Kiek ins
nao bove
Alle gegevens en foto’s van en uit de
St. Servaaskerk aangereikt door Jan
van Hoek; samenstelling Jef Bartelet
(Als geheugensteuntje: herhaling vooraf van de eerder
verschenen aflevering 11-7-2012)

Klepperende knoken 1
In de Akense Klappergasse is wel een heel opmerkelijke
gevelsteen te vinden met in bisschopskledij gehulde skeletten
en het raadselachtig opschrift: MONULFF, GONDULFF,
STAET OP TER VA(E)RT; WIJT AKEN DAT MUNSTER.
Aken; dus een Duitse steen? Dacht het niet, want de
connectie met Maastricht is zonder meer aantoonbaar.
Het opschrift maakt al duidelijk dat die twee ontvleesde
figuren de vroegere Maastrichtse bisschoppen Monulphus en
Gondulphus moeten voorstellen en dan heb je nog de
Maastrichtse stadsster prominent in het hoekje.
Beeldhouwer Dries Engelen, wonend en werkend in
Maastricht, maakte deze steen die door het stadsbestuur van
Maastricht aan de burgers van Aken werd aangeboden, toen
ze daar te gast waren op de Maastrichtdag van de Akense
Heiligdomsvaart in 1958.
De tekst op de steen is daarnaast ook nog geen Duits, maar
(Middel)Nederlands en verwijst naar de inwijding van de
Domkerk van Aken die was gebouwd als hofkapel van Karel
de Grote, bekend onder de naam Münster.
Het verhaal wil, dat toen Karel de Grote in 804 zijn pas
gebouwde Pfalzkapelle wilde laten inwijden, hij daarvoor
paus Leo III en een hele schare bisschoppen wist te
mobiliseren. Zo veel bisschoppen als er dagen in een jaar
gaan, tenminste, dat was de bedoeling. Maar ai, ondanks alle
inspanningen kwam hij maar op een aantal van 363; twee te
weinig dus. Het mag duidelijk zijn dat dit Karel de Grote
helemaal niet beviel. Maar gelukkig was onze lieve Heer de
keizer welgezind en stuurde in de nacht voor de inwijding een
engel in de crypte van de Maastrichtse Servaas die met luide
stem riep: ‘Monulphus en Gondulphus, sta op en ga naar
Aken om de Münsterkerk in te wijden.’ En werkelijk, de twee
rezen op uit hun graf en gingen in vol ornaat op pad. Ze
haastten zich met zo'n vaart door de Jacobsstraße omlaag

naar het Münster, dat hun knoken er van klepperden. Het
volk, dat zich om de kapel had verzameld, kon het
duidelijk horen. Toen de twee ook nog op de voor hen
gereserveerde stoelen plaatsnamen, kon de heilige
viering toch doorgang vinden!
En nadat het feest 's avonds was afgelopen, verlieten de
twee heiligen de stad, om zich in Maastricht weer te ruste
te leggen.
De Klappergasse (= kleppersteeg) waar het volk de
klepperende knoken gehoord zou hebben, herinnert
samen met de moderne gevelsteen aan die wonderlijke
gebeurtenis van meer dan twaalfhonderd jaar geleden.
(Al zal de naam van de steeg eerder vernoemd zijn naar
het geluid van de ratelklepper die melaatsen op weg naar
de Dom moesten laten horen als waarschuwing.)
In een andere versie, om het wonder nog wat aan te
dikken, gaat Karel himself naar Maastricht om daar zelfs
drie (ontbrekende) bisschoppen uit hun graf te bidden.
Wordt niet vermeld, maar dat zullen dan wel Monulphus,
Gondulphus én Servaas zijn geweest.
De wonderbaarlijke wederopstanding van Monulphus
en Gondulphus is ook hoog in het gewelf van de
Maastrichtse St. Servaaskerk terug te vinden te midden
van veel fraaie sluitstenen waaronder die van
Monulphus en Gondulphus:
MONVLFF ♦ GONQVLFF ♦ STOET ♦ OP ♦ TER ♦
VART ♦ WYT ♦ AKEN ♦ DAT ♦ MVNSTER ♦ SEGT ♦
GOT ♦ ONGEIPART
Het eigenaardige is dat verschillende bronnen in de 18
e
en 19 eeuw die tekst in het gewelf noemen met een
stel afwijkende woorden in combinatie met een
gebeeldhouwde engel.

Hoe het precies zit met die verschillen en ook de
herkomst van de sage, daar heeft Jan van Hoek uit
het Utrechtse IJsselstein onderzoek naar gedaan en
komt met mogelijkheden en conclusies die duidelijk
afwijken van de thans geldende opvattingen.
Maar daarover meer in de volgende aflevering.
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Klepperende knoken 2
(aanvulling 15-02-2016)

Herkomst van de sage over de inwijding van de Akense Dom.
De gangbare opvatting is dat deze sage door Jean d’Outremeuse in de veertiende eeuw niet alleen zou
zijn opgetekend maar ook zou zijn bedacht, waarbij hij de Latijnse inscripties op het grafmonument van
Monulphus en Gondulphus verkeerd zou hebben begrepen door een mislezing van Aquisque dicato,
waarbij Aquis (wateren) in werkelijkheid niet slaat op Aquisgrana (Aken), maar op de wijding met water
van de stenen 'ark' die boven het graf van de bisschoppen in de Servaaskerk was opgericht.
Nee, van deze opstandingslegende is in de werken van Jean d'Outremeuse zelfs geen spoor te
ontdekken, maar was al eerder in de dertiende eeuw bekend (compleet met het gedoe van het aantal van
365 bisschoppen waarvan er twee ontbraken) ten tijde van Otto van Everstein, proost van de Dom te Aken
én van de Servaaskerk te Maastricht. Hij verwijst er in 1238 naar als iets waaraan geloof gehecht dient
te worden. Samen met een indrukwekkende hoeveelheid aflaten die Monulphus en Gondulphus
verleenden, zou je dit Middeleeuwse wonderverhaal wel eens een reclame-campagne kunnen noemen om
pelgrims naar de heiligdommen in Aken en Maastricht te lokken.
Een opschrift met vraagtekens.

GONVLFF, GONDVLFF, STAET OP TER VᾹRT WYT AKEN DAT MUNSTER!

Uit Limburgse sagen

Deze tekst op de gevelsteen van Dries Engelen in de Klappergasse te Aken is overgenomen van de
tekstspiraal in het gewelf van de Maastrichtse Servaaskerk. Al zijn die twee weergaven niet identiek, want
in de kerk staat te lezen:
MONVLFF ♦ GONQVLFF ♦ STOET ♦ OP ♦ TER ♦ VART ♦ WYT ♦ AKEN ♦ DAT ♦ MVNSTER ♦ SEGT ♦
GOT ♦ ONGEIPART
Die tekst is in 1986 gerestaureerd, maar denkelijk niet geheel precies volgens het origineel, dat ook wel
niet meer overal even goed leesbaar zal zijn geweest.
Fout in ieder geval is de F op het eind van de namen. Dat moet bij ieder een E zijn, omdat God de heiligen
aanspreekt; dus MONVLFE en GONDVLFE.
Wat in GONQVLFF lijkt op een Q, is, als je de naam rechtop zet, een kleine d maar nog meer een
enigszins verkeerd uitgevallen D. Zou de D zoals die van DAT moeten zijn.
STOET is geen fout maar hetzelfde als STAET zoals in JAER en JOER.
De I in ONGEIPART js niet helemaal goed uit de verf gekomen. Moet oorspronkelijk een staaf-S zijn
geweest, te vergelijken met de S in MUNSTER, zodat er in feite dus ONGESPART stond.
Die letter was mogelijk niet duidelijk meer, maar zal vooral niet herkend zijn omdat niet begrepen werd wat
de betekenis was van dat rare woord. Dat heeft ook eerdere bronnen als Colette, Heylerhoff en Van
Gulpen parten gespeeld die er GEPAART of ONGETPART van maakten.

de ouderwetse staaf-s in de woorden MUNSTER en ONGESPART
e

De oudste vermelding van de 15 eeuwse tekst in de kerk is van de Luikse vicee
hoogschout Colette begin 18 eeuw: ‘Het schip van de selve is van eene groote
hooghte, int gewulffsel omtrent het midden staet hetgene soo als volght:
MONULFF, GONDULFF STAET OP TER VART WIJT AKEN MUNSTER TOT
GOT ONGETPART’
Collette ontspoorde hier en daar, mogelijk omdat niet meer alles even goed
leesbaar was, maar waarschijnlijk ook omdat hij moeite had met de oudere
schrijfwijze en onbekend woordgebruik waardoor hem min of meer de precieze
betekenis van de tekst zal zijn ontgaan.
Van Heylerhoff vermeldde in 1828 dat een engel met de tekstspiraal zichtbaar
was tot de opheffing van het kapittel in 1798.
Hij schrijft bovendien dat de banderol gedragen werd door een gebeeldhouwde
engel en dat het eerste woord, Monulff, stond op het door de engel vastgehouden
deel van de banderol *) en die naam zou dan rond 1800 samen met de engel
verdwenen zijn.
*) Bijgevolg kan dus geconcludeerd worden dat deze gebeeldhouwde engel de
grootte moet hebben gehad van wat nu in de restauratieschildering uitgebeeld
wordt als een ‘zon’ en dat Van Gulpen – onbekend met de oorspronkelijke
uitvoering – de verdwenen engel in zijn fantasietekening veel te groot heeft
weergegeven met ook een ietwat vrije en dus afwijkende weergave van de tekst
MONULPHE GONDULPHE STAAT OBERVAART WYT AKEN DAT MUNSTER
SEYD GOD EN GEPAART
Bij de restauratie in 1986 is de oorspronkelijke, geschilderde banderol weer van
achter een aantal witsellagen en de Cuypers-II-beschildering volgens verwachting
– bekend als men was met de oude bronnen - tevoorschijn gekomen en kon aan
de hand daarvan de originele tekst zo veel mogelijk worden hersteld en werd ook
de verdwenen naam van MONVLFF weer toegevoegd:
MONVLFF ♦ GONQVLFF ♦ STOET ♦ OP ♦ TER ♦ VART ♦ WYT ♦ AKEN ♦ DAT
♦ MVNSTER ♦ SEGT ♦ GOT ♦ ONGEIPART
ONGEIPART dus te lezen als ONGESPART dat zo veel betekent als
‘onmiddellijk, onverwijld, zonder dralen’, zodat de tekst gelezen kan worden als:
MONULPHUS (en) GONDULPHUS, STA OP UIT JE GRAF, GA OP WEG EN
WIJDT ONVERWIJLD (in) AKEN HET MUNSTER, ZEGT GOD.

Fotomontage: de veel te grote (engel en banderol) interpretatie van Van Gulpen geplaatst over de huidige uitvoering.

