
- 1 -

Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)
 
 
 
Citation:
 
C. Peeters, Levensbericht F.G.L. van der Meer, in:
Levensberichten en herdenkingen, 1995, Amsterdam, pp. 71-76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This PDF was made on 24 September 2010, from the 'Digital Library' of the Dutch History of Science Web Center (www.dwc.knaw.nl)

> 'Digital Library > Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), http://www.digitallibrary.nl'



- 2 -

Herdenking door C. Peeters 

Prederik Gerben Louis van der Meer 

16 november 1904 - 19 juli 1994 

Frederik Gerben Louis van der Meer 71 



- 3 -

Op 19 juli 1994 overleed te Lent in zijn negentigste levensjaar Frits van der 
Meer, priester van het aartsbisdom Utrecht en emeritus hoogleraar in de schoon
heidsleer en de kunstgeschiedenis van de vroegchristelijke tijd en de Middeleeu
wen aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hij was sinds 1950 lid van de 
Afdeling Letterkunde van de Akademie. Geboren te Bolsward op 16 november 
1904, bezocht hij aldaar de Rooms-Katholieke Lagere School op het Hoogh en 
vervolgens het Openbaar Gymnasium in Sneek. Geroepen tot het priesterschap, 
studeerde hij van 1919 tot 1923 aan het Kleinseminarie te Culemborg en van 
1924 tot 1928 aan het Grootseminarie Rijsenburg te Driebergen, waarna hij op 22 
juli 1928 in de Utrechtse kathedraal tot priester gewijd werd. 

Na lange reizen door Midden-Europa, de Balkan en Turkije, waarbij hij een 
schat aan kunsthistorische kennis vergaarde en een rijkdom aan scherp waargeno
men kunstwerken in zijn fenomenale visueel geheugen optaste. werd hij door de 
aartsbisschop in 1931 naar Rome gezonden. Daar werd zijn studie aan het 
Pauselijk Instituut voor Christelijke Archeologie in 1934 afgesloten met zijn 
dissertatie Maiestas Domini. Théophanies de ['Apocalypse dans ['art chrétien, 
met de hoogste lof gehonoreerd (uitgegeven in 1938 en nog steeds met respect in 
de vakliteratuur vermeld). 

Na arbeid in de zielzorg te Abcoude en Hilversum werd Van der Meer in 1938 
aan de Nijmeegse Katholieke Universiteit lector in de christelijke archeologie. 
Gerard Brom was daar sinds 1923 hoogleraar in de schoonheidsleer en kunstge
schiedenis, de leerstoel die hij in 1946 verliet om Jacques van Ginneken op te 
volgen als hoogleraar in de Nederlandse en algemene letterkunde. J.J.M. Tim
mers werd toen buitengewoon hoogleraar in de kunstgeschiedenis van de nieuwe
re tijden en Van der Meer - na een lang verblijf in de Verenigde Staten, Canada 
en Mexico - buitengewoon hoogleraar in de schoonheidsleer en de kunstgeschie
denis van de vroegchristelijke tijd en de Middeleeuwen, in 1955 gewoon hoogle
raar met dezelfde opdracht en daarnaast een leeropdracht christelijke archeologie 
en liturgie in de Theologische Faculteit. 

Met zijn boek Geschiedenis eener kathedraal, evocatief, bevlogen, sprankelend 
van jeugdige geestdrift, bereikte Frits van der Meer in 1940 onmiddellijk een 
breed publiek, dat nauwelijks opmerkte dat deze 'vie romancée' van een religieus 
gebouwtype in Frankrijk en zijn lotgevallen door de eeuwen heen geheel opgezet 
was overeenkomstig de geschiedenis van een denkbeeldige, dat wil zeggen de 
gemiddelde, Franse kathedraal waarmee in 1878 Viollet-le-Duc eveneens bewust 
een grote lezerskring wilde aanspreken. Maar tegenover diens positivistische en 
rationalistische interpretaties werden de eredienst, de vroomheid en sensibiliteit 
als ware drijfveren van de bouw getekend en in het licht van de christelijke 
wereldbeschouwing gezet welke in 1898 bijna gelijktijdig door Emile Mäle in zijn 
studie van de dertiende-eeuwse religieuze kunst in Frankrijk en door Joris-Kar! 
Huysmans in zijn boek over de Franse kathedraal met vakkennis en bewonderen
de lofprijzing ontvouwd was. In Van der Meers boek kan men goed de Franse 
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herkomst van zijn literaire stijl zien, in zinsbouw, beeldspraak en temperament, 
die hij in volgend werk met grotere discipline en verdere verfijning tot een geheel 
eigen, heldere en overredende klank zal kristalliseren. Zo persoonlijk en gesti
leerd hoort men die al in zijn Catechismus uit 1941, die in de tot bezinning 
stemmende oorlogsjaren, maar ook nog lang daarna in vele herdrukken, als een 
subtiel gesmeed schrijn van geloofswaarheden, geloofsgeheimen en sacramentsbe
diening, minder belerend dan lyrisch vervoerend, op handen gedragen werd door 
al wie in de Kerk op een zeker intellectueel en esthetisch niveau stond. Daarbij 
werd aanvankelijk nog niet door iedereen opgemerkt dat dit bouwwerk wel erg 
koel en klaar was en dat men daar niet moest aankloppen voor een overdaad aan 
sociale warmte of voor een antwoord op psychische nood: de auteur kende en 
duldde geen twijfel. 

Het verst van zijn leeropdracht verwijderd, maar het meest bekend geworden, 
mede dank zij vertalingen in het Duits, Frans, Engels en Spaans, is het boek 
Augustinus de Zielzorger (1947), dat overeenkomstig de titel niet de theologie van 
de Kerkvader, maar zijn dagelijkse priesterlijke praktijk onder het volk van Hippo 
Regius in Noord-Afrika behandelt in een even gedetailleerd als weids panorama 
met talrijke schitterend vertaalde citaten uit zijn preken en brieven. Nog onlangs 
verklaarde de historicus van het vroege christendom Peter Brown, nadat hem in 
1994 de Amsterdamse Prijs voor de Historische Wetenschap was uitgereikt, 
hoeveel hij voor zijn visie op de tijd der Kerkvaders en het vierde- en vijfde
eeuwse christendom als een zelfstandig geworden cultuur te danken had aan dit 
werk. 

Uit Van der Meers openbare les te Nijmegen in 1939 is tien jaar later voortge
komen het boek Christus' Oudste Gewaad, blijkens de ondertitel handelende over 
de oorspronkelijkheid der oudchristelijke kunst. De christelijke gedachte heeft, 
alleen al door het onderwerp, de ontbinding van de laatantieke kunstvormen 
verhaast en geleid tot een transcendentale, expressionistische en hiëratische stijl. 
Alle aandacht is gericht op de zin: de heilsfeiten, de leerstukken, de mysteriën, 
de Heer. Dit boek zou slechts een 'livre à thèse' zijn wanneer niet juist die 
inhoud, streng naar thema's geordend, in prachtig adequate bewoordingen, 
opgeroepen en beschreven wordt, zodat het ook een handboek is. De kernidee 
staat, halverwege het boek, centraal: 'De geschiedenis der christelijke monumen
ten wordt aldus minder een kunstgeschiedenis voor morphologen dan wel een 
geschiedenis van inhouden, van thema's, van heilige voorstellingen: een geschie
denis der christelijke gedachte'. De rest in die kunstwerken is ondergeschikt. Hier 
wordt dus onverhuld het primaat gelegd bij de iconoloog als exegeet van de zin 
van gewijde gebouwen en voorstellingen. Van der Meer polemiseert nooit en 
haalt slechts medestanders aan in zijn zienswijze, zoals op veel plaatsen (hier en 
in zijn andere boeken) Emile Male, hierboven reeds genoemd, en ook het door 
hem hooggewaardeerde hoofdstuk over de vroegchristelijke kunst van de Weense 
kunsthistoricus Max Dvorák in diens Kunstgeschichte als Geistesgeschichte 
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(1924), die al scherpzinnig het onderscheid tussen vroegchristelijke en overige 
contemporaine kunst had aangegeven maar nog zonder die christelijke inhoud 
voldoende te kunnen lezen. 

Maar wie zijn dan die anderen, die morfologen, die stijl- en vorm-analytici? Ik 
denk dat het behalve om Wickhoff en Wölfflin, met name gaat om Alois Riegl, 
een andere Weense kunsthistoricus, en diens beroemde - of beruchte - boek 
Spätrömische Kunstindustrie uit 1901. Daarin wordt de laatantieke kunst welis
waar bevrijd van het stigma van verval en de vervorming niet meer als misvor
ming doch als bewuste intentie gezien, vormwil, 'Kunstwollen', een verschuiving 
van het haptische, het tactiele, naar het optische, op basis van een perceptieleer 
die inherente wetten van stijlontwikkeIing opstelt. Het gaat om stijldrang en 
-dwang van de artifex; op thema's wordt door Riegl absoluut niet gelet, noch op 
heidense noch op christelijke, en er is bij hem geen sprake van vergeestelijking, 
ontmaterialisering, transcendente betekenis, laat staan van een nieuw mensbeeld, 
de christen. 

Dat Riegl nu weer gelezen en zelfs alsnog in het Engels vertaald wordt, heeft 
meer met geschiedschrijving van de kunstgeschiedenis dan met kunst te maken. 
Significant voor zijn visie - en dat kan men eerst vanuit Van der Meers stelling
name verbaasd begrijpen - is dat Riegl pas aan het eind van zijn eigenlijk 
onleesbare boek van vierhonderd bladzijden vormhistorie en vormanalyse enige 
laatromeinse schriftelijke uitingen over de kunst onderzoekt, jawel, ook de heilige 
Augustinus. Maar wàt van deze Kerkvader? Alleen diens bespiegelingen over de 
schoonheid, waarbij Riegl het betreurt dat diens pagane jeugdwerk De pulchro et 
apto, over het schone en doelmatige, verloren gegaan is. Alsof men dáár een 
bijdrage zou vinden tot de verklaring van de metamorfose van de kunst van zijn 
tijd. In Christus' Oudste Gewaad vindt men het juiste correctief, de enige 
verhelderende en overweldigende verklaring voor het fenomeen van de christelij
ke belevings- en voorstellingswereld die de kunst verandert, namelijk een schat 
aan uitspraken van Kerkvaders en christelijke dichters, vanaf het begin van het 
boek, niet achteraan, en ook, heel veel, van Augustinus, maar dan geen schoon
heidsleer, maar geloofsleer en -beleving zoals vervat in preken, brieven en 
theologische tractaten. Daar ligt die inhoud bloot die ook de inhoud is, de 
vormbepalende inhoud, van de laatantieke vroegchristelijke kunst. Het primaat 
van de iconoloog wordt verdrongen door dat van de lezer, dat van het beeld door 
dat van het woord, de beeldrijke taal van de Schrift, de Vaderen en de christelij
ke poëzie. 

De christelijke kunst, zo betoogt Van der Meer, werkt aldus van binnen uit op 
haar vorm en dat is bepalend voor haar religieus gehalte. Zoals zij zich uit het 
antieke cliché heeft losgemaakt, keert zij er met verlies van krachten in terug, 
wanneer het lichamelijke, het somatische, opnieuw gaat overheersen, namelijk 
vanaf de Italiaanse Renaissance. 'Somatisatie' is een woord dat hij graag gebruik
te. Dat thema komt terug in zijn boeken Apocalypse (1978) en Imago Christi 
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(1980) en in zijn artikel De tweede val der engelen (1982, in de feestbundel voor 
de kerkhistoricus prof. dr. C.W. Mönnich, in hetzelfde jaar overleden als Van 
der Meer). Het zijn werken waar zo subtiel citaten ingeweven zijn van Alain, 
Mallarmé, Valéry, Barthes, Malraux en Thomas Mann. In de heroïsche Christus
gestalte van de Renaissance kan men niet meer zien hoe, zoals Paulus aan de 
Filippenzen schrijft (2:7), de Heer zichzelf ontledigd heeft door het bestaan van 
een dienstknecht op zich te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Ja, 
Michelangelo kon het tonen, in de Pietà-groepen uit zijn late, vrome levensjaren: 
die gebroken lichamen. 'De meester had de schoonheid vergeten omwille van dat 
uiterste, de ontlediging Gods'. Ik kan het hem nu zo nazeggen, maar woedend 
was Van der Meer, ergens in 1952, toen wij als studenten tijdens een hoorcollege 
niet bleken te weten wat ontlediging is. 'Wat doen jullie dan hier!' 

Een ander thema dat hem bezig hield was 'de lente van de twaalfde eeuw'. Het 
is geformuleerd in de Atlas van de Westerse Beschaving (1951). 'Wijsgerige 
bezinning, en lyrische doorbraak (in de godsvrucht, in het bouwen, in het 
beeldhouwen, in de poëzie) - dat zijn inderdaad de kenmerken van de twaalfde 
eeuw, een der meest creatieve perioden in de geschiedenis van de mensheid, en 
voor het Westen in geen enkel opzicht minder belangrijk dan de zoveel beter 
gekende en zoveel gemakkelijker geprezen dertiende eeuw. Zij aanschouwt de 
eigenlijke geboorte van Europa ( ... )'. Het oerbeeld van de moderne mens, de 
opgang van de mensheid en de geboorte van Europa moeten niet gezocht worden 
in de Renaissance die Jacob Burckhardt beschrijft, en niet in Italië maar in 
Frankrijk, niet in de vijftiende eeuw maar in de eeuw van de opkomst der steden, 
de scholastiek, de romantische liefde, de nieuwe humanisering van het beeld en 
de architectuur als een technisch wonder van licht, kleur en totale expressie van 
een wereldbeschouwing. Dat alles niet langer gericht op aristocratische en 
monastieke elites, maar op het gewone volk. 
Onlangs schreef de cultureel antropoloog Samuel de Lange in zijn bespreking 
(NRC Handelsblad, 29 oktober 1994) van het zoveelste boek over de Renaissance, 
die vanaf omstreeks 1450, de volgende treffende zin: 'In ons land hebben de 
cultuurhistoricus Frits van der Meer en de wetenschapshistoricus Dijksterhuis in 
de jaren vijftig ernstig bezwaar gemaakt tegen de opvatting van de Renaissance 
als een 'verlossing uit de duisternis'. Deed Dijksterhuis dit vooral op grond van 
ontwikkelingen in de natuurwetenschappen en de filosofie, zoals vóór hem 
Charles Homer Haskins in zijn beroemde Renaissance of the Twelfth Century uit 
1927, een ook door Van der Meer bewonderd boek, waarin de taal- en letterkun
de, jurisprudentie en de universiteit aan bod komen, maar alles vooral onder 
profane gezichtspunten. Van der Meer zag bovendien de veranderingen in het 
religieus bewustzijn, de christelijke sensibiliteit en hoe deze in architectuur en 
beeldende kunst weerspiegeld worden. Hij verwees met instemming ook naar de 
studie van Friedrich Heer, Aufgang Europas (1950), synthese van alle vernieu
wingsverschijnselen in die eeuw. Hoewel geen van beiden ook maar genoemd 
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worden, mag de schitterende bundel van de Harvard University uit 1982 (van 
congresbijdragen uit 1977), onder de titel Renaissance and Renewal in the 
Twelfth Century. bedoeld als herziening en uitbreiding van Haskins' conclusies, 
gezien worden als een bevestiging van de meer dan vijfentwintig jaar eerder 
ontvouwen visie die ons zo magnifiek geboden wordt in het veel bondiger boek 
van Van der Meer, Keerpunt der Middeleeuwen. Tussen Cluny en Sens (1951). 
Dit boek, alleen in het Nederlands verschenen, nooit vertaald, heeft in het 
internationale forum nooit een rol gespeeld, behalve hier en daar in een voetnoot 
verscholen alleen naar aanleiding van de bouwgeschiedenis van de kathedraal van 
Sens. Dat hij het boek verder zo weinig liet dóórdringen is typerend voor de 
houding van Frits van der Meer, zijn wat hoogmoedige en afzijdige onverschillig
heid jegens geleerde wedijver en timmeren aan het wetenschappelijke marktplein. 
Hij heeft nooit, ook niet in zijn jonge jaren, de internationale congressen en 
symposia afgelopen of zich ingesponnen in een internationaal netwerk van 
geleerden. Zijn reizen hadden alleen de monumenten en musea tot doel, niet de 
universiteiten. Hij stichtte geen school, publiceerde nooit in vaktijdschriften. Hij 
was ook moeilijk in een vak te vangen. Noch het veld van zijn studies, noch de 
omvang van zijn lezerspubliek zijn tot een specialisme te begrenzen. Zijn ge
schreven woord vervoerde ook mensen die nooit tot kerk of kunst doorgedrongen 
zouden zijn. Zijn betoogtrant, taalgevoel en eigenzinnig stilistisch genie bezorg
den hem in 1964 de P.C. Hooftprijs. Hoewel hij vanaf 1938 steeds in een 
Franciscanessenklooster te Lent, aan de Betuwse kant van de Waal, woonachtig is 
gebleven, beschouwde de gemeente Nijmegen zijn culturele arbeid toch als een 
parel aan haar keizerlijke stadskroon en kende hem in 1980 de Karel de Grote 
Prijs toe. 

Heel dat oeuvre, inclusief de graag geschreven bijdragen aan de dag- en 
weekbladpers, is echter slechts het schriftelijk legaat van een welsprekend 
leermeester, die zowel in inspirerende, kristalheldere hoorcolleges als in huiselij
ke conversatie en gesprekken op reis - of waren het niet veeleer monologen? -
zijn studenten en overig gehoor geestelijke luiheid, onzindelijk denken en troebele 
waarneming van de dingen volstrekt onmogelijk maakte als een dormitantium 
animorum excubitor. een man die met zijn toorts en zijn roep de tot dommel 
geneigde geesten klaarwakker wist te maken en hun verstand op volle toeren liet 
werken. 
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