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Gordijnen 
van licht in 
Paderborn

Op ongeveer drie uur rijden 

vanuit Midden-Nederland is het 

Duitse Paderborn een uitstekende bestemming 

voor reislustige dagjesmensen. Met de nieuwe 

tentoonstelling over de gotiek in het diocesaan 

museum is er nu een extra reden om de stad te bezoeken.

Erik Hendrix

Paderborn heeft, ondanks haar kleine historische cen-
trum, een bijzondere plaats in de Europese geschie-
denis. In 777 besloot Karel de Grote bij de zes bron-
nen waaruit de rivier de Pader ontspringt, een kasteel 
te bouwen. Zo begon de geschiedenis van de stad en 
in 795 zou de Frankische koning Paderborn tot bis-
dom maken.
Ondertussen waren er in Rome in datzelfde jaar heel 
andere zaken aan de gang. Na de dood van paus Adri-
anus I werd (uit angst voor inmenging van de Fran-
ken) vrijwel onmiddellijk een nieuwe paus benoemd, 
de heilige Leo III. Deze Leone kwam uit een nederig ge-
slacht, wat niet naar de smaak was van de jaloerse fa-
milieleden van de overleden paus. Ze besloten een aan-
slag op zijn leven te plegen.
Na een vastberaden, maar mislukte poging om Leo tij-
dens een processie van zijn ogen en tong te ontdoen, 
zag de zwaargewonde paus zich gedwongen om de 
hulp van de Franken in te schakelen. Zo vluchtte hij 
naar Paderborn, waar hij in 799 door de Frankische ko-
ning werd ontvangen. Met de hulp van Karel wist Leo 
zijn plek op de heilige stoel weer te heroveren. Een jaar 
later zou Karel door dezelfde paus tot keizer van het 
Heilig Roomse Rijk worden gezalfd.

Oud en nieuw
Als nieuwe bisschopsstad had Paderborn echter geen 
eigen heilige. Daarom werden in 835, op verzoek van 
Karels zoon Lodewijk de Vrome, de overblijfselen van 
het lichaam van de heilige Liborius (een tijdgenoot van 
Sint-Maarten) naar Paderborn gebracht. Al snel groei-
de de jaarlijkse processie uit tot een volksfeest, het Li-
borifest, dat vandaag de dag een van de oudste Duitse 
katholieke tradities is en maar liefst anderhalf miljoen 
bezoekers trekt. Het graf van Liborius bevindt zich nog 
in de crypte van de Paderborner Dom.
Rond 1215 begon men met de bouw van de huidige 
kathedraal. De geschiedenis is echter wreed geweest 
voor het gebouw, dat vooral tijdens de Tweede Wereld-
oorlog veel te verduren kregen. Luchtaanvallen van de 
geallieerden vernietigden ongeveer 85% van de oude 
stad en van de kathedraal stonden nog slechts de mu-
ren overeind. In veel opzichten is de Paderborner Dom 
deze klap nooit echt te boven gekomen. De sobere stijl 
die men nadien heeft gehanteerd, lijkt zich bijna uit 
schaamte niet te willen verheffen. Toch verkeert de ka-
thedraal in zeer goede staat. Het mag duidelijk zijn dat 
de Kirchensteuer (‘kerkbelasting’) een hoop mogelijk 
maakt. Dat geldt ook voor het diocesaan museum en 
de indrukwekkende tentoonstelling over de gotiek die 
daar tot 13 januari te zien is.

knhart
Fo

to
: w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

 - 
C

C
B

Y
 T

su
ng

am

Fo
to

: B
is

ch
öfl

 ic
he

s 
D

om
- u

nd
 D

iö
ze

sa
nm

us
eu

m
, M

ai
nz

 - 
B

er
nd

 S
ch

er
m

ul
y

Het indrukwekkendste rekwisiet van de tentoonstelling in 
Paderborn is wel het zogenaamde ‘Verbonden hoofd’.
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Barbaarse schoonheid
De ontwikkeling van de gotiek begon oorspronkelijk 
uit noodzaak. Abt Suger van de abdij van Saint-Denis 
zocht een oplossing voor de drukte in de kerk, vooral 
bij de relikwieën was het doorgaans dringen. Daarom 
ontwierp hij de kooromgang, waar een reeks kapellen 
met hoge ramen in een krans om het hoogaltaar ston-
den. Op die manier konden verschillende priesters te-
gelijk de Mis lezen en zorgden de hoge ramen voor 
veel lichtinval. Volgens de abt was veel licht nodig om 
God passend te eren.
De nieuwe stijl was een vreemd verschijnsel voor de 
mediterrane volken, die deze spottend de stijl van de 
Goten ofwel de gotiek noemden, naar de barbaarse 
stam uit het noorden. Nog altijd zijn de hoge, smalle, 
gordijnachtige glas-in-loodramen de meest karakteris-
tieke kenmerken van de middeleeuwse gotiek.
In een periode van economische en culturele bloei in 
Noordwest-Europa werden gotische kathedralen bij 
uitstek beschouwd als een kans om het prestige van 
een stad wereldkundig te maken. De kathedraal van 
Paderborn bevond zich op de drempel van deze ont-
wikkeling. De bouw begon met de grote westertoren 
die in laat-romaanse stijl werd gebouwd. De nieuwe 
ontwikkelingen maakten echter dat het schip, in de 
vorm van een hallenkerk, in vroeg-gotische stijl werd 
gebouwd waar uiteindelijk laatgotische elementen 
aan zouden worden toegevoegd. De Paderborner 
Dom is daarmee niet het beste voorbeeld van een zui-
ver gotische stijl, maar laat wel goed zien hoe de mid-
deleeuwse architectuur zich in de loop der tijd heeft 
ontwikkeld.

Groot en klein
Hoewel we bij gotiek vaak denken aan enorme kathe-
dralen bleef de nieuwe stijl niet alleen tot zulke groots-
heid beperkt. Ook in het klein werd de gotiek in de 
hoge en late Middeleeuwen dominant. Monstransen, 
cibories, wierookvaten, reliekschrijnen, verluchte ma-
nuscripten – alles werd in een gotische vorm gegoten. 
Prachtige voorbeelden in deze tentoonstelling zijn de 
drietorenreliekschrijn en de armreliek van abdis Beatrix 
von Holte. De curator heeft werkelijk kosten nog moei-
te gespaard om een zeer indrukwekkende collectie bij 
elkaar te brengen.
Het indrukwekkendste rekwisiet moet toch wel het 
zogenaamde ‘verbonden hoofd’ zijn dat Paderborn te 
leen heeft gekregen van Dommuseum Mainz. Dit 
werk van de anonieme Meester van Naumburg maakt 
wederom gebruik van licht om een bijzonder effect te 
sorteren. Het hoofd maakte onderdeel uit van een fi -

guur die aan het plafond hing en op de bezoekers 
neerkeek. Zijn ledematen waren uitgerekt naar de vier 
hoeken die matigheid, kracht, wet en voorzichtigheid 
uitdrukten.
De gezichtsuitdrukking van het verbonden hoofd 
lijkt misschien wat ondoorgrondelijk en ongrijpbaar, 
maar wanneer men destijds met kaarsen onder de fi -
guur door ging, zouden door het veranderende licht 
en schaduweffecten verschillende emoties zichtbaar 
worden – van een beminnelijke glimlach tot een hui-
lende en smekende blik. De boodschap mag duide-
lijk zijn: matigheid, kracht, wet en voorzichtigheid 
zijn weliswaar deugdzaam, maar ze zijn lang niet al-
tijd even leuk.
Een middeleeuwse boodschap, gebracht door een ste-
nen kop, kan voor moderne mensen nog steeds actueel 
zijn. Zo brengt deze tentoonstelling de lang vervlogen 
middeleeuwse wereld weer een klein beetje tot leven. +

Gotiek. De dom van Paderborn en de Europese bouwcultuur 
in de 13e eeuw. Nog t/m 13 januari 2019 in het Diocesaan 
Museum Paderborn. Info: dioezesanmuseum-paderborn.de
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De armreliek van abids Beatrix von Holte.

Het Liborifest in Paderborn is een van de oudste Duitse katholieke tradities.

Onder: De Dom van Paderborn heeft veel te lijden gehad 
onder de Tweede Wereldoorlog en is die klap nooit echt te 
boven gekomen.

De drietorenreliekschrijn.
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