PERSBERICHT
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, Amsterdam
15 december 2007 – 13 januari 2008
Tentoonstelling Kerst op Solder
Zoals ieder jaar is het hele museum in kerstsfeer gehuld. Van Souterrain tot Solder vindt
u kerstversiering, kerstgroepen en een feestelijk gedekte tafel. Bijzonder zijn de Santons,
kerstgroepen die gemaakt zijn in de Provence in Zuid-Frankrijk, afkomstig uit de
collectie van pastoor John van Oss. Traditioneel staan slechts een paar figuren rond de
stal met de geboorte van Christus, maar bij de Santons krijgen de hoofdfiguren
gezelschap van Provençaalse volkstypen uit het dagelijkse leven. Het hele dorp loopt uit
om van de Geboorte getuige te zijn.
Geschiedenis
Santons ontstonden tijdens de Franse Revolutie uit burgerlijke ongehoorzaamheid. Door een
verbod op de katholieke eredienst verplaatsten de kerststallen zich van de kerk naar de huiselijke
kring en bewoners van de Provence maakten zelf figuren van klei. Model stonden dorpsgenoten
die in de eigen vertrouwde omgeving werden geplaatst. Deze kleurrijke kerstgroepen werden ver
buiten Frankrijk populair. Vandaag de dag maakt de santonnier nog altijd figuren van beschilderde
klei. Deze ‘Santons Habillées’ worden met Provençaalse stoffen aangekleed en als kleine
kunstwerken in een toneelachtig decor geplaatst.
Nog meer kerstgroepen
Naast de Provençaalse Santons zijn van pastoor John van Oss kerstgroepen te zien van de zusters
Benedictinessen uit de abdij Notre Dame de Jouarre. Omdat een aantal zusters voorheen in Peru
werkte, zijn vorm en kleur van deze groepen sterk beïnvloed door de Peruaanse stijl. Ter
vergelijking is een twintigtal authentieke Peruaanse groepen tentoongesteld. Om het geheel te
vervolmaken toont het museum enkele kerstgroepen uit de rijke collectie van de kunstenaar en
verzamelaar Clemens Merkelbach van Enkhuizen.
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