
eerste zuidelijke straalkapel feestelijk een vleugelal- 
taar geplaatst, waarbij voor het eerst niet het hout- 
snijwerk van Van der Geld, maar het schilderwerk 
van Jan Anthony domineerde. Het altaar werd 
gewijd aan 'De Heilige Kerk en op het linkerluik, 
voor de beschouwer rechts, is de lijdende mensheid 
afgebeeld. In een soort van vuurstorm zien we daar 
gelovigen worstelen op aarde. En halfnaakt, bid- 
dend om de hulp van engelen, is daar, iets ouder, 
dezelfde man afgebeeld, die eerder model heeft 
gestaan voor Simon van Cyrene. 
Tussen 1890 en 1898 had Jan Anthony ook een 
kruisweg geschilderd voor de Tilburgse Dionysius- 
kerk, meergenaamd 't Heike. Driemaal zo groot en 
inmiddels nogal vervuild in vergelijking met de 
Bossche, die perfect onderhouden is. In strijklicht 
kan men daar bij de vijfde statie zien, dat Simon 
oorspronkelijk een nimbus droeg. Een boze pastoor, 
die er terecht van uitging, dat uit de evangeliën niet 
duidelijk blijkt of Simon Christus vrijwillig dan wel 
gedwongen hielp, heeft Anthony geprest die heilige 
cirkel weer weg te schilderen. In de Sint-Jan staat de 
man uit Cyrene daarom zonder nimbus tussen de 
twee kleine jongetjes die daar wel mee gekroond zijn. 

Alexander en Rufus 
Wie zijn nu die knaapjes? In het vijftiende hoofd- 
stuk van het evangelie van Marcus lezen we: 'zij 
vorderden een voorbijganger die van het veld kwam, 
Simon van Cyrene, de vader van Alexander en 

'Te 's-Hertogenbosch werd Vrijdag- 
avond een brutale poging tot dief- 
stal gedaan. Bij het sluiten der 
Cathedraal vond de bewaker der 
kerk een persoon in een der biecht- 
stoelen verscholen. 
Daar hij zich voordeed alsof hij be- 
schonken was, en verklaarde dat 
hij meende in zijn logement te zijn, 
werd hij verwijderd. De koster, na 
het sluiten der kerk geraden oor- 
deelende, nogmaals een onder- 
zoek in te stellen, ontdekte den- 
zelfden persoon, die zich nu in de 
doopvont verborgen hield. 

Rufus, tot het dragen van het kruis'. Omdat Marcus 
die zonen met namen noemt, kan men concluderen 
dat zijn lezers en toehoorders, de eerste christenen, 
wisten om wie het ging. En die eerste christenen 
met hun pure geloof waren natuurlijk allemaal hei- 
lig en verdienden dus hun nimbus. Alexander, die 
braaf schop en mand van zijn vader heeft overgeno- 
men, en Rufus staan daarom als lieve jongetjes op 
de vijfde statie in de Sint-Jan heilig te zijn. En al 
honderd jaar te vertederen onder de gewelven van 
onze kathedraal. I 
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Hij deed alsof hij hem niet be- 
merkt had en haalde inmiddels de 
politie, doch toen deze ter plaatse 
verscheen, was de dief verdwenen. 
Na lang zoeken vond men hem 
eindelijk weder, doch ditmaal ver- 
scholen onder den mantel van het 
mirukaleuze beeld van O.L.V. Hij 
werd onmiddellijk gearresteerd en 
in verzekerde bewaring gebracht.' 

Bommelsche Courant, 
30 oktober 1875 

'De I september is bevonden op 
de Oude Dies naest het huijs Het 
Seven Gestert op den hoeck van de 
Burse straet een memorie, daerin 
geschreven stondt, datter int jaer 
1514 is geset in den hoff een palm- 
boom; ende bevonden op desen 
huijdige daege, dat hij noch is 
wassende, soo dat hij nu oudt is 
hondert ende tachentich jaeren.' 

Kroniek van Sint Geertruy, 
I september 1Gg4 
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