Suivez le guide

Le Musée de la

Princerie

Het Musée d’art et d’histoire, het museum voor kunst en geschiedenis van Verdun is sinds
1932 gevestigd in dit herenhuis uit het begin van de renaissance, dat in 1525 werd
gebouwd door de gebroeders De Musson. Het werd gerestaureerd na de Eerste
Wereldoorlog en door de stad gekocht om er het museum in te vestigen.
De twee broers waren rijke kapittelkanunniken van de kathedraal en hebben de plek van
het voormalige huis gekozen dat door de “princier” werd bewoond, de hoogste hoogwaardigheidsbekleder onder de bisschop, waar dus de naam “princerie” vandaan komt. De
symbolische keuze van deze plek moest de macht van het kapittel van de kathedraal tonen.
Het gebouw vertegenwoordigt de smaak van die tijd voor harmonieuze afmetingen en
elegante, gebeeldhouwde versieringen. Het getuigt eveneens van de ontwikkeling van de
burgerlijke architectuur in de Renaissance op het gebied van comfort, met een grote
ontvangstzaal waar veel licht in valt. De binnenplaats en de tuin getuigen van een hang
naar aangename plekken binnen de woning. Twee elementen herinneren echter aan de
religieuze functie van de bouwers en geven karakter aan de architectuur: het kleine,

De Collecties

gotisch geïnspireerde oratorium voor het gebed en de galerij met twee verdiepingen, die
aan de architectuur van een kloostergang doet denken.

De collecties zijn momenteel verdeeld over twee vleugels en twee verdiepingen. Ze zijn
vanaf 1882 samengesteld door de Société philomathique van Verdun, om een “openbare
verzameling” van natuurgeschiedenis te creëren. Het oorspronkelijke bezit van het

museum bestaat voornamelijk uit opgezette dieren en mineralen.
Dit is langzaam aan verrijkt met antiquiteiten, kunstwerken, schilderijen, aardewerk,
beeldhouwwerken en wapens uit schenkingen, legaten, aankopen of deposities door de
staat. De tentoongestelde voorwerpen presenteren nu Verdun en de omgeving in het
departement de Meuse, van de oertijd tot de 20ste eeuw. De pronkstukken van de
collecties benadrukken de artistieke en geschiedkundige uitstraling van de streek in de
Middeleeuwen.

Zaal 1 en Kapel:
Middeleeuwse Beeldhouwwerken

Begane grond:

Zaal 1 en de kapel tonen grafbeelden of religieuze beelden en architecturale elementen
van hout of steen, die afkomstig zijn uit omringende kerken en abdijen. Het geheel biedt
een beeld van de stijlen in Lotharingen sinds de 12de eeuw en herinnert aan de uitstraling
van het bisdom Verdun in de Middeleeuwen. De beelden weerspiegelen de plaatselijke
volksgeloven, met name de helende kracht die werd toegekend aan de heiligen. Dit is het
geval voor de populairste onder hen, Saint Roch, die werd ingeroepen tegen pest, cholera,
tyfus en griepepidemieën. De beroemde beschermheilige van Lotharingen, Saint Nicolas,
ziet u hier ook, begeleid door de drie kinderen die hij uit de handen van hun beul redde.
Het meest opmerkelijk werk is de liturgische kam van
ivoor, die dateert uit 1120 en uit Engeland afkomstig is.
Dit zeldzame ceremoniële voorwerp bestaat uit één enkel
stuk ivoor en is geheel bewerkt met scènes uit het leven
van Christus.
De zeldzaamheid, de ouderdom, de kwaliteit en de staat
maken van dit voorwerp een uitzonderlijk kunstwerk uit
Peigne liturgique, dit
« peigne de Henry de Winchester »,
ivoire, vers 1120

de Romaanse periode.

De staf die ernaast wordt gepresenteerd is ook één van de
belangrijkste stukken uit de collectie. Dit voorwerp van Romaans
goudwerk uit de Limousin is in het bezit gekomen van het museum
in 2007. Het werd samen met de abd Etienne Bourgeois in 1452
begraven in de kerk van de voormalige abdij Saint Vanne in
Verdun. Bijna vier eeuwen is het hier gebleven, wat de archeologische staat ervan verklaart. Het werd ontdekt in de jaren 1820. Het
spoor gaat vervolgens verloren tot aan het einde van de XIXde
eeuw. Tegenwoordig wordt het weer bewaard bij de grafsteen uit
de abdij, die de stad nooit verlaten heeft en altijd bewaard is
gebleven in het Musée de la Princerie.
In de gotische kapel is één van de vijf romaanse beelden te vinden
die het departement nog telt. Dit is afkomstig uit Mont-devantSassey, het is een kostbare getuige van de huwelijksviering in
Lotharingen in de 12de eeuw. Het behoud van de polychromie
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maakt er een zeldzaam exemplaar van.
Bijzonder: het fantastische personage half mens, half draak boven de deur is een namaak gargouille.
Het lichaam is niet hol om het regenwater af te voeren, zoals gewoonlijk het geval is. Is deze niet af?
Is het vergeten?
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Zaal 2: Prehistorie
In zaal 2 worden archeologische voorwerpen tentoongesteld, van de prehistorie tot aan de
ijzertijd. Deze zijn afkomstig van sites die getuigen van de vroegere bewoning van de
Meuse. De eerste sporen van menselijke aanwezigheid dateren uit de oudere steentijd
(-600 000/-11 000). Het huidige departement de Meuse werd toen doorkruist door wegen
die werden gebruikt door nomadische volkeren, met name in het dal van de Maas en de
Ornain. Daar komen de uit steen gehouwen gereedschappen vandaan die in het dagelijks
leven werden gebruikt: speerpunten voor de jacht, schrapers om het vlees los te maken van
de huid, boren om gaten te maken in de huiden en de kleding te naaien,...
Gepolijste bijlen, die werden gebruikt om de bouwgrond te ontginnen en keramiek
getuigen van de vestiging van de mens in de jongere steentijd (rond 5500/5000). Het einde
van de jongere steentijd wordt gekenmerkt door de opkomst van metalen, koper en daarna
brons. Dit nieuwe materiaal zorgt voor de installatie van een sociale hiërarchie, met een
elite, waarvan het rijke grafmeubilair is gevonden in graven onder grafheuvels. Dit wordt
geïllustreerd door de fijn bewerkte bronzen sieraden en tuigelementen.
Bijzonder: de tentoongestelde kaak is een fossiel van de onderkaak van een krokodil, dat in 1962 bij
toeval werd ontdekt in de steengroeven van Haudainville, bij Verdun. De voorkaakaftakkingen zijn
onvolledig, wat een idee geeft over de afmetingen van dit dier dat leefde in de verre oudheid.

Zaal 3: Gallo-Romeinse en Merovingische
periode
Zaal 3 illustreert de Gallo-Romeinse periode, waarin het
huidige departement de Meuse door verschillende
volkeren werd bewoond. De twee belangrijkste zijn de
Keltische “Médiomatriques” in het Noorden en de Leuci
in het Zuiden. Het museum bezit verschillende elementen van grafzerken, die bewerkt zijn met het gezicht
van levende personen en waarvan sommige nog een
Paire de fibules, or, argent et grenat,
Dieue-sur-Meuse, Ve-VIe siècles

holte bezitten waarin de glazen of keramische urn et de
as van de doden werden bewaard. Vele kleine,

dagelijkse voorwerpen illustreren het belang dat werd gehecht aan de verzorging van het
lichaam en de versiering ervan: kleine make-up lepeltjes, een verbazingwekkende bewerkte
bronzen spiegel, sieraden waaronder een ring met een fijn bewerkte halfedelsteen, in
zilver gezet.

De meeste voorwerpen zijn afkomstig van opgravingen die vanaf de 19de eeuw werden
erealiseerd op de sites van Nasium, hoofdstad van de Leuci (bij Bar le Duc), Senon en SaintLaurent-sur-Othain. Keramiek met stempels en een aantal glazen voorwerpen tonen ook de
artisanale productie in de Argonne, een belangrijk handelsknooppunt.
De centrale vitrines presenteren merovingisch goudsmeedwerk, ontdekt in rijke graven in
Dieue-sur-Meuze. Met granaat ingelegde sluitspelden, zilveren gedamasceerde gespen, een
gouden ring getuigen van de sociale status van de begraven personen.
Bijzonder: de oorring met een fijn opengewerkt randje werd bij toeval ontdekt in 1876, in
de fundering van een huis in Verdun, vlak bij de huidige brug Legay. Dit uitzonderlijke
sieraad is perfect bewaard gebleven en getuigt van het talent van de middeleeuwse
goudsmeden.

Zaal 4: de Middeleeuwen
Zaal 4 toont wereldlijke en liturgische voorwerpen uit de middeleeuwse tijd. Series messen
en lepels illustreren het huisleven, evenals een vitrine die is gewijd aan de tegelkachels uit
Lotharingen. Een zeldzame helm uit het einde van de Middeleeuwen, zeer goed bewaard
gebleven en een stukje van de “rechtslinde” van Karel de Grote werden aan de stad Verdun
geschonken in 2004 – dit zijn twee interessante curiositeiten.
Bijzonder: het houten paneel boven de deur toont een gebeeldhouwde compositie met
een origineel kader, op het thema van de bekering van sint Paulus. Dit werd in 1860
teruggevonden en diende toen als luik in de zolder van een huis in de Rue Mazel in Verdun.

Zaal 5: Stukjes Geschiedenis
Zaal presenteert verschillende voorwerpen die verband houden met de geschiedenis van de stad Verdun en de historische
personages, waaronder een grote verzameling abdij,
bisschops- en burgerlijke zegels – waarvan het oudste, dat van
de stad Verdun, dateert uit de 12de eeuw. Deze kleine wassen
voorwerpen werden zeer populair in de Middeleeuwen, bij de
gehele samenleving, van keizers en koningen tot boeren.
Het zegel werd onder aan een document of brief geplaatst ter
afsluiting, het bindt zijn eigenaar, voorkomt vervalsing,

Sceau de la cité de Verdun,
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legaliseert geschriften en valideert akten.
Twee fragmenten van glas-in-lood ramen bieden een zeldzaam middeleeuws beeld van de
stad, dat kan worden vergeleken met een gravure van de stad in de 17de eeuw.
Bijzonder: de grote megafoon is afkomstig van de kathedraal van Verdun, hij diende om
de bevolking te waarschuwen voor gevaar vanaf de hoge torens van het gebouw. Dit soort
voorwerp is nog maar zelden te zien tegenwoordig.
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De Binnenplaats
Het bezoek gaat verder op de binnenplaats, om via de torentrap naar de verdieping te
gaan. Op de binnenplaats wordt een aantal Gallo-Romeinse grafheuvelstenen getoond en
een rijke collectie haardplaten. Deze dienden om de warmte van het vuur zo lang mogelijk
vast te houden. Ze dateren uit de 16de tot de 19de eeuw en hebben een helden, mythologische of symbolische versiering.
Bijzonder: een aantal in de architectuur verborgen details laten ons het gebouw in een nieuw
perspectief zien. Deze discrete details geven aan dat de woning in de humanistische en spirituele
context van de Renaissance hoort: de Latijnse spreuk die in een medaillon is aangebracht, net
boven de poort, betekent: “voordat u vertrekt, denk aan wat u zult doen en als u aankomt, denk
dan aan wat u gedaan hebt”. De cul-de-lampe in de hoek van de kloostergang beeldt een uil uit,
het symbool van de wijsheid en de kennis sinds de oudheid. De wassende maan die op één van de
hoekstenen van de kloostergang is aangebracht symboliseert de kennis, dit motief komt ook voort
uit de filosofische tradities van de Oudheid.

Eerste Verdieping:

Zaal 6 Meubels Uit Lotharingen
Zaal 6 geeft een idee van het interieur van een traditioneel
huis in Lotharingen, samengesteld uit meubels zoals een
huwelijkskast, een servieskast en een broodkist. Meer
huishoudelijke voorwerpen vullen dit idee van een
traditionele woonruimte aan: de karnton voor het maken
van boter, het spinnewiel voor het spinnen van de wol, de
beddenpan en de stoof, allebei bestemd voor het warmen
van de lakens, de handen of de voeten met kooltjes,
Bijzonder: een zeldzaam klein doopvont van aardewerk, afkomstig uit
de fabriek in Longwy, stelt een berouwvolle Magdalena voor met een
schedel in haar handen, die herinnert aan de kortheid en de ijdelheid

Buffet vaisselier,
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van het leven op aarde. Dit kleine voorwerp getuigt van de volksgeloven die in Lotharingen thuis werden beleden.

Zaal 7: Verdun voor 1914
Zaal 7 presenteert voorwerpen en afbeeldingen van Verdun van voor de Eerste
Wereldoorlog. Twee schilderijen illustreren het conflict van 1870, twee andere tonen het
voormalige urbanisme in de wijk van de Tanneries en de huidige Quai de Londres. Het
laatste schilderij, van de artiest Alfred Renaudin, toont de hoge stad met zijn indrukwekkende kathedraal gezien door de ruïnes van het gebouw van de Militaire sociëteit van
Verdun. De maquette van het beeld bij het Gare de l’Est in Parijs en de voorwerpen die te
maken hebben met de productie van de beroemde dragees uit Verdun getuigen van de
moderniteit van het vervoer en de ontwikkeling van de industrie.

Sommige voorwerpen die zijn tentoongesteld zijn eigendom
geweest van de fysicus Edouard Branly, wiens vrouw uit Verdun
afkomstig was en die heeft deelgenomen aan de uitvinding van
de draadloze telegrafie. Zijn nazaten hebben bijna 500 van zijn
persoonlijke voorwerpen aan het museum geschonken.
Bijzonder: de marmeren presse-papier met een vijg erop, die wordt
gepresenteerd in de centrale vitrines, heeft toebehoord aan Lodewijk XVI.
Hij werd in 1793 verkocht met vele andere persoonlijke bezittingen, tijdens
een openbare verkoop in de Conciergerie in Parijs, een paar dagen voor zijn
executie. Een vrouw uit Verdun die toevallig in Parijs was en tegenover de
Conciergerie verbleef, liet haar kamermeisje twee van deze historische
voorwerpen kopen: een inktpot (die niet meer bestaat) en deze pressepapier. Ze werden in 1878 aan het museum geschonken.

Casque de dragon,
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Zaal 8: Schilderkunst
In zaal 8 worden schilderijen tentoongesteld die zijn gemaakt
door twee van de belangrijkste artiesten uit de Meuse: Hector
Leroux en Jules Bastien-Lepage. De eerste werd in Verdun
geboren in 1829 en schilderde vele werken over de Oudheid.
Zijn reconstructies werden gevoed door de ontdekkingen in
Pompeï in de voorgaande eeuw. De Banketscène bijvoorbeeld
Jules BASTIEN-LEPAGE
(1848-1884), Nature morte,
huile sur toile, vers 1875

geeft exact de Romeinse muurschilderingen weer die net in
Pompeï ontdekt waren. Toch zitten de schilderijen vol anachronismen, aangezien de Oudheid door de artiest vooral werd

beschouwd als een ideale, pure wereld, vol zinnelijkheid en verfijndheid, waar de
vrouwelijke elegantie een belangrijke plaats had. De kunstschilder Jules Bastien-Lepage is
in Damvillers geboren in 1848. Zijn eerste werken worden gekenmerkt door het
academisme. Langzaam aan evolueert zijn werk en de artiest ontwikkelt een originele
esthetiek, die uitloopt op schilderijen die "boerenschilderijen" genoemd worden. Deze
schilderijen van groot formaat die werden tentoongesteld op de Beurs, tonen onderwerpen
uit de plattelandswereld waarin eenvoudig de landschappen van de Meuse te herkennen
zijn, die worden behandeld met de moderniteit van de realistische of impressionistische
schilders. Het tentoongestelde schilderij, La chanson du Printemps, illustreert goed deze
mengeling van stijlen aan het begin van zijn schilderscarrière.
Bijzonder: de bewerkte ivoren tabakrasp beeldt een galante scène uit in de 18de
eeuw, direct geïnspireerd op de schilderijen van André Watteau. De traditie wil
dat deze twee personages de afbeeldingen zijn van het hertooglijke paar in
Lotharingen, Stanislas Leczinski, koning van Polen en Hertog van Lotharingen
en zijn vrouw, Catherine Opalinska.
Râpe à tabac, ivoire, cour ducale de Nancy, début du XVIIIème siècle

Zaal 9: Aardewerk en Porselein
Zaal 9 bevat een grote collectie aardewerk en porselein. De collectie regionale keramiek
van het museum is één van de grootste in het departement. De meeste productiecentra zijn
vertegenwoordigd, vooral die in de Argonne: Waly, les Islettes, Lavoye, Salvanges enz.
Andere stukken vullen de collectie aan en zijn afkomstig uit Nederland, Engeland, China of
Japan.
In dezelfde zaal zijn ook de portretten te zien. De belangrijkste zijn de grote staatsieportretten van het einde van de 17de eeuw, die overwinnende en gedecoreerde veldheren
voorstellen, waarvan de houding de Franse macht onder de regering van Lodewijk XIV
symboliseert.
Bijzonder: de fontein en het bekken met een Chinese versiering zijn een mooi voorbeeld van dit
soort meubel van aardewerk. Dit is afkomstig uit de beroemde fabriek van de Islettes in de
Argonne.

Zaal 10: Wapens en Militaria
Zaal 10 geeft een rijk overzicht van de wapens en militaire uitrusting, vanaf de haakbus en
de veldslang uit de 16de eeuw tot het Mauser geweer uit de Tweede wereldoorlog. Blanke
wapens zijn ook vertegenwoordigd, van het indrukwekkende middeleeuwse slagzwaard
tot de moderne sabels. De uitrusting uit de oorlog van 1870 neemt een belangrijke plaats
in binnen dit geheel.
Bijzonder: de kruitbus van hertshoorn bezit een verbazend decor voor dit type militair voorwerp.
Het gaat om een scène uit het Nieuwe testament, de doop van Christus. Dit voorwerp is in 1875
gevonden op de site van de voormalige abdij Saint Vanne in Verdun, die vervolgens in een citadel
werd veranderd. Het zou kunnen gaan om een kleine flacon voor heilige olie of wijwater, die heeft
toebehoord aan de kloostergemeenschap en later door de militairen is gebruikt.

Tuin
In de tuin zijn de merovingische sarcofagen te vinden, die zijn ontdekt rond de
belangrijkste kerken en abdijen in Verdun. De gotische poort van de kapittelzaal van de
voormalige abdij Saint Vanne is in het midden geïnstalleerd.
Bijzonder: de esdoorn in de tuin van het Musée de la Princerie is een gewone esdoorn, met een
omvang van 4 meter en een diameter van 1,27 m. Hij is tussen 25 en 30 meter hoog.
Hij zou ongeveer 150 jaar oud zijn.
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