
Een Napolitaanse presepe is een  
gesamtkunstwerk waarin disciplines 
als beeldhouwkunst, textiel en edel
smeedkunst samengaan. Het gaat 
hierbij om artistieke kwaliteit en om 
verscheidenheid in het presenteren 
van engelen, een herberg, het straat
leven in Napels en de aanbidding 
der herders en koningen uit Azië, 
Afrika en Europa met hun gevolg.1 
Van de 18de tot in de 19de eeuw 
leidde het streven naar vindingrijke 
en overrompelende ensceneringen 
tot wedijver tussen hoven, voor
name families, kerken en kloosters 
in Napels en ver daarbuiten. 

Vandaag worden fraaie presepi 
bewaard in musea in onder andere 
Napels, München, Londen, Chicago 
en New York.2 Museum Catharijne
convent bezit en presenteert al bijna 

een eeuw een presepe, waarin echter 
sleutelfiguren ontbreken. Door de 
combinatie van die kerststal met  
de nieuwe aanwinst beschikt het 
museum in één keer over een har
monieus geheel dat zich kan meten 
met de exemplaren in de hierboven 
genoemde steden. 

NAPOLITAANSE KERSTSTALTRADITIE

In de middeleeuwen in Europa 
werd het kerstverhaal veelvuldig 
verbeeld door middel van sculptu
ren en in retabels (altaarstukken). 
Aparte kerststallen zoals wij die 
kennen ontstonden in de late 15de 
eeuw, met losse beelden die telkens 
weer in een andere opstelling konden 
worden neergezet. Het doel was 
steeds het kerstverhaal voor de  
gelovige zo invoelbaar mogelijk te 
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Museum Catharijneconvent 
verwierf onlangs een omvangrijke 
Napolitaanse kerststal (presepe) uit 
een particuliere collectie. De ruim 
zevenhonderd figuren bevonden 
zich sinds de jaren dertig van de  
vorige eeuw in familiebezit en waren 
volgens de overlevering afkomstig 
van nazaten van een voorname 
Italiaanse familie. Het ensemble  
vertoont alle kenmerken van een 
door opeenvolgende generaties  
opgebouwd samenhangend kunst-
werk, geheel in de Napolitaanse 
traditie en in zijn rijkste en meest 
volledige verschijningsvorm. 

Werelds theater met een  christelijke boodschap



NIEUWE AANWINST

Napolitaanse kerststal,  
aanbidding der koningen
(detail van de opstelling bij de  
vorige eigenaar)
Napels, diverse kunstenaars
18de, 19de en vroege 20ste eeuw. 
Diverse materialen en afmetingen.  
Bijdrage: € 105.000, waarvan 
€ 35.000 uit het Themafonds 
Beeldhouwkunst
MUSEUM CATHARIJNECONVENT, 

UTRECHT

Aangekocht in 2021 met steun van de 

Vereniging Rembrandt (mede dankzij  

haar Themafonds Beeldhouwkunst) en  

het Mondriaan Fonds.

maken. Daarin is de Napolitaanse 
kerststal, die zijn vorm kreeg in het 
tweede kwart van de 18de eeuw, 
een bijzonder hoogtepunt.

Een belangrijke Napolitaanse  
innovatie was dat figuren een me
talen frame kregen, waardoor hun 
houdingen variabel werden en de 
enscenering nog levendiger. In  
samenwerking met de koninklijke 
manufactuur van porselein 
Capodimonte bij Napels werden  
realistische hoofden van terracotta 
gemodelleerd door bekende beeld
houwers. Het vakmanschap van 
kunstenaars als Giuseppe Sammar
tino (17201793) en Francesco 
Celebrano (17291814) bracht de 
presepe op hoog artistiek niveau. 
Daarbij was de artistieke wedijver 
tussen koning Karel VII van Napels 
en de Napolitaanse edelman 
Francesco Pinto een stimulans.

Omdat kerststalfiguren kostbaar 
waren, werd een ensemble niet  
in één keer aangekocht. Een 
Napoli taanse kerststal is daarom 
per definitie dynamisch.  
Hij kan van generatie  
op generatie worden 
uitgebreid, steeds 
naar de smaak van 
de tijd, met figuren en 
betekenissen waarin de  
actualiteit een rol mag  
spelen, maar altijd binnen 
dezelfde scènes. Kleding 
werd gerepareerd of vervan
gen als dat nodig was vanwege 
slijtage of omdat een figuur van  
karakter moest veranderen.  
Geheel in lijn daarmee omvat de 
nieuwe aanwinst naast figuren  
uit de 18de, ook enkele figuren  
uit de 19de en zelfs uit de 
vroege 20ste eeuw. 

Werelds theater met een  christelijke boodschap



LEERRIJKE TEGENSTELLINGEN

Uniek voor de Napolitaanse  
kerststaltraditie is de uitgebreide 
ensce ne ring. Naast de gebruikelijke 
scènes van het kerstverhaal spelen 
verbeeldingen van het dagelijkse 
leven in Napels een hoofdrol. De 
hele voorstelling is een metafoor 
van de heilsboodschap. Een presepe 
zit vol tot de verbeelding sprekende 
tegenstellingen. Zij geven reliëf aan 
de christelijke inhoud. Zo is er naast 
de maagd Maria veelal een courti
sane in de herberg en contrasteren 
drinkende mannen met de eucharis
tie. Marktkooplui verbeelden met 
hun waar de maanden van het jaar, 
waarbij brood, wijn en vis aanlei
ding zijn voor het vertellen van 
Bijbel ver ha len. Elke Napolitaan 
kon daardoor zijn eigen leven ge
makkelijk verbinden met de goede 
boodschap. Het is Bethlehem in 
Napels.

De belezen beschouwer – Goethe 
sloeg de kerststallen niet over toen 
hij in 1787 Napels bezocht – kon 
nog weer extra betekenislagen  
ontdekken. In Napels en omgeving 
is de Romeinse oudheid nog steeds 
zichtbaar en daarom wordt bij
voorbeeld het contrast tussen de 
nieuwe christelijke en de oude 
Romeinse orde gemarkeerd door 
Romeinse tempels of andere klas
sieke overblijf selen. Een mooi voor
beeld daarvan lijkt ook de jonge 
bedelaar die associaties oproept 
met klassieke verbeeldingen van 
Bacchus. Daar naast is het zo dat de 
presepe het wereldbeeld voorschotelt 
van de welgestelde Napolitanen en 
daarin zijn bedelaars goed door
voed. De koning van Napels toont 
zijn ideale koninkrijk via zijn  
presepe. 

ONDERZOEK EN  

PRESENTATIE

De verworven kerststal  
is binnen de collectie van 
Museum Catharijne  convent een 
voortzetting van de religieuze 
beeldhouwkunst die het kerstver
haal verbeeldt vanaf de middeleeu
wen. Hij legt ook de verbinding tus
sen de Zuid en NoordEuropese 
kerststaltraditie. Binnen de 
Collectie Nederland neemt de 
Napolitaanse presepe een unieke 
plaats in. In zijn waarheidsge
trouwe verbeelding van het con
temporaine dagelijkse leven met 
zijn demonstratieve consumptie en 
de hoge artistieke kwaliteit kan het 
vergeleken worden met de traditie 
van het Nederlandse poppenhuis.

Bekende namen als Lorenzo 
Mosca (werkzaam ca. 17601789)  
en Salvatore di Franco (werkzaam  
ca. 17701815) kunnen volgens de 

overlevering in 
verband worden 

gebracht met figu
ren in de verworven kerststal. De 
eerder genoemde bedelaar vertoont 
stilistische overeenkomsten met 
een aan Giuseppe Sammartino toe
geschreven groep in het Bayerisches 
National museum in München.  
Een ander voorbeeld van een figuur 
van hoge kwaliteit die mogelijk  
toegeschreven kan worden aan een 
bekende kunstenaar, is een welge
stelde burger met een ge de tailleerde 
karakterkop. Betrouw bare toeschrij
vingen en dateringen vereisen echter 
nader onderzoek. Het Bayerisches 
Natio nalmuseum in München be
heert de collectie met wellicht de 
meeste gesigneerde presepefiguren 
en gaat die de komende jaren syste
matisch onderzoeken. Voorge no men 
kennis uit wis seling met dat museum 
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eNapolitaanse  

kerststal, aanbidding 
der koningen met  
hun gevolg (detail) 
Napels, diverse  
kunstenaars
18de en 19de eeuw. 
Diverse materialen en 
afmetingen.
MUSEO E REAL BOSCO DI  

CAPODIMONTE, NAPELS
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en met het Museo e Real Bosco di 
Capodimonte in Napels zal zonder 
twijfel nieuwe inzichten opleveren.

Omdat de presepe een nood za
kelijke behandeling zal ondergaan, 
is hij deze kerst nog niet te zien. 
Museum Catharijne con vent start 
een groot project om de figuren te 
con serveren en restaureren zodat 
het ensemble vanaf 2022 elk jaar in 
de maanden rond kerst in zijn ge
heel kan worden getoond. Daarvoor 
is een crowd fundingsactie begonnen 
waarbij kerststalfiguren geadopteerd 
kunnen worden, waarmee het  
museum € 40.000 moet zien op te 
halen vóór 6 januari 2022 (zie voor 

meer informatie www.catharijne
convent.nl/crowdfunding). Het 
museum werkt momenteel aan de 
presentatieplannen. In lijn met de 
Napolitaanse traditie worden eigen
tijdse presentatiemiddelen ingezet 
en actualiseren we de verhalen die 
de kerststal kan vertellen. Een  
herkenbare theatrale opstelling  
als een Bethlehem in Utrecht.  

Frank van der Velden

Hoofd Conservatoren en Onderzoek 

Museum Catharijneconvent

Noten

1. Met dank aan Birthe Weijkamp, 
die een kennisdossier same n
stelde over deze kerststal, en 
aan Guus van den Hout,  
Carmine Romano van Museo 
e Real Bosco di Capodimonte 
in Napels en Thomas Schindler 
van het Bayerisches National
museum in München voor hun 
inhoudelijke opmerkingen.

2. Het Certosa e Museo di 
San Martino en het Museo e 
Real Bosco di Capodimonte, 
beide in Napels, het Bayerisches 
Nationalmuseum in München, 
het Victoria and Albert Museum 
in Londen, The Art Institute in 
Chicago en het Metropolitan 
Museum in New York.


