti soggetti.
  Contigui alla villareccia Capanna, divennuta nobile, e maestosa da Chi vi habitava, si sublime 
altissimo Monte eretto con vaga simetria, & ornata di vari Tronchi, i quali à gara mostrano di valere 
emuleggiare con la di loro altezza la di lui sublimità.

Vedesi poi in lontananza il rinomato Regno della China posto vicino al Mare, & appiedi di un 
Monte, Incontro poi dall’ altra parte seguita un spatiosissimo Mare sopra l’onde del quale và gulleg-
giando un Vacello, con altri più picoli in atto di approssimiarsi al Lido, sopra di cui stà il Santo.

In mezzo della detta Machina vedesi situato per Aria un gran gruppo d’Angeli intrecciati con 
varie nubi, dal quale vien retto un gruppo d’altre nuvole di lucidissimi Cristalli, il tutto Gramischiato 
con varie Teste di Cherubini anche essi trasperenti, e ludici peri i ben posti riflessi di i specchi Matte-
matici, sopra i già descritti splendori è situato alla Pubblica Veneratione il Venerabilissimo Sacramento 
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cinto anche Egli con quantità di raggi di finissimo cristallo & il fondo del deto eccessivo splendore è 
tutto trasparente, e riflessato dalle lucide ripercussione degli nominati specchi Matematici.

In mezzo del già descritto splendore mirasi collocate tutto lucido, e risplendente il Padre 
Eterno, che si sostienne in aria con un nobil Arteficio nascoste, e il di lui lume vien’ parimente causata 
dalli sudetti riflessi, da i quasi si rende più chiara la virtù dello spirituoso Inventore.

Se guitano varie, ed infinite schiere d’Angeli poste in diverse positure, e molte Teste di 
Cherubini, che con vaghissima simetria, & intreccio recano un’ammirabil diletto agl`occhi delli divoti 
Spettatori.

Fuori dell’Arco della nominata Machina, quasi staccato in aria, vicino al sofito della detta 
Chiesa, si scorge un’ altro gruppo di Angeli intrecciato con varie nubi, di i quali si regge un fascia con 
il motto “Veritas Discipulo ad Predicandaum mittit”. Le Quali Lettere anche esse vengono à dimo-
strarsi lucidissime per l’accennata, cagione de i corpi sferici Matematici, da i quali, come si è narrato 
antecedentemente si rende quasi tuto luminoso questo Sacro, e Venerabil Teatro che si è saputo 
accattivare in quest’anno lo stupore di Roma tutta.

L’imbocco dell’Arco della descritta Machina è di altezza  palmi 100 e la  di lei larghezza è di 
palmo 60, potendosi comprendere dalle dete misure la nobiltà, e magnificenza di essa, che resterà 
sempre viva nella memoria de’ Posteri.

Ingegnoso Inventore della detta maravigliosa Mole, e di tutti i descritti scientifisa arteficij fù 
il Signor Francesco Pelegrini solito Ingegniere delle Machine del prenominato Eminentimo Porporato; 
Et in vero hà questi Sempre saputo unire alla grandezza di quel Prencipe la sublimità delle sue Idee, 
havendo negl’ anni decorsi, & anche nel premili oper, non solo à Roma al Mondo tutto, che nella 
varietà delle Natione che qui concorrono, si raduna, anzi si epiluga in questo gran copo dell’Universo.

E Impossibile à descriversi la freguenza del Popolo concorso ammitatore di questo stupendo 
apparato, e tratta dalla divotione per porger le sui preghiere in quel Celebre Santuario all’Altissimo, 
ivi con tanto splendore magnificamente esposto à Venerare il quale si uni in detta Chiesa, e la sacra 
facondia sul Pergamo, e la dolce armonià sopra i cori dalle quali cose tutte si aggiuneva unnon sì /sò 
che di grande, & sublime alla nobiltà di quella Macchina.”  

Bijlage 21 Distinta relazione della Sontuosa Machina E di quanto in Essa è figurato. Fatta inalzare alli 16 di 
Februaro Giorna di Giovedi Grasso dell’Anno presente MDCCVIII per la sollenne Esposizione Dell’Augustissi-
mo Sagramento nella Chiesa de’ SS. Lorenzo in Damaso. decor van Nicolò Michetti, 1708 
[Het decor is gewijd aan S.Filippo Neri,’nuovo Taumaturgo de’ nostri Secoli’ HL]

“Viveva in Roma il prenominato Gran Santo intento alla Fabrica di quel maestoso Santuario 
di Santa Maria in Vallicella, communemente nominato Chiesa nova, quando per sua divozione fece 
dipingere dal celebre pennello del Barocci, rinomato Pittore de suoi tempi, una Quadro in cui mirasi 
essigiata la Visitazione di Santa Elisabetta, che anche al presente si vede in una Capella, gustando 
delle delizie del Paradiso, quando ancora era Abitator della Terra. Veniva nel modo che seque rappre-
sentato nella predetta Machina l’accennato Miracolo. arte esteriori tutto il restante della p-renominata 
Machina, che in tal modo rendevasi più spaziosa, e magnifica. In mezzo di questo Tempio scorge-
vasi la Cappella con il suo ornato d’oro con pietre mischie, dove SAN FILIPPO celebrava la Messa, 
circondata da colonne, e portici, nella medesima si vedeva un Quadro con simile al già descritto, e sù 
l’Altare v’era il Calice con Patena sopra, e dal lato destro il Mestale; il Gloriosissimo Santo vestito con 
Abiti Sacerdotali Sagramento, che distendeva quantità di raggi d’intorno, e per dove sollevasi l’Estatico 
Ammiratore di quel Divino Prodigio. Li due Chierici che assistevano al Sacrificio restavano in atto di 
meraviglia stupidi, e perplessi, si come anche tutti gl’altri Circonstanti che ebbero la sorte d’incontrar-
si ammiratori di quell’ Estasi beata.

Cuopriva la sudetta Capella nella parte di mezzo uno Cuppola, che appena distingue vasi 
perchè era tuta riempita di varie nuvole d’Angioli esprimenti la Gloria.

Davano finimento al prenominato Tempio varii Cuppolini disposti nelle parti esteriori, pari-
mente riempiti con varie Glorie sparse, e divise in diversi loughi.
           Sù la fronte di questa Machina, ò sia Frontespizio leggevansi le seguenti parole,

VIVO AUTEM IAM NON EGO.
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dette dal Glorioso Apostolo San Paolo nell’Epistola scritta ad Galatas Capitolo secondo, e poste con 
somma intelligenza, e proprietà in bocca di SAN FILIPPO NERI; che più viveva nel suo pio, che in se 
medesimo, anzi la vera sua Vita era l’istesso suo Dio.

L’idea di questa nobilissima Machina fù di quell’Eminentissimo Principe che unisce alla 
grandezza dell’Animo un’ incomparabile devatezza d’Ingegno, posta in esecutione dal Signor Nicolò 
Michetti Romano in simili materie peritissimo, e che per sua gloria hà la forte d’incontrare il nobilissi-
mo genio di cosi gran Porporato, di cui è Servitore attuale.

Cosi questo gran Capo del Mondo, nell’Anno della terminazione del suo Voto fatto in quel 
giorno sì memorabile, ebbe motivo de render Grazie à Sua Divina Maestà per averlo preservato da i 
Sovrastanti pericoli, e nel medesimo tempo di porgere piu(pui?) calde preci al miricalosissimo SANTO 
FILIPPO NERI, che sempre si è fatto conoscere per scudo, e per Liberatore de suoi Divoto ne i più 
impetuosi tremori della Terra, da quali per sempre ci preservi, e ci liberi.”

Bijlage 22 Dichiarazione dell’Apparato Esposto nella Chiesa del Giesù per le 40 Ore dell’ anno corrente 1716

“ La Machina tuta a rappresenta un nobil Tabernacolo, a Horniato da un reanto di portici, che si com-
pone di più colonne , in proporzionata distanza l’une dall’ altre, e leggiadramente dipinte a verde an-
tico, co’ suoi capitelli d’oro, e piedestalli: e questo si ergono di balaustri. Il Tabernacolo poi, che colla 
sua cupola viene ad essere come il centro a cui tendono tutte quasi le linee di questo augusto Teatro, 
che conta ottanta palmi di alto, e sessantaquattro di largo, comparisce ben ricolmo d’oro, e pomposa-
mente fabbricato a tre ordini, con colonne salomoniche di lapislazulo, adorne di fogliami pur d’oro, a 
cui si ascende per una scalinata, anta(u?) anch’essa di blaustri gentilmente indorate, sopra de’ quali 
spuntano ventisei vasi d’argento, d’onde, in vece di fiori, scaturiscono rami carichi di accesi doppieri; 
e di questi altre sì resta doviziosamente illuminato tutto il prospetto con quell’ordine, e simmetria, che 
l’arte richiede. Ma ciò che dà come l’anima a questo gran Corpo, e mantiene quanto si è promesso sul 
principio di questa breve Relazione, si è la sceltissima Epigrafie, che a caratteri di luce porta scolpita in 
fronte l’istesso Tabernacolo, presa dal capo ventunesimo della Sagra Apocalisse; e riferisce appunto le 
medesimo parole che udì l’estatico Giovanni scender dal Trono di Dio, dicendo: “Ecce Tabernaculum 
Dei cum Hominibus” ( Apoc. 21.3) per la di cui intelligenza, atta a rif(s)vegliare in noi sentimenti di 
vera divozione, si vuol sapere, che quì si allude al Tabernacolo di Mosè, in cui si custodiva l’Arca del 
Testamento coi Cherubini d’oro, su le ale de’ quali largamente spase credevasi Dio affiso come in suo 
degno Trono, guista l’oracolo del Salmista: “Qui sedet super Cherubim.” Che però a ben Significare, 
che Dio dopo l’estremo Guidizio con ispecial ragione  riposerà ne’ suoi detti, chiamasi quella celeste 
Città il Tabernacolo, in cui Dio abiterà in compagnia degli uomini: 

“Ecce Tabernaculum Dei cum Hominibus, & habitat cum eis” Allude parimente questo nome di Taber-
nacolo alla Chiesa Militante, la quale adesso abita ne’ padiglioni, come in campo di guerra: quasi  di 
Dio  dicesse : Non Rechi per ora fastideo veruno, nè sia gravoso a’ mie detti il dimorare un pocco in 
alloggiamente militari, il combattere co’ nemici, e l’esser provocati da essi a zuffe, e mische perpetua: 
perocche alla, fine questi allogiamenti si cambieranno inun glorioso, magnifico, e sempiterno Taberna-
colo colassù(f?). nell’Empirico, dove con somma pace, e sicurezza, deposte le armi trionferanno, per 
sempre coronati di onore, e di gloria. 

A queste c’invita cristo, coll’ esempio suo, mentre si degna rimaner con noi fino ala con-
fumazione de’secoli, riposto sotto le specie Eucaristiche in que’ Sacrarij che volgarmente si dicono 
Tabernacoli; accioche a vista di questi, noi pieni di sante, & ardentissime brame, sospirando cantiamo 
con Davidde:”Quam dilecta Tabernacula tua Domine oirtutum? Domine, quis habitabit in Tabernaculo 
tuo? Transibo in locum Tabernaculi ad mirabilis usque ad domum Dei.”

Tutta questa religiosa Idea ha godutto la forte di essere stata digerita, e giudiziosamente 
posta in opera dal celebre Architteto, e Pittore il Sig. Domenico Paradisi; le di cui Machine, condotte 
felicemente a fine in questo Tempio Farnesiano, e altrove, sono si uguali a se medesime, che lo stesso 
guidizio, e laude che si è meritava da quelle degli anni passati, si deve ancora a questa delo’anno pre-
sente. E se vi è da notarsi fra esse qualche differenza, solamente l’è quella , che si trova nelle miniere 
assai preziose, le quali quanto più sono aperte, tanto più schietto ci danno l’argento, che producono, e 
oro parimente più defecato,e più puro.”
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Bijlage 23 Il Convito D’Assuero. Theatro Sacro per l’esposizione SS. Mo Sacramento Nella Chiesa del Gesù 
di Roma Ne’trè ultimi Giorni di Carnevale l’Anno Santo MDCCXXV, Decor voor het veertigurengebed van 
Giov. Paolo Pannini, 1725.

“ SIGNOREGGIAVA già da due anni con assoluto Dominio sù tuuta la Media e la Persia Assuero Rè 
e Monarca di centoventisette Provincie, quanti si stendon dall’India fino all’ultima Etiopia nell’Africa: 
Quando fu l’entrare appunto dell’Anno Terzo, volendo date una popolare e plausibile dimostrazione di 
sua Grandezza, e della sua gran Potenza, ordino centottanta Giorni di publici solenni Conviti, invitan-
do à intervenirvi tutti i Governatori delle Provincie, tutti i Grandi e Baroni del Regno, tutti i Generali, 
Colonelli, Capitani, ed altri Ufficiali de’suoi Eserciti; e nell’ultima settimana tutta altresi la Plebe & il 
Popolo più minuto, per cosi render più memorabile il Giorno Anniversario della sua Coronazione, &  
Assunzione al Trono, il Luogo destinato al a Festa fù la famosa Citta di Susan, Citta Capitale, e Metro-
poli della Persia, situata lungo il Fiume Coaspe, eletta perciò dal Rè per sua stabile Abitazione, e Prima 
Sede del Regno. Le Mense furono sontuosamente preparate parte nelle gran Sale, e Gallerie superiori 
del Reale Palazzo, parte à Piana terra, nele Loggiate, ne’Portici, e ne’ Viali istessi del grande e ameno 
Giardino, alla cultura di cui non idegnava il Monarca d’impiegare di tanto in tanto la Regia mano. Lo 
slendore, e la ricchezza fù tale, che per  attestato della  divina Scrittura, non solo tutti i servizj da Tavo-
la, e ogn’altro Vasellamento; mà per fino le Mense stesse, e i Letti, perciò preparati, giusta il costume 
di allora, tutti eran d’oro e d’argento. Ne’ Viali poi del Giardino, perche si rimanente scoperti, da 
Colonne di Marmo, sospesi ad Anella di Avorio, e sostenuti da Cordoni intrecciati di Bisso e Popora, 
si stedevan vaghi e ricchissimi Padiglioni, che ombreggia le Mense; le quali paimente posavano sù un 
Pavimento di Piette preziose, di Pietra dura di Paro, di Smeraldi, ed altre, intersiate e ordinate tutte à 
Taffetti di Mosaico, con tal aghezza, e si ben mettodo di colori, che più non saprebbe fare il penello…”
“…Il Teatro hà il suo principio da un Frontespizio d’ordine Composito con i suoi Piedestalli, ornato di 
sei Colonne di Marmi coloriti. Due  di queste ste fanno fronte di facciata, e le altre quattro sostengono 
la grossezza del grand’Arco: Li suoi Contrapilastri sono di Marmo, le Basi e i Capitelli son d’Oro. Sopra 
li Capitele fi posa l’Architrave e Cornicione di Marmo, nel quale altri Ornamenti d’Oro ricchiamano le 
Basi e I Capitelli: il Fraggio è di Marmo anch’esso corrispondente allle Colonne. Tuuto questo forma 
una Pianta interrotta, sopra la quale ricorre un ricco Basamento ornato di Putti di Marma, e Intagli  
d’Oro e fà base alla grossezza del sudetto Aro. In cima all’Arco, in una gran Targa leggessi l’I scrizione 
o Motto: VENITE ET COMEDITE.
 Da quest’Arco entrasi in un grand’Attio Regio d’architetura Composita, corrispondente alla detta 
Pianta, per due scagliante laterali, centinate, e interrotte da Balaustrate. In mezzo à quest’Atrio mirasi 
la Tavola Reale col Rè asisso ad essa in luogo distinto, e circondato da’Primi Parsonaggi del Regno. 
D’intorno in proporzionata distanza sono ripartite le altre Mense de’Grandi, Credenze, Vasellamenti, 
Ministri, Sonatori, con quella libertà capricciosa, che fuol prendersi la Pittura per servire al diletto 
dell’occhio. Ne’quattro Angoli dell’Atrio sono Intercolonj isolati, di Proporzione e di Marmi eguali al 
primo Frontospizio, tra, quali si vedono sporger fuori Logge sostenute da Colonne d’ordine Jonico di 
Marmo Paonazzo con Capitelli e Basi d’Oro, e sopra la Cornice dell’ordine Composito si vede sempre 
ricorre il suo Basamento ricco d’ornamenti d’Oro e Putti di Marmo. Nel mezzo sporgono quattro 
grandi Archi, e sostengono un ordine di Colonne, parimente dórdine Composito, ma diverso dalláltro, 
con Balaustrate, che ricorrono in giro, e sotto ne’quattro angoli, che formano li sudetti qauttro Archi, 
sono aperture con Logge, rendono più vaghezza all’architettura. Le apertura in giro dell’ordine supe-
riore sono chiuse, e ornante da Tapetti tuttu fregiati dÓro.
 Contiguo a’quest Atrio si vede in maggioréminenza sorgere una gran Scalinara, che porta ad u 
gran Cortile à tre ordini di Piani. Nel primo son piantata Colinne dórdine Jonico con replicata Interco-
lonj. Il s:condo Piano è di Pilastri quadri connessi da Balaustrate, che tuttintorno ricorrono, e sopra li 
Pilastri del second’ordine spingono Mensole, che ornano e sostengono il terzo Piano de Cortile, ch è 
tutto Terazzi scoperto, ornaoto e difeso in giro da Balaustrate. Da’Trafori degli Intercolonj del Cortile 
vedonsi in lontananza verdure di Giardini. Ne’Trafori pure del Cortile sono Padiglioni alzati, che lascia-
no la veduta delle Tavole, e servono  da riparo all’Aria.
Le maggiore però e più luminosa comparsa è quella, che fà l’Augustissimo Sacramento, maestosa-
mente collocato à mezz’aria in mezzo al Teatro sotto I quattro grandi Archi, servito da ricca Gloria, e 
da numerosa Comitiva di Celesti Spiriti in atto di adoratio, e corteggiarlo. Tutta la Sacra Scena abbrac-
cia l’altezza e larghezza della Trubina; quella di palmi centrentacinque, questa di ottanta, ed altretanto 
di pianta; e tutta altresi è illuminata da Lumi nascosti, al numero di sopra tre mila. Ecco quanto può 
dirsi in breve.
 Tutta la Machina è Invenzione & Opera del Sig. Gio: Paolo Pannini Piacentino.”
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Bijlage 24 BAV, R.G. Storia IV 13902, 4
Descrizione del sacro apparato orditato nella Tribuna  della basilica di S. Lorenzo in Damaso, per il sepolcro 
del Nostro Signore Gesù Christo. Nella settimana Santo l’anno 1728 Dall’ Em.o, e Rm.o Signor Cardinale 
Ottoboni Vescovo di Sabina, Vice Cancellieradi Santa Chiesa, e Commendatore della sudetta Basilica in 
Roma, nella Stamparia di Antonio de Rossi nella Strada del Seminario Romano.

 “La Fede, che gia quivi si rappresentantò in trionfo per l’Augustissim Sagramento dell’Altare, simil-
mente ora comparice per l’anniversario della Passione, e Morto del medesimo Signore, col misterioso 
Sacrifico d’Abrahamo, all’ora che per divino comando su’l monte mostratoli da Dio, doveva osserirli in 
olocausto l’Unigenito suo Figlio; Fide obtulit Abraham Isaac; (Gen. c. 12, 2) Heb. C. 11.no 17 nel quale 
fatto antivede il gran Patriarca l’occulto mistero di Gesù Cristo, impegnato per l’umana redenzione à i 
voleri dell’Eterno suo Padre: 

 Intenderà ora facilmente ciascuno quanto viene ideate nel Sagro Apparato del Sepolcro, rimirando 
su’l monte Abrahamo in atto di svenare Isaacco suo delettissimo figlio, mentre nella spelonca della 
rupe stà nell Venerabile Sagramento. Comprenderà similmente gli Angeli adoratori, come estatici per il 
prodigioso amore dimostrato dal Sovrano Signore
Verso l’uomo miserabile, et ingrato; gli altri spiriti appresso con le Fede, ò faci Sepolcrali; estinte all’ 
inverso, incontrasegno de i tormenti, e dolori sofferti dall’amabilissimo Gesù. Alzando in alto i sguardi 
il pio Fidele scorge frà le nubi l’Eterno Padre, che ad un Celeste Messaggiero; quale tiene imorandito il 
Sagrosanto Legno della nostra 
Redenzione accenna la sotto posta Tomba nella concavità del Calvario, e rivolgendo lo spettatore 
quàne là le pupille per l’aria osserca diversi Angioletti, che sostentano li principali stromenti che 
tormentano li principali stromenti che tormentarono, et impiagarono l’appassionato Gesù. Da lungi 
pure su’l monte si osserisceno alla pietosa vista de’Cristiani molti verdeggianti apressi, che rammen-
tano le fatali verzure del Gethsemani, dove si diede principio alla tormentosa Passione, e Mortte del 
nostro adorato Salvatore, che tanto operò per redimere l’anime nostre dalla  potestà infernale. Ah no 
si raccordi più, nò nelle Sagre Memorie il Ré de Moabiti, che vedendo pericolare l’assediata sua Città, 
preso il proprio Figlio primogenio, lo sacrificò sù le mura di essa, onde partironsi sdegnate, e confuse 
le falangi ostitli, e così resto immane dall’imminente eccidio il popolo assediato. Quello fù militare 
stratagema da disperato; ma questo del clementissimo Signore è stato artifizio d’amorosissima obla-
zione dell’infinita sua miserericordia, per sodisfare alla Divina guistizia. Pensa dunque, ò Christiano 
alla memorabile, e stupendo impresa; “Sanguinem fudie unicus Filius Dei pronobis; o anima erigete 
tanti vales”, esclama Agostino
 Li soldati di Ottone Cesare, doppo chi’egli volle morire; s’uccisero al di lui Sepolcro, non per altro 
al riferire Tacito, che per sara d’onore, e per amore Principe; ‘amulatione decoris, & charitate Princi-
pes’: E chi di noi tauto sarebbe per compensare la morte di Gesù Christo? Mà esso da noi tante non 
vuole. Per gratitudine richiede solamente Amore; ‘dilige pro tantis fatimini solus Amor’. Dichiarò per 
bocca del Martire di Cartagine il Crofisso Signore.

 La disposizione col disegno, e colorito di tal Sagro Apparato si conta frà l’altre operi celebri del 
Signor Allessandro Mauri famoso Ingegniero de’tempi nostri.”

Bijlage 25 Balthasar Grangegier de Liverdis, Journal d’un Voyage de France at d’Italie fait par un gen-
tilhomme francios, Paris (1667).
pp. 471-472. “Commencé le quartorzième septembre 1660 & achevé le trent-unième May 1661”

(27 februari 1661) “Dimanche de la Quinquagesima la ferveur la devotion comenVa plus que jamais à 
sállumer dans le cours desAmes fidelles, pour lópposer à la vie degreglér des meschans, qui continua 
les deux jours suivants. Je fus à L’Eglise du Gran Giesù,  où il y avoit un gran concours du Monde, qui 
consideroit le Tabernacle, chef-d’oeuvre de Maria Romani, où estoit exposé le S. Sacrement, or quoy 
que l’on m’ait dit que ces Peres changent tous les ans à pareil jour de desseins, je ne puis neant-
moins~m’empecher d’en faire icy une description. Là  j’admiray la vision du prophete Ezechiel en  
perspective sur la ville de Babylonne, où l’on  voyoit un Arc enciel qui se estoit merveilleusement bien 
rappresentè, & qui y soûtenoit ‘Autel des Sacrifices, & un Tabernacle où le S. Sacrement estoit exposé 
dans un beau jour, formé d’une grande quantité de lumieres qui se communiquoient à travers les ten-
tes. Six Seraphims, sçavoir trois de chaque costé, & une multitude innomerable d’Anges au dessins, 
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& les quatre Anmeaux aux quattre coins. On voyoit en bas le Prophetes Ezechiel fort bien reppresené  
dans un petit desert. Plus avant, l’entreé de Babylone le Ponts & le Fleur Gobar coulant dessous & 
dessus des Cavalier. Il  y avoit en cet ouvrage de  grosses machines de bois, éloigneés les unes des 
autres, mais qui s’unissoient si bien dans la perspective, qu’on les eût prises pour une mesme peiture. 
Il ne se pouvoit rien vior de plus beau. 
 Le 28 Fevrier, allant par la Ville, je recontray le Pape, devant qui marchoient cinquata chevaux 
leger, portants une lance en a main avec une petit drapeau au biut, quivoient les Corselets aussi à 
cheval au nombra de cent cinquante, ayans leurs é pees nues, piu famille & les Officiers de sa Santeté, 
les Chardinaux Patron e Rospigliosi. En denier lieu, sa Santeté porteé dans une chiare vitreé de tous 
costez, afin qu’ll puisse estre veu de tout le monde, qui se jette à genoux dans le ruès, pour y recevoir 
su benediction. Je le vis arrives dans l’Eglise du Gran Gesù, ou il Se jette à genoux par un banc y pre-
paré, pour adorer le S. Sacrament exposé sur un grand Tabernacle: où il sit ses prieres pedant quelque 
tempes, & entendit la sçavante & judiceuse predictation du Pere Oliva Jesuite. Tous les spectateurs 
furent fort edisiez de voir ce souverain Pontifice, Vicaire de Jesus Christ en terre, marcher dans l’Eglise 
teste nue, sans calote, avec grande modestie, & laissa un chacun dans l’aminiration de sa haute pieté.
 En ce jour l’aprés disneé, se fit la course de cheveaux, des Barbes & des cavalles tout ensemble, 
qui donna aux spectateurs encor plus de plaisir que toutes les precedentes.”

Bijlage 26 M. l’Abbé Richard, Jerôme Description Historique et critique de l’Italie, ou nouveaux mémoires 
sur l’éttat actuel de son gouvernment…, Dijon, Paris 1766, pp. 263-65

“Cet Oratiore du P. Caravita tien au College Romain Le St. Sacrament y étiot exposé en evidence pen-
dent les denier jours du Carnaval, sa décor aliom merité wue j’en parle. C’étoit une grande perspec-
tive illuminée par derrierre, qui representoit en figures de grandeurs neturelles, le festin des nôces 
de Cana, avec les Serviteurs, l’Architriclin & les unrnes, les musciciens sur le côte, même le chien & 
le chat; car toute cette machine etoit  fort imitée du grand tableau de Paul Veronese. Audessus de 
l’Architecture du fonds, dans une gloire éclatante étoit placé le St. Sacrement. Il regnoit dans le reste 
de l’Oratiore une obscurité majesteuse dans le laquelle en pouvoit à peine distinguer les objets à six 
pas. Cette décarotion, quoique bien entendue, me parut théâtrale &  plé placée, dans une dévotion 
aussi respectable; mais c’est le goût du Pays, toujours du spectacle qui attire le monde & qui lasse la 
reputation de celui qui le donne.
Il a une forte dévotion qui dure toute l’anne, & qui m’a toujours paru très edifiante, ~check 13-10’09] 
c’est l’exposition solemme du St. Sacrement dans toutes les principales Eglises de Rome, chacunes à 
leur tour, pendent cours de l’année que l’on appelllela solemnité des quarante heurs. Cette céremonie 
étant dispendieuse, eu égard à la quantité du luminaire qui s’y  consomme, les Eglise le plus riches 
ont cette exposition deux fois dans l’année. A Sainte Agnès de la Place Navonne , à St. Ignace, & au 
Gesu Nouvo, Eglises dela Maison Professe des Jésuites, on ne pouviot rien ajouter à la richesse de la 
parure &  à la splendeur de l’illumination. –p. 265- Dans la derniere de ces Eglises le St. Sacrement 
étoit exposé à une  très grande hauter, & il y avioit deuze cens cierges ardens sur l’Autel, tous dans des 
chandeliers d’argent, ou des torches de même métal, & dún très beau travail.”
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 BIJLAGE MET TEKENINGEN EN GRAVURES  
 OP PLAATS EN COLLECTIE

AMSTERDAM
Voormalige Collectie Lodewijk Houthakker, huidige verblijfplaatsen onbekend

1 [afb. 16] 
Ludovico Cardi da Cigoli (1559-1613)
ontwerp voor een veertigurengebed met de voorstelling van ‘Christus redt de goede 
zielen  uit de hel’ rond 1600.
Pen, penseel , bruine inkt over een schets in zwart krijt, 168 x 200 mm.
Lit. : Fuhring (1988), Vol. II, cat. no. 981, p. 661.

2 [afb. 19] 
Antonio Colli (ca. 1675-1725).
Architectuurstudie in de trant van Andrea Pozzo rond 1700.
Onderschrift m.o.: ‘di Antonio Colli, scolare di P. Pozzi’.
Penseel, grijze inkt wit gehoogd over pen, 442 x 286 mm.
Lit. : Fuhring (1988), Vol. II, cat. no.996, p. 666; Lulofs (1988), pp. 75-76/ afb. 1 

BERLIJN
Kunstbibliothek.

3 [afb. 28]  
Giuseppe Nicola Nasini (1657-1736), toegeschreven aan
Ontwerp voor een veertigurengebed rond 1700.
Pen in bruin, bruin gewassen, wit gehoogd, op bruin papier, 416 x 358 mm.
Inv.no. Hdz.no. 554-3930.
Lit.: Weil (1974), p. 242, afb. 57-b; Jacob, (1975), cat.no. 572, pp. 120, 131.

4 [afb. 66] 
Giuseppe Galli-Bibiena (1695-1757) of navolger.
Ontwerp voor een veertigurengebed.
Pen in bruin over zwart potlood, grijs gewassen, 450 x 312 mm. [de tekening is sterk 
beschadigd]
Inv.no. Hdz. no. 1132-3391a.
Lit.: Jacob (1975),  p. 183, afb. & cat.no. 928.

5 [afb.32] 
Giovanni Francesco Grimaldi (1606-1680).
Tekening voor de gravure naar de decorafbeelding van Nicolò Menghini (1610-1665) 
voor het veertigurengebed in de Gesù van 1640.
Zwart krijt, penseel in bruin, 414 x 583 mm.
Inv.no. Hdz. 1132-3334
Lit.: Jacob (1975), p. 111, afb. & cat.no. 513; Lulofs, (1992), pp. 320-325, afb.1.

6 [afb. 90] 
Johann Andreas Linck (1765-1815).
Ontwerp voor een Heilig Graf-decor met de voorstelling van ‘God de Vader en Chris-
tus in het graf ’, tweede helft 18de eeuw.
Signatuur r.o. ‘J.A. Linck’.
Pen, potlood, in kleur gewassen, 50 x 250 mm.
Inv.no. Hdz. 816-3062.
Lit.: Berckenhagen (1960), cat.no. 127, p. 46.
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7 [afb. 91] 
Johann Andreas Linck (1765-1815).
Ontwerp voor een Heilig Grafdecor met de voorstelling van ‘God de Vader en Jo-
hannes in de walvis’ tweede helft 18de eeuw.
Signatuur l.o. ‘Linck’.
Pen in kleur gewassen, 493 x 360 mm.
Inv.no. Hdz. 822- 3062.
Lit.: Berckenhagen (1960), cat.no.131, p.46.

8 [afb. 92] 
Johann Andreas Linck (1765-1815) toegeschreven.
Ontwerp voor een Heilig Grafdecor met de voorstelling van ‘Passie scènes en Chris-
tus in het graf ’ rond 1740.
Pen in kleur gewassen, 383 x 300 mm.
Inv.no. Hdz 821- 3062.
Lit.: Berckenhagen (1960), cat.no.130, p.46; Schlagenberger-Somon (1976), afb. 47, 
p. 46

FLORENCE
Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe

9 [afb. 15] 
Bernardo Pocetti (1548-1612).
Decorontwerp voor een veertigurengebed met de voorstelling ‘De jongelingen in de 
brandende oven’, rond 1600.
Pen, bruine i nkt, bruin in blauw gewassen, 100 x 194 mm.
Inv.no. 1549 S.

10 [afb. 24] 
Andrea Pozzo (1642-1709)
Ontwerp voor het veertigurengebed van 1695 in de Gesù te Rome. (zie ter vergeli-
jking de gravure naar dit decor, fig. 47, traktaat II, afb. 6)
Inv. no. 7789 A

INNSBRUCK EN OMGEVING
Graphische Sammlung Stift Stams bij Innsbruck

11 [afb. 72]  
Egid  Schor (1627-1701).
Architectuurontwerp voor een Heilig Grafdecor ca. 1670-80.
Geen gegevens techniek, afmetingen en inv.no. beschikbaar.
Litt. Grass (1957), p. 231, afb. Tafel XIV; Kamm (1989), pp. 109-110, afb. 7.

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck

12 [afb. 71] 
Egid Schor (1627-1701).
Ontwerp voor een Heilig Grafdecor met de voorstelling ‘De geseling van Christus’ 
rond 1670.
Opschrift r.o.: ‘Grab in das Gotteshaus Voldtmoschting’.
Pen in kleur geaquarelleerd, 630 x 350 mm.
Inv.no. verzameling Schöpf, band 10, no. 787.
Litt. Aurenhammer (1958), p 22, 25, 113 en afb. 10; Caramelle (1987), afb. p. 75.
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MÜNCHEN
Staatliche Graphische Sammlung

13 [afb. 84] 
Anoniem
Voorstudie voor een Heilig Grafdecor met de voorstelling ‘Drie vrouwen bij het graf 
van Christus’, rond 1800.
Pen in grijs gewassen, 312 x 287 mm.
Inv. no. 40.963.

14 [afb. 81] 
Egid Quirin Asam (1692- 1750?), toegeschreven
Ontwerp voor een Heilig Grafdecor met de voorstelling van ‘Christus op de Olijfberg 
en daaronder de dode Christus’ mogelijk voor de Asamkirche in München rond 1738.
Pen in bruin, grijs gewassen, wit gehoogd, 643 x 288 mm.
Lit.: Strieder (1951), p. 285, afb. 17 en 20, als anoniem München rond 1730; 
Aurenhammer (1958), p. 31 idem ; Krapf (1979), fig. 50, 158 als laat ontwerp van 
Gumpp. 

15 [afb. 17] 
Ludovico Cigoli (1559-1613), toegeschreven
Ontwerp voor een veertigurengebed met de voorstelling van ‘De hostie in glorie’ 
rond 1600.
Penseel in bruin, grijs gewassen, 213 x 207 mm.
Iv.no. 4938.
Lit.: Noehles (1985), pp. 92-93, afb. 2.
16 [afb. 75]
Johann Anton Gumpp (1654-1719) 
Ontwerp voor een Heilig Grafdecor rond 1700 
Penseel in bruin, geaquarelleerd, 690 x 352 mm.
Inv.no. 32.101.
Lit.: Strieder (1951), p. 281, afb. 4; Krapf (1979),  afb. 191; Krapf (1980), pp. 73-74. 
cat.no. 37, afb. 18.

17 [afb. 76] 
Johann Anton Gumpp (1654-1719) 
Ontwerp voor een Heilig Grafdecor rond 1700.
Pen in bruin, geaquarelleerd, 622 x 367 mm.
Inv. no. 32.108.
Lit.: Strieder (1951), p. 278, afb. 14.

18 [afb. 78], 
Decorontwerp rond 1700.
Pen geaquarelleerd, 282 x 163 mm.
Inv.no. 32.102.
Lit.: Krapf (1979), fig. 56; Krapf (1980), pp. 75-76, cat. no. 39. afb. 20; Weil (1980), 
p. 160, afb. 132.

19. [afb. 79] 
Decorontwerp, mogelijk voor de St. Michaelskirche München met de voorstelling 
van ‘Christus op de Olijfberg’ en aansluitend daarboven ‘Het lichaam van Christus’
Pen in bruin geaquarelleerd, 677 x 315 mm.
Inv.no. 32. 098.
Lit: Strieder (1951), afb. 16; Krapf (1979), fig. 52.



302

20 [afb. 80] decorontwerp, mogelijk voor de St. Michaelskirche München met de 
voorstelling van ‘Christus op de Olijfberg’ en aansluitend daarboven ‘Het lichaam 
van Christus’.
Pen in bruin geaquarelleerd, 677 x 315 mm.
Inv.no. 32.106
Lit. Krapf (1979) , Fig. 51

21. [afb. 89]
Franz Ignaz Günther (1725-1775).
Ontwerp voor een Heilig Grafdecor met de voorstelling van ‘Het Graf van Christus’, 
1761.
Gesigneerd en gedateerd r.o. ‘Ignati Günter fec. 1761.
Pen in grijs, licht en donker grijs gewassen over potlood, 477 x 316 mm.
Inv.no. 30.629.
Lit.: Woekel (1975), pp. 36-350, afb. 278-281 en plaat 54

22. [afb. 86] 
Stephan Schenk (werkzaam rond 1750, waarvan in de jaren 1742-1749 in Mannheim), 
toegeschreven aan
Ontwerp voor een Heilig Grafdecor met de voorstelling van ‘Het Laatste 
Avondmaal’, midden 18de eeuw.
Pen in bruin, grijs gewassen, lichtblauw geaquarelleerd,  341 x 285 mm.
Inv. no. 35.344, Blatt 1.
Lit.: Tintelnot (1939), p. 282.

23. [afb. 87] 
Stephan Schenk (werkzaam rond 1750, waarvan in de jaren 1742-1749 in Mannheim), 
toegeschreven aan
Ontwerp voor een Heilig Grafdecor met de voorstelling van ‘De hosie in glorie’, 
halverwege de 18de eeuw. Pen in bruin, grijs gewassen, lichtblauw geaquarelleerd,  
341 x 285 mm.
Inv. no. 35.344, Blatt 2.
Lit.: Tintelnot (1939), p. 282.

24 [afb. 77] 
Johann Andreas Wolff (1652-1716)
Ontwerp voor een Heilig Grafdecor voor de Frauenkirche München rond 1700.
Pen in bruin geaquarelleerd, 596 x 424 mm. Het ontwerp is aan de bovenkant recht 
afgesneden.
Inv.no. 14766.
Lit.: Strieder (1951), afb. 13, p. 279 en  p. 285; Woeckel (1975), pp. 346-349, fig. 278, 
afb. 54.

Stadtmuseum München

25 [afb. 88] 
Franz Ignaz Günther (1725-1775)
Ontwerp voor een Heilig Grafdecor met de voorstelling van ‘Het graf van Christus’, 
1752.
Gesigneerd r.o. F.I. Günther en geannoteerd r.o. 1752.
Inv.no. Mailinger Sammlung I, o. 1192
Lit.: Woeckel (1975), pp. 170-172, afb. 110, plaat 12.
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ROME
Archivio Romanum Societas Iesus

26 [afb. 20] 
Anoniem 
Ontwerp voor een veertigurengebed rond 1700.
Pen in bruine inkt gewassen, 435 x 215 mm.
Inv.no. Fg/S. Ignazio 1238/5/14.
Lit.: Lulofs (1988) 2, 3, afb. 8.

Biblioteca Casanatense

27 [afb. 1] 
Giovanni Francesco Grimaldi (1606-1680) 
Gravure naar de voorstelling van het decor voor het veertigurengebed van Nicolò 
Menghini (1610- 1665) in de Gesù te Rome 1640 met de voorstelling van ‘Mozes en 
het volk Israël in de woestijn’, 40 x 90 cm.
Inv.no. Misc. In 4. 807, int. 3.

Biblioteca dell’Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte

28 [afb. 4] 
Domenico Barrière (1622-1678)
Gravure naar de voorstelling van het decor voor het
veertigurengebed van Nicolo Menghini (1610- 1680) in de Gesù te Rome 1646 met 
de voorstelling van ‘De doortocht door de Rode Zee’.
Lit.: Bjurström (1972), p. 105, afb. 54; Weil (1974), pp. 219-,227 en 234, pl. 53-c; 
Fagiolo Dell’Arco/Carendini (1977-78), Vol. I, p. 150 en afb. p. 151.

29 [afb. 2] 
Anoniem
Gravure naar de voorstelling van het decor voor het veertigurengebed van Carlo Rai-
naldi (1611-1691) met de voorstelling van ‘De Inwijding van de Tempel van Salomo’
Lit.: Bjurström (1972), p. 105, afb. 54; Weil (1974), pp. 227, 234, afb. 54-a.

Istituto per la Grafica - Calcografia

30 [afb. 21] 
Anoniem
Gravure naar de decoratie voor het veertigurengebed van Pietro da Cortona (1596-
1669)  in de San Lorenzo in Damaso 1650.
Lit.: Noehles (1978), pp. 92-114, afb.11; Fagiolo Dell’Arco/Carandini (1977-78), Vol. I, 
p. 153 en afb. p. 154.

31 [afb. 27]
Franceso Piranesi (ca. 1758-1810) 
Gravure van het decor voor het veertigurengebed voor Adventszondag 1787 in de 
Capella Paolina van het Vaticaanspaleis, in de trant van Gian Lorenzo Bernini (1598-
1660). 
Onderschrift l.o. met de volgende toelichting: “De paus is in geknielde houding te 
zien in aanbidding voor het heilig Sacrament dat in de Capella Paolina in het Vati-
caan is uitgesteld voor Adventszondag. De feestelijke verlichting en het decor zijn 
uitgevoerd naar ontwerp van Bernini”: Il Santo Padre in atto d’adorazione  inannzi 
al Sacramento esposte Solenne da lui nella Capella Paolina in Vaticano la Domenica 
dell’Avvento. Si la grandiosa illumanazione che tutto il Rimanente della macchina 
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soni invenzione é disegno del Bernino.” 
Lit.: Weil (1974), pl. 58-b, p. 243; Fagiolo Dell’Arco, Carrandini (1977-78), vol I, p. 254   
afb. p.253; tent.cat. Le Temple (1982), p 189 cat. 213. 

WENEN
Akademie der Bildenden Künste

32. [afb. 69] 
Giuseppe-Galli Bibiena (1995-1757)  
Ontwerp voor een Heilig Graf-decor van 1719.
Onderschrift: “Sepolcro di Capella Grande per le Augus.mo Imperatore. Anno 1719. 
adi .6.Aprile. G.G.B.F.”
Pen en penseel in bruin blauw en roze geaquarelleerd 445 x 306 mm.
Inv.no. 4777.
Lit.: Hadamowsky (1955), p.59.

Graphische Sammlung Albertina

33. [afb. 63] 
Giuseppe Galli-Bibiena (1695-1757)
Ontwerp voor een Heilig Graf-decor), 1739 
Opschrift r.b.: “Sepolcro a S. Salvator Anno 1739 Alto f 11 71 largo f 12 75”.
Penseel en bister, 326 x 210 mm.
Inv.no. 60534 C.

Österreichische Nationalbibliothek

34. [afb. 50] Gravure van J.A. Pfeffel & C. Engelbrecht naar
Andrea Pozzo (1642-1709).
ÖNB, Hs., Codex 12.100, fol. 56r-v, 57r Litterae Annuae 1705; Pascoli (1732, facs. 
ed. 1933), pp. 267-268; Brix (1973), afb. 222, pp. 220 en 236-238. Brix bespreekt de 
katafalk van Pozzo in een reeks van decoraties voor uitvaartplechtigheden voor het 
Weense hof. De manier waarop Pozzo de illusionistische, geschilderde architectuur 
op het kerkinterieur afstemde bij de tijdelijke achitectuur voor de uitvaart van keizer 
Leopold I in 1705, is volgens Brix een voorbeeld geweest voor latere katafalken in 
dezelfde Weense jezuïetenkerk.

35-50 :
Decorontwerpen voor paasdiensten en opvoeringen van sepolcro-oratoria  in de 
Weense Hofburgkapel van Ludovico Ottavio Burnacini (1636-1707) in de periode 
1670-1705 op volgorde van inventarisnummer:

35. [afb. 48], Decorontwerp met de voorstelling ‘Christus verjaagt de geldwisselaars 
uit 
de Tempel’.
Potlood, 320 x 230 mm.
Inv.no. Min. 29 21 b-1
Lit.: Biach-Schiffmann (1931), p. 133-134, afb. 53.

36. [afb. 46]  ‘De toren van Babel’
Potlood, 325 x 225 mm.
Inv.no Min.29 21-b2
Lit.: Biach-Schiffmann (1931), 134.
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37. [afb. 40]  ‘Mozes en het brandend braambos’
Potlood, 320 x 225 mm.
Inv.no. Min.29 29 b-1
Lit. Biach- Schiffmann (1931), p 69 en 131.

38. [afb. 45 ] Decorontwerp met de voorstelling van ‘Maria Magdalena in Egypte’.
Potlood,335 x 220 mm.
Inv.no. Min. 29 29b-2.
Lit.: Biach-Schiffmann (1931), p. 134.

39. [afb. 47] Decorontwerp met de voorstelling van ‘De bruiloft te Kana’
Potlood 329 x 220 mm.
Inv.no. Min.29 30b-1
Lit. Biach- Schiffmann (1931), p. 134, afb.52.

40. [afb. 49] Decorontwerp met de voorstelling van ‘De hemelvaart van Eliah’.
Polood, 330 x 220 mm. 
Inv.no. Min. 29 30-b2.
Lit.: Biach-Schiffmann (1931), p. 134, afb. 50.

41. [afb. 37]  Decorontwerp met de voorstelling van ‘Het offer van Abraham’ 1692
Penseel, bruine inkt, wit gehoogd  485 x 330mm.
Inv.no. Min. 29 36.
Lit.: Biach-Schiffmann (1931), p.131; Smither (1972), pp. 378-379, afb. VIII-4;Weil 
(1982), afb. 129.

42. [afb. 33] Decorontwerp met de voorstelling van ‘Mozes en de bende van Korach, 
1679.
Sepia , wit gehoogd, 540 x 350 mm.
Inv. no. Min. 29 38-a
Lit.: Biach-Schiffmann (1931), p.135, afb. 49.

43. [afb. 35] Decorontwerp met de voorstelling van ‘Jonas en de walvis’, 1686
Potlood, 320 x 225 mm. 
Inv.no. Min.29 39 b-1.
Lit.: Renker (1913), pp.23-24; Biach-Schiffmann (1931), 68 en 131, afb. 35.

44. [afb. 41] Decorontwerp met de voorstelling van ‘Christus in de tuin van 
Gethsémané’.
Potlood, 290 x 205 mm.
Inv.no. Min. 29 40-b-1
Lit.: Biach- Schiffmann (1931), p. 68 en 135; Tintelnot (1939), pp.273-274.
45. [afb. 44], Decorontwerp met voorstelling van ‘Christus predikt in de woestijn’.
Potlood, 290 x 205 mm.
Inv.no. Min. 29 40 b-2
Lit.: Biach-Schiffmann (1931), p. 135.

46. [afb. 39] Decorontwerp met de voorstelling ‘De val van Jericho’.
Potlood, 320 x 225
Inv.no. Min.29 56 b-1.
Lit.: Biach-Schiffmann (1931), p. 123, afb. 47; Tintelnot (1939), p. 274.
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47. [afb. 34]  Decorontwerp met de voorstelling ‘Simson verslaat de Filestijnen’.
Potlood, 351 x 210 mm.
Inv.no. Min.29 5- b2.
Lit.: Biach-Schiffmann (1931), 136.

48. [afb. 42] Decorontwerp met de voorstelling ‘De pest in Jeruzalem’.
Potlood, 320 x 225 m.
Inv.no. Min. 29 57-a1
Lit.: Biach-Shiffmann (1931), p.136.

49. [afb. 43] Decorontwerp met de voorstelling ‘De wonderbaarlijke visvangst’.
Potlood, 315 x 220 mm.
Inv.no. Min. 29 57-b2.
Lit.: Biach-Shiffmann (1931), p.136.

50. [afb. 36], Decorontwerp met de voorstelling ‘Ecce Homo’, 1676.
Potlood, 285 x 205 mm.
Inv.no. Min. 29 58-b-2
Lit.: Biach-Schiffmann (1931), p. 131-132, als ‘Die Kreuzerhöhung’.

51. [afb. 38] Decorontwerp met de voorstelling ‘Het graf van Christus’.
Potlood, 340-230 mm.
Inv.no. Min.29 58-b2
Lit.: Biach-Schiffmann (1931), p.123.

52. [afb. 65] Ontwerp voor een sepolcro-decor uit het “Galli-Bibiena Skizzenbuch” van 
Giuseppe Galli-Bibiena (1695-1757) of navolger:.
Opschrift m.b.’Prospeto del Sepolcro di Pat.i Servito’.
Pen en bister, 326 x 210 mm.
Inv.no. 158-v
Lit.: Hadamowsky (1962), p.39.

53. [afb. 65] Ontwerp voor een sepolcro-decor uit het “Galli-Bibiena Skizzenbuch” van 
Giuseppe Galli-Bibiena (1695-1757).
Opschrift  m.b. ‘Prosenio Del Sepulcro’.
Inv.no. 13-r/N. 7.
Penseel en bister, 326 x 210 mm.
Lit.: Hadamowsky (1962), p.38.

WINDSOR 
Windsor Castle, Coll. HM Elizabeth II.

54. [afb. 18] Ontwerp voor het veertigurengebed in de San Lorenzo in Damaso 1633,  
Pietro da Cortona (1596-1669).
Pen, penseel in bister, 398 x 568 mm. 
Inv.no. 4448.
Lit. Blunt, Lester Cooke (1960), p.77, cat 59; Noehles (1969), p. 110, afb. 12.
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 AFBEELDINGENLIJST

Hoofdstuk 1

1 Giovanni Francesco Grimaldi, Gravure naar de voorstellling van het decor voor het 
veertigurengebed van Nicolò Menghini in de Gesù te Rome 1640 met ‘Mozes en 
het volk Israël in de woestijn’. Biblioteca Casanatense Rome

2 Anoniem, Gravure naar de voorstelling van het decor voor het veertigurengebed 
van Carlo Rainaldi in de Gesù te Rome 1650 met ‘De inwijding van de Tempel van 
Salomo’. Biblioteca dell’Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte Rome

3 Plattegrond van de Gesù met daarin een schets van een decor in de apsis.
4 Domenico Barrière, Gravure naar de voorstelling van het decor voor het veertig-

urengebed van Nicolò Menghini in de Gesù te Rome 1646 met ‘De doortocht door 
de Rode Zee’. Biblioteca dell’Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte Rome

5 Andrea Pozzo, Fig. 71 uit Perspectiva Pictorum…. Vol I, het decor voor het veertig-
urengebed in de Gesù te Rome 1685 met ‘De bruiloft te Kana’.

6  Andrea Pozzo, Fig. 47, uit Perspectiva Pictorum…, vol II met decor voor het veertig-
urengebed in de Gesù te Rome 1695, met ‘Dorstigen komt naar het water’.

7 Giovanni Battista Gaulli, Apsisfresco in de Gesù te Rome met ‘De aanbidding van  
 het Lam’, tegen 1680. Foto Alexander Fernández Hissink.

 Afbeeldingen 8 t/m 13 zijn onderdelen uit de Chiesa Nuova te Rome voor een 
 veertigurengebed.

8 Monstrans voor opstelling van de hostie. Foto Hiske Lulofs.
9 Zuil van gemarmerd, geschilderd hout. Foto Hiske Lulofs.
10 Mensa voor de opstelling van de monstrans. Foto Hiske Lulofs.
11 Kapiteel van verguld hout. Foto Hiske Lulofs.
12 Engelen van verguld papier-maché. Foto Hiske Lulofs.
13 Engelenkopje van verguld gips. Foto Hiske Lulofs.
14 Titelblad van het verslag van het veertigurengebed ‘L’Agnello Eucaristico adorato’  
 gehouden in het Heilig Jaar 1675 in de Gesù.
15 Bernardo Pocetti, Decorontwerp voor een veertigurengebed rond 1600, met ‘De 

Jongelingen in de brandende oven’. Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, 
Florence 

16 Ludovico Cardi da Cigoli, toegeschreven, Decor voor het veertigurengebed rond 
1600, met ‘Christus redt de goede zielen uit de hel’. Vm. Coll. Lodewijk Houthakker 
Amsterdam.

17 Ludovico  Cardi da Cigoli of omgeving, Decorontwerp voor een veertigurengebed 
rond 1600. Staatliche Graphische Sammlung München

18 Pietro da Cortona, decorontwerp voor het veertigurengebed in de San Lorenzo in 
Damaso 1633. Coll. HM Elizabeth II Windsor Castle.

19 Antonio Colli, Architectuurstudie naar Andrea Pozzo rond 1700. Vm. Coll. Lodewijk 
Houthakker Amsterdam. 
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20 Anoniem, Decorontwerp voor het veertigurengebed tegen 1700. Archivio Romanum 
Societas Jesus Rome.

21 Anoniem, Gravure naar Pietro da Cortona, Decoratie voor het veertigurengebed in 
de San Lorenzo in Damaso 1650.

22 Andrea Pozzo, Fig. 64 uit Perspectiva pictorum…vol. I, Fabbrica quadrata.
23 Andrea Pozzo, Fig. 48 uit  Perspectiva pictorum…, vol. II, Decor voor het veertiguren-

gebed. 
24 Andrea Pozzo, Ontwerp voor het decor voor het veertigurengebed in de Gesù van 

1695. Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Florence.
25 Andrea Pozzo, Fig. 60 uit Perspectiva pictorum…vol. I, Tabernacolo ottangolare.
26 Andrea Pozzo, Fig. 66 uit Perspectiva pictorum…vol. I, Figura rotonda, een Heilig 

Grafdecor voor de Sant Ignazio te Rome. 
27 Deprés, Gravure naar een decor voor het veertigurengebed uit 1787 van Francesco 

Piranesi voor de Cappella Paolina in het Vaticaan (naar idee van Bernini). 
 Istituto Nazionale per la Grafia - Calcografia
28 Giuseppe Nicola Nasini, Decorontwerp voor een veertigurengebed rond 1700. 
 Kunstbibliothek Berlijn.
29 De sacramentskapel in de S. Giovanni in Laterane rond 1600. 
30 Rafael, Fresco in de ‘Stanza di Eliodoro’ rond 1512-14 in het Vaticaan. Foto Musei 

Vaticano, Archivio Fotografico
31 Domenique Barrière, Fig. 3  uit Cifre della Eucharistia, G. Roccamora , vol. I 1668.
32 Giovanni Francesco Grimaldi, Tekening voor de gravure naar het decor voor het 

veertigurengebed van Nicolò Menghini in de Gesù van 1640. Kunstbibliothek 
 Berlijn.

Hoofdstuk 2

Afbeeldingen 33 t/m 49 zijn decorontwerpen van Ludovico Ottavio Burnacini voor 
opvoeringen van sepolcro-oratoria aan het Weense hof in de periode ca. 1670-1705.
Österreichische Nationalbibliothek Wenen.

33 ‘Mozes en de bende van Korach, 1679.
34 ‘Simson verslaat de Filestijnen’.
35 ‘Jonas en de walvis’, 1686. 
36 ‘Ecce Homo’, 1676. 
37 ‘Het offer van Abraham’ 1692.
38 ‘Het graf van Christus’.
39 ‘De val van Jericho’. 
40 ‘Mozes en het brandend braambos’.
41 ‘Christus in de tuin van Getsemané’.
42 ‘Pest in Jeruzalem’.
43 ‘De wonderbaarlijke visvangst’.
44 ‘Christus predikt in de woestijn’.
45 ‘Maria Magdalena in Egypte.
46 ‘De toren van Babel’.
47 ‘De bruiloft te Kana’.
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48 ‘Christus verjaagt de geldwisselaars uit de Tempel’.
49 ‘De hemelvaart van Eliah’
50 Pfeffel en Engelbrecht, Gravure naar de katafalk van Andrea Pozzo voor de uitvaart 

van keizer Leopold I, Universitätskirche Wenen 1705. 
51 Andrea Pozzo, Wanderaltar 1707 in de Franziskanerkirche te Wenen. 
 Foto Jan de Jong.
52 Andrea Pozzo, Hoogaltaar in de San Francesco in Mondovi, rond 1676. 
 Foto Ludwin Paardekooper.
53  Scena per angolo. Pl. 48 uit F. Galli Bibiena, Direzioni della prospettiva teorica....1724.

Afbeeldingen 54 t/m 61: gravures van J.A. Pfeffel naar ontwerpen van Heilig Graf-
decors van Giuseppe Galli-Bibiena uit Architetture e prospettiva,1740:

54 pl. III-4, sepolcro met het thema ‘Misit Eum Annas ligatum ad Caipham’. 
55  pl. IV-8, sepolcro met het thema ‘Et  aduxerunt Jesum as ummum Sacerdotum’.
56  pl. I-8, sepolcro met het thema ‘Et duxerunt Jesum ut crucifigerunt’.
57 pl. II-8, sepolcro met hetzelfde thema als afb. 56, zonder onderschrift.
58 pl. III-8, sepolcro met hetzelfde thema als afb. 56, zonder onderschrift.
59 pl. IV-5, sepolcro  met het thema ‘Susceperunt autum Jesum et adduxerunt’.
60 pl. II-5, sepolcro met het thema ‘Et milites plecentes Coronam imposuerunt’.
61  L. Zucchi, Gravure naar het sepolcro van Giuseppe Galli-Bibiena, Pl 5 uit Architetture 

e prospettiva 1740 met het thema ‘Domus mea domus orationes est’.
62 Heilig Grafdecor van Giuseppe of Antonio Galli-Bibiena in Stift Dürnstein rond 

1740. Foto Bundesdenkmalamt Wien.
63 Giuseppe Galli-Bibiena, Ontwerp voor een sepolcro-decor van 1739, 
 Albertina Wenen.
64 Giuseppe Galli- Bibiena of werkplaats, Architectuurstudie voor een Heilig Grafdecor 

uit het Galli-Bibiena Skizzenbuch. Österreichische Nationalbibliothek Wenen.
65 Giuseppe Galli-Bibiena of werkplaats, ontwerp voor een proscenium boog van een 

Heillig Grafdecor uit het Galli-Bibiena Skizzenbuch. Österreichische Nationalbiblio-
thek Wenen.

66 Giuseppe Galli-Bibiena of navolger, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor. 
 Österreichische Nationalbibliothek Wenen.
67 Franz Anton Danne, Heilig Grafdecor in Stift Zwettl 1744. 
 Foto Bundesdenkmalamt Wenen
-a Detailopname van het decor van Franz Anton Danne in Stift Zwettl. 
 Foto Hiske Lulofs
68 Anoniem, Heilig Grafdecor, in de Pfarrkirche van Gross Weihendorf rond 1750. 
 Foto Bundesdenkmalamt Wenen
69 Giuseppe Galli-Bibiena  ontwerp voor een Heilig Grafdecor 1719, 
 Akademie der Bildenden Künste, Wenen.
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Hoofdstuk 3

70 Johann Ferdinand Schor en Johann Martin Gumpp, Heilig Grafdecor in Stift Wilten 
1708. Foto Denkmalamt Tirol, Innsbruck

71 Egid Schor toegeschreven, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor voor Stift Stams 
rond 1670.Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck.

72 Egid Schor, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor rond 1670-80. 
 Graphische Sammlung Stift Stams
73 Michael Hartwanger 1771, Gravure naar een Heilig Grafdecor van Johann Anton 

Gumpp, 1675 voor de Theatinerkirche in München met ‘Het offer van Abraham’. 
Stadtarchiv München.

74 Hoogaltaar van de Theatinerkirche in München. Foto: http://www.wikiwand.com/
de/Theatinerkirche_(München)

75 Johann Anton Gumpp,  Ontwerp voor een Heilig Grafdecor voor een kerk in 
 München. Staatliche Graphische Sammlung.
76 Johann Anton Gumpp, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor voor een kerk in 
 München. Staatliche Graphische Sammlung.
77 Johann Andreas Wolff, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor voor de Unsere Liebe 

Frauenkirche in München. Staatliche Graphische Sammlung München.
78 Johann Anton Gumpp, Ontwerp voor  een Heilig Grafdecor  in de Theatinerkirche 

in. München. Staatliche Graphische Sammlung München. 
79 Johann Anton Gumpp, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor voor een kerk in   
 München. Staatliche Graphische Sammlung München.
80 Johann Anton Gumpp, Ontwerp voor Heilig Grafdecor voor een kerk in München.
 Staatliche Graphische Sammlung München
81  Ägid Quiridius Asam, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor in de Asamkirche in 
 München rond 1738.
82  Ägid Quiridius Asam, Hoogaltaar van de Asamkirche in München, 1738.
83   Wendel Dietrich, Hoogaltaar St. Michaelskirche in München, 1589.
84  Anoniem, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor, rond 1800. 
85  Johann Daim, Heilig Grafdecor in de Pfarrkirche te Flaurling 1829. 
 Foto Tiroler Kunstkataster, Amt der Tiroler Landesregierung, Innsbruck.
86  Stephann Schenck, toegeschreven, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor rond 1750. 

Staatliche Graphische Sammlung München.
87 Stephann Schenck, toegeschreven, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor rond 1750.

Staatliche Graphische Sammlung München.
88 Franz Ignaz Günther, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor, 1752. 
 Stadtmuseum München.
89  Frans Ignaz Günther, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor, 1761. 
 Staatliche Graphische Sammlung München.
90  Johann Andreas Linck, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor, tweede helft 18de eeuw. 

Kunstbibliothek Berlijn.
91 Johann Andreas Linck, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor, tweede helft 18de eeuw. 

Kunstbibliothek Berlijn. 
92 Johann Andreas Linck, Ontwerp voor een Heilig Grafdecor, rond 1740. 
 Kunstbibliothek Berlijn.
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93 Anoniem, Heilig Grafdecor voor de Heilig Grab-Bruderschaft te Nauders 1803. 
 Foto Mathis, Landeck.
94  Anoniem, Heilig Grafdecor rond 1720 in de Pfarrkirche te Kenzingen. 
 Fotograaf onbekend
95 Balthasar Riep, Heilig Grafdecor in de Dekanatspfarrkirche te Breitenwang, 1738.
-a         Detail van het heilig Grafdecor in de Dekanatpfarrkirche te Breitenwang.
-b Figuurstukken van het decor van Riep in de Totenskiche te Breitenwang.
96 Anton Zoller, Heilig Grafdecor in de St. Andrä te Lienz, 1752.
-a ‘De Intocht in Jeruzalem’. Foto Hiske Lulofs.
-b ‘Laatste Avondmaal’. Foto Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat für Tirol. 
 Innsbruck.
-c  ‘Ecce Homo’. Foto Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat für Tirol. Innsbruck.
-d ‘De Opstanding’. Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat für Tirol. Innsbruck.
-e  ‘Christus als tuinman voor Maria Magdalena’. Foto Bundesdenkmalamt, Landes-

konservatorat für Tirol. Innsbruck.
97  Chrisoph Anton Mayr, Heilig Grafdecor in de Franziskanerkirche te Schwaz, 1764. 

Foto Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat für Tirol. Innsbruck.
98  Anoniem, Heilig Grafdecor in de dom van Innsbruck rond 1820. 
 Foto Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat für Tirol. Innsbruck.
99  Christoph Anton Mayr, Wanderaltar in de kloosterkerk Mariathal, Kramsach 1768. 

Foto Tiroler Kunstkataster, Amt der Tiroler Landesregierung, Innsbruck.
100 Johann Nepomuk Pfaundler, Heilig Grafdecor in de Pfarrkirche te Patsch rond 1782. 

Foto Tiroler Kunstkataster, Amt der Tiroler Landesregierung, Innsbruck. 
101  Johann Nepomuk Pfaundler, Heilig Grafdecor in de Pfarrkirche te Schönberg, 1760-

80. Foto Bundesdenkmalamt Landeskonservatorat für Tirol, Innsbruck. 
102  Johann Nepomuk Pfaundler, Heilig Grafdecor in de Pfarrkirche te Mutters, 1760-80. 

Toestand 1979. Foto Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat für Tirol.
103  Anoniem, Heilig Grafdecor in de Pfarrkirche te Ischgl rond 1800. 
 Foto Mathis, Landeck.
104 Johann Georg Bergmüller, Wanderaltar in de kloosterkerk te Diessen, 1736-37.
105  Johann Georg Bergmüller, Hoogaltaar in de Studienkirche te Dillingen rond 1755.
106  Anoniem, kabinetvormig Heilig Graf in de kloosterkerk te Raitenhaschlach, 
 rond 1750.
107  Anoniem, kabinetvormig Heilig Graf in de Wieskapelle van de Mariabrunnkerk te 

Wenen, rond 1750. Foto Bundesdenkmalamt Wien.
108    Johann Pfunner, Heilig Grafdecor in de Pfarrkirche  St. Bartholomeus te Ettenheim, 

1778-79. Fotograaf onbekend.
109       Anoniem  Fastenkrippe of decor voor het Heilig Graf in huis, rond 1800 in Innsbruck 
-a-d      Volkskunstmuseum. Foto H. Menardi, Innsbruck. 
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 SUMMARY

 ‘Romae non sic’

Ephemeral Decorations for the Forty Hours Devotion during Carnival in Rome and for 
the Holy Week in Austria and Southern Germany, 1600-1800.
In this dissertation, ephemeral church decorations for the Forty Hours Devotion in 

Rome and for the Eastertide in Austria and Southern Germany are described, analyzed 
and compared to each other for the first time. The Roman decorations were made with 
the aim of distracting the people from the carnival celebrations and enticing them into the 
churches. The sets that were (and sometimes still are) erected in churches in Austria and 
Southern Germany were meant to celebrate ceremonies for the Holy Sepulcher during the 
Holy Week. 
This dissertation not only deals with the development and history of these ephemeral 
constructions, but also with their practical aspects, such as dimensions, materials, their 
placement in the church-interior, their form and their function during the ceremonies. 
In this way it is possible, to some extent, to reconstruct the lost ephemeral art in Rome. 
All three chapters deal with Jesuit provinces, as the members of this order were the main 
organizers of ephemeral decorations for the Forty Hours Devotion. The sepolcri in 
Munich and Innsbruck discussed in chapter three, belong to the Jesuit province of ‘
Germania Superior’.

In chapter one, the origin and development of the Roman decors for the Forty Hours 
Devotion are discussed. The Forty Hours Devotion originated as a reaction to the reforma-
tion movements in Western Europe and at the same time as a reaction against the advan-
cing Turkish armies. It is a celebration during which the Sacrament is shown for forty 
hours on a church altar. The first celebration was held in 1527 in the church of San 
Sepolcro in Milan. This form of Devotion took place four times a year, not only during the 
Holy Week, but also at Whitsun, at the feast of the Assumption (August 25) and at 
Christmas. From Milan it spread to other parts of Italy and Europe.
Towards the end of the sixteenth century Jesuit priests in Rome took the initiative to 
organize the Forty Hours Devotion during Carnival in order to distract people’s attention 
from profane feasts on the streets of Rome. The organizers were members of the so-called 
Congregazione dei Nobili in the Casa Professa next to the church of the Gesù. The festive 
celebrations were held in the Gesù on the last days of Carnival (on the Sunday, Monday and 
Tuesday before the beginning of Lent). The organizers hoped that nobody would be insen-
sible to the embellishments of the churches during the last and most tumultuous days of 
Carnival. Likewise, two other ecclesiastical societies introduced permanent days of prayer: 
the three days preceding the celebrations in the Gesù were ‘claimed’ by the 
Apostolic Vice-Chancellor for the church of San Lorenzo in Damaso, which is incorpora-
ted in the Palazzo della Cancelleria. The days at the beginning of Carnival were left for the 
Congregazione della Comuniale Generale, in the so called Oratoria della Caravita (near the 
St. Ignazio, the Jesuit university church).  
During the first decades of the 17th century, the festive decorations situated in the church 
choir developed into complete side scene decors beneath a heavenly sphere filled with 
clouds and angels around a luminous host, and God the Father on top. The subjects were 
usually derived from the Bible. 
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Several artists who designed these stage sets were quite famous, as for instance Pietro da 
Cortona (1596-1669) and Andrea Pozzo (1642-1709), who described some of his works 
in his treatises Perspectiva, pictorum et architectorum. But less famous artists were also 
involved. One example is Nicolò Menghini (1610-1665), who made a few stages for the 
celebrations in the Gesù. From Giovanna Maria Mariana, who worked in Rome between 
1650-1675, no prints or designs are left, but a description of the set he made for the Forty 
Hours Devotion in the Gesù in the Holy Year 1675 is still known.
Every year new miracle stories from the Bible were commissioned. The reason for this was 
to make the churches more attractive and to pique curiosity to visit them. Inventories of 
costs and materials between 1645 and 1725, in the archive of the Congregazione dei Nobili, 
provide us with information about the temporary constructions. The wooden side wings on 
the stage were covered with canvas which was first primed with a coat of plaster and finally 
painted over with tempera. The figures were either painted on the panels or constructed as 
wooden flat cutouts, that were free standing on the stage. Besides these descriptions from 
the Congregazione dei Nobili, some decor parts from the 18th century have been found in 
the Chiesa Nuova and are described for the first time in this dissertation. 
After the description and a reconstruction of the lost church sceneries, the question is ad-
dressed weather it is possible to sketch a stylistic development based on designs, prints and 
eyewitness accounts. With our present knowledge this is not possible. Instead, a survey of 
various types of sceneries is outlined.
Chapter two deals with the scenery for Easter celebrations in Vienna, where a Carnival 
tradition as in Rome did not exist. The Austrians celebrated their main church feast during 
the Holy Week. In the second half of the 17th century the Italian scenery of the Forty Hours 
devotion was introduced in Vienna by the stage designer Ludovico Burnacini, who arrived 
in that city from Venice in 1651. He designed stage sets for the Austrian Court in the Hof-
burgkapelle in the period 1670-1705. In form and image, his designs strongly resemble the 
Roman stage sets of Nicolò Menghini and Carlo Rainaldi from around 1640-1650. But even 
though the Roman and the Viennese pictures do look alike, their function and application 
were rather different. The Hofburgkapelle decors were not only used for the 
religious Easter celebrations, but also for performances of sepolcro-oratorio on Good 
Friday. During these performances, the stage was used by the singers. Stage machinery 
was used for figures as God the Father or devils, which were made on flat painted wood. 
The stage sets in the Hofburgkapelle were executed like the sets for opera performances. 
Only the triumphal arch was adapted to the shape of the church choir.
Before moving from Rome to Vienna, Andrea Pozzo published two volumes on perspec-
tive, Perspectiva, pictorum et architettura (1693 and 1700). In these treatises, decors that 
he had made in Rome for the Forty Hours Devotion are described and printed. A trans-
lation from the Italian and Latin texts into German appeared in 1709 and was of great 
importance to many artists in Austria and Germany. The high altar in the Franziskaner-
kirche (1707) in Vienna is made after the ‘Figura Quadrata’ (fig. 64) in Vol. I. The altar is a 
so-called Bühnenaltar or ‘theatrical altar’. It was used as the main altar for services as well 
as for the Forty Hours Devotion and Easter celebration. 
From 1711 till 1744 Giuseppe Galli-Bibiena worked for the Austrian Court. Like Burnacini, 
he designed new scenery every year for sepolcro-oratorio for the Hofburgkapelle. However, 
these decors were only used as decoration, not as a stage set. Some of Bibiena’s designs 
have been preserved. Like Andrea Pozzo, Galli-Bibiena published his stage designs in a 
treatise, Architettura, e prospettive (1740).
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In chapter three, decors in Bavarian and Tyrolean churches are studied. In 1666 the 
Austrian artist Egid Schor, who had worked in Rome in the studios of Pietro da Cortona 
and Gian Lorenzo Bernini, returned to Innsbruck and introduced the example of Roman 
decors for the Forty Hours Devotion for Easter services. 

A few years later, in 1675, Johann Anton Gumpp, a pupil of Egid Schor, introduced the 
Italian form of ephemeral scenery in Munich. Later on, in the early 18th century, Gump 
made high stage designs, most likely for the Jesuit St. Michael Church, with three diffe-
rent scenes above each other, which were different from the Roman sets. The drawings by 
Franz Ignaz Günther from the second half of the 18th century, however, strongly show the 
influences of Pozzo’s treatises. 
            
In this last section of this dissertation, some sceneries from the period ca. 1750-1800 that 
still exist are thoroughly described (also several decorations from later still exist). Most of 
them are found in Tyrolean parish churches. Pozzo’s influence is here also noticeable, 
especially in the church of St. Andrea in Lienz. During the Holy Week a sepulcher by 
Anton Zoller (1752) is shown. Its concave architecture is a copy of the scenery made by 
Andrea Pozzo in 1695 for the Roman church of Il Gesù. Biblical scenes are represented by 
flat wooden figures on stage, exactly as it is described in the archive of the Roman 
Congregazione dei Nobili. The scenery is on show with five different scenes, from Palm 
Sunday till Easter Monday - much longer than the Roman decors for the Forty Hours 
Devotions during carnival.
The increase in the use of stage sets for religious celebrations was immense during the 
17th and 18th centuries in general, in Rome as well as in Vienna, Innsbruck and Munich 
and their environments. The applications, however, were very different.
The preservation of the ephemeral decorations is connected to their difference in function. 
For the Forty Hours Devotion in Rome during carnival, it was important to design new sets 
every year, with various biblical stories, so as to surprise people and in this way to attract 
them to the churches. Of this form of Roman, ephemeral art, only descriptions, designs 
and prints have survived. The Austrian decorations, on the other hand, were used every 
year again and again, so they were preserved for a longer time; some even still survive 
today.
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