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Van anonieme graven tot persoons
gebonden grafmonumenten
Zeven eeuwen grafcultuur in de Utrechtse Pieterskerk*

I. INLEIDING

De romaanse Pieterskerk in het centrum van Utrecht heeft als grafkerk
altijd een bijzondere status gehad. In deze kapittelkerk is de stichter,
bisschop Bernold (t 1054), begraven. Zijn grafheeft de kerk door de
eeuwen heen aanzien gegeven. In de kerk zijn - inclusiefhet columbari
urn in de crypte - sporen van bijna 1000 jaar grafcultuur te vinden. Ons
onderzoek eindigt nag in het Ancien Regime met het rouwbord van
Hendrik van Asch van Wijk uit 1784. Het accent ligt op de katholieke
periode (officieel in Utrecht tot 1580), toen er in deze kerk voorname
lijk leden van het kapittel werden begraven, een enkele vicaris en bij uit
zondering een familielid van een kanunnik of vicaris. Van de nog
bestaande middeleeuwse grafmonumenten hebben wij een inventaris
opgemaakt: de reeks is divers en bestaat uit een sarcofaag, een aantal
grafkelders en wandschilderingen, een altaarstuk, zerken, epitafen en
rouwborden. Deze relicten zijn veelal van steen gemaakt en daarom
bewaard gebleven.
In werkelijkheid was de verscheidenheid aan schenkingen die de her
innering aan overledenen levend moesten houden veel grater. De
kanunniken waren standaard verplicht am de kerk een pallium 1 of pel
na te laten (ofhet geld daarvoor): een wandkleed van kostbaar materiaal
waarop het wapen van de overledene was geborduurd, soms met andere
versieringen en opschriften.' Deze pellen sierden op hoogtijdagen
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koor en schip. Bovendien moesten kanunniken geld beschikbaar stel
len voor hun jaarlijkse memoriedienst. Tot de niet verplichte schenkin
gen hoorden altaren, misfundaties, legaten ten behoeve van de armen
zorg, kerkornamenten, glas-in-loodramen, etc. Zij droegen vaak de
naam van de stichter enjofhet familiewapen. Nagenoeg alle schenkin
gen die niet van duurzaam materiaal gemaakt waren en niet hecht in
muur ofvloer verankerd, zijn verloren gegaan.
Een behoorlijk deel van de stenen monumenten is nog steeds in de
Pieterskerk aanwezig. Sommige zijn door recent bodemonderzoek te
voorschijn gekomen. De bestaande reeks kan worden aangevuld met de
beschrijving die Buchelius in de eerste helft van de zeventiende eeuw
van de monumenten van de kerk heeft gemaakt.3 De graflijsten en de '
studies van E. van Engelen (ca. 1710), G.G. Calkoen uit 1903-1906,
P.e. Bloys van TreslongPrins uit 1919 en van Barry Heinrichs en Gilda
de Kiviet uit 1996 vulden dit beeld aan.t Een bijzondere bijdrage lever
de de kerkschilder Pieter Saenredam, die in 1636 een groot deel van het
interieur van de Pieterskerk vastlegde. Op zijn tekeningen zijn enkele
grafmonumenten terug te vinden. Op grond van deze bronnen kunnen
wij ons een goed beeld vormen van wat er in de loop der eeuwen met de
grafmonumenten is gebeurd.
In dit artikel schetsen wij allereerst de functie van de Pieterskerk
door de eeuwen heen (par. 2). Vervolgens presenteren wij - zoveel
mogelijk in chronologische volgorde - de typen grafmonumenten die
wij in de Pieterskerk zijn tegengekomen en gaan wij in op de functie
van met name de zerken en epitafen.i Wat wilden de opdrachtgevers
met hun grafmonument bewerkstelligen? (par. 3-7) Daarna vatten wij
onze conclusies samen en canfronteren deze met de gangbare opvat
tingen over de betekenis van het zieleheil (par. 8-10).

2. DE P1ETERSKERK DOOR DE EEUWEN HEEN

6

De Pieterskerk is gebouwd als kapittelkerk, en wel van het kapittel van
St. Pieter dat uit 30 kanunniken bestond. In deze kerk vierden de
kanunniken de mis, zongen zij de getijden en werden ze over het alge
meen begraven. Sommige kanunniken stichtten tat hun nagedachtenis
een prive-altaar: buiten het hoogaltaar stonden er rond 1550 zo'n 25
altaren. De Pieterskerk had geen functie voor de plaatselijke zielzorg, al
konden gewone gelovigen er wel ter kerke gaan en de communie ont
vangen. Kanunniken hoorden tat de maatschappelijke bovenlaag, zij
waren zonen van edellieden, patriciers en welvarende burgers. Zij had
den de hogere wijdingen ontvangen, dat wil zeggen dat zij priester, dia
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ken of subdiaken waren. Kanunniken waren op grond van hun wijdin
gen verplicht tot een celibatair leven, oak al hield 40 tot so% zich hier
niet aan.7 Onze voornaamste informant, Arnoldus Buchelius (1565
1641), was zelf de zoon van een kanunnik van St. Pieter. Kanunniken
waren wereldheren, die niettemin tot IS80 een corporatie vormden: zij
onderhielden een canon ofleefregel die hun ondermeer verplichtte tot
het onderhouden van de getijden. Deze regel werd in de late Middel
eeuwen, weliswaar in afgezwakte vorm, nog steeds nageleefd. Hoe
trouw de kanunniken van St. Pieter zich hieraan hielden, valt niet meer
na te gaan. We weten slechts van een kanunnik, van wie toevallig een
kasboek bewaard is gebleven, dat hij bijna elke dag in de kerk te vinden
was.8 Verder weten we dat een redelijk aantal van hun buren, de Dom
kanunniken, tot ver in de zestiende eeuw de vele erediensten met
opmerkelijke trouw bijwoonde. Het aanbod was overigens zo groot,
dat zij keuzes moesten maken, waarbij zij in toenernende mate de voor
keur gaven aan hoog-, ziel- en memoriemissen boven getijdendien
sten.?
De koorzang vormde - religieus gezien - de hoofdtaak van de
kanunniken, maar daarnaast hielden zij zich oak met bestuurlijke zaken
bezig: zij beheerden het uitgebreide goederenbezit van het eigen kapit
tel en speelden een rol in de politieke besluitvorming. De gezamenlijke
Utrechtse kapittelgeestelijkheid - de kapittels van de Dom, Oudmun
ster, St. Pieter, St. Jan en St. Marie - had in de Staten van Utrecht de
eerste stem. Een aantal kanunniken stond de bisschop bij in het wereld
Iijk en geestelijk bestuur van het bisdom. Omdat kanunniken een be
langrijk aandeel hadden in het bestuur van de Utrechtse kerk, was het
in het belang van de bisschop en de kapittels dat zich hiervoor gekwali
ficeerde lieden aanmeldden. De kanunniken hadden dan ook over het
algemeen een goede scholing. Rond 1500 had 9S% van de kanunniken
van Oudmunster een universiteit bezocht.'? Naar de opleiding van
kanunniken van de Pieterskerk is geen onderzoek gedaan, maar deze
zal vergelijkbaar zijn geweest. Zulke goed geschaalde heren moesten
natuurlijk een aantrekkelijke beloning krijgen. Zij mochten over eigen
dom beschikken en kregen bovendien een mime vergoeding voor hun
activiteiten. In de vijftiende en zestiende eeuw leverde een prebende
[aanstellingJ een kanunnik bijna het drievoudige op van her jaarsalaris
van een meester-metselaar, -timmerman of -steenhouwer; dit is nog
exclusiefallerlei bijverdiensten als de reeds genoemde presentiegelden.
Ruim vijf eeuwen functianeerde het kapittel op deze manier. De
Opstand met in haar kielzog de Reformatie, in Utrecht respectievelijk
in IS76 en IS80, bracht diepgaande verschuivingen te weeg. Oprnerke
lijk genoeg werden de kapittels niet opgeheven, evenmin werden hun
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Kapittel-Generaal en deSta
tenvan betNedersticht in de
lse eeuw;Idem, 'Kanunni
ken, kloosters en kerkge
bouwen in laat-middel
eeuws Utrecht'; Idem,

Herenvan deKerk; Moore,
TheCathedral Chapter,
Idem, 'Recruitment to the
cathedral chapter of
Utrecht 1518-1580'; Palm
boom, Het kapittelvan Sint

Jan te Utrecht.
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8 Van den Hoven van Gen
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Plattegrond van de Pieters
kerk voor 1656, met de
oorspronkeIijke situering
van de in de tekst en de
afbeeIdingen genoemde
graven en monumenten
(reconstruetie) .
[Tekening: A. de GrootJ.

LEGENDA:
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Epitrifen, memorietofels.
borden:
a. Bernold: sehildering
(1490) en bard (1603)
b. (noordkapeI of noord
transept?) Van Sehayek:
altaarstuk (1554)
e. Van Sperwoude,
1454/1482
d. Taets van Amerongen,
1472
e. Van Winssen: altaar
stuk

f. Cloetine,
1434/1438/1463
g. De Turri, deken, 1521
h. De Wit, 1491
i. ByJaeobsz, 1482/1490
j. Van Duthe, 1467
k. Bloem, 1415
I. Van Coesfelt,
1458/1495
m. De Coninck, 1517/1566
n. Van Rijn, deken, 1488
o. Utenham,1537
p. Van Winssen/Mouwer

q. Van Aseh, 1615
r. Uteneng, 1583(1603)
? (in zuidtransept) Voss,
1478
? (in zuidtransept) Haw,
14 85
? ( in DekenkapeI?, later in
noorderzijbeuk) rouw
bord Van Asch van
Wijk,1784
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goederen geconfisqueerd. Dit kwam omdat de kapittels altijd een toe
vluchtsoord voor zonen van de elite waren geweest. De dragers van de
Opstand konden zich niet veroorloven om dit echelon tegen zich in het
harnas te jagen. Bovendien lieten zij nu hun eigen zonen in deze ver
worvenheden delen. Met de Reformatie kwamen de kerkelijk-religieu
ze verplichtingen van het kapittel te vervallen. Slechts enkele kanunni
ken mochten als geeligeerden de kapittels in de Staten van Utrecht ver
tegenwoordigen. Niet lang na de Reformatie werden de kapittels pro
testantse colleges: nieuwe kanunniken werden op den duur aIleen uit
gereformeerde kring gerekruteerd. Het canonicaat werd een erefunctie,
die een behoorlijke jaarwedde opleverde. Veel kanunniken leefden als
rentenier. De kapittels bleven tot 18n in het bezit van hun goederen. In
dat jaar heeft Napoleon alle nog bestaande middeleeuwse corporaties
opgeheven. Dit lot trofook de kapittels. II
Voor de inrichting en het gebruik van de kerk had de Reformatie
grote consequenties. In 1580 kende ook de Pieterskerk, na het zgn.
'Verraad van Rennenberg', een beeldenstorm: veel beelden en altaren
werden vernield. Zij werden (op den duur) uit de kerk verwijderd. Veel
grafmonumenten bleven behouden, maar nogal wat religieuze en heral
dische voorstellingen op epitafen en zerken werden beschadigd. Kort
na de Reformatie koesterde het stadsbestuur het plan om de kerk af te
breken, maar protesten van families wier voorvaderen hier begraven
lagen, verhinderden dit. Het is dus ondermeer aan de grafmonumenten
te danken, dat de kerk tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven!
Pas heel geleidelijk is de kerk ingericht voor de gereformeerde ere
dienst. In 1594 scheidde een muurtje het schip van het hoog- en laag
koor, die met de invoering van de protestantse eredienst immers hun
liturgische functie hadden verloren. In 1625 werd het gebouw in ge
bruik gegeven aan de Engelse en in 1656 aan de Waalse Hervormde
Gemeente. In dat laatste jaar werd het laagkoor bij de kerk getrokken:
hiertoe werd het afgegraven tot het niveau van schip en transeptarmen.
Het hoogkoor bleefdoor een muur aan het zicht onttrokken. De torna
do die in 1674 over Utrecht raasde, vernielde niet aIleen het schip van
de Domkerk, maar richtte ook aan andere kerken grote schade aan. Van
de Pieterskerk werd het dak van het schip afgerukt en stortten de twee
torens van het westwerk in. Hoewel deze torens kort daarna helemaal
zijn afgebroken, is de essentie van deze Romaanse basiliek tot op de
dag van vandaag behouden. De Eglise riformee Wallonne zetelt nog
steeds in de Pieterskerk.

II

Een systematische studie
over het functioneren van
de Utrechtse kapittels tus
sen 1580 en I8II is nogniet
voorhanden.
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Van Akerlaken, De Pieters
kerk, p. 53
13 Van Akerlaken, 'De opgra
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ving van bisschop Bernol
dus' sarcophaag in de Pie
terskerk'.
14Vgl. Martin, Vroeg-middel

eeuwse zandstenen sarcopba
genin Friesland enelders in
Nederland, p. 15-16 e.v. Zie
voor oudere sarcofagen,
gevonden in Utrecht: Sto
ver, De Salvator- ofOud

munsterkerk te Utrecht,
p. 46-50, met verdere litera
tuur.
15 C.v.d. B.,'De St. Pieters
kerk te Utrecht', p. 25I.
16 Post lijkt de grondlegger
van de opvatting dat Ber
nold aanvankelijk op het
kerkhofbegraven is
geweest. Deze visie is over
genomen door o.a. Huib
Leeuwenberg (in: Margry
en Caspers (red.), Bede

vaartplaatsen in Nederland, I,
p. 748-750) en Van Kalveen
(Bernold Bisschop van
Utrecht (1027-105+), p. 47).
Post baseerde deze conclu
sie op de term 'sanctuarium'
die Heda ca. 1520 gebruikte
voor de begraafplaats van
de bisschop (Post, 'De
H. Bernulfus', p. 100, 102).
'Sanctuarium'betekende in
die tijd meestal 'heiligdom'
of-in de kerk - 'her koor';
de betckenis van 'kerkhof
komt niet voor (Fuchs en
Weijers, Lexicon Latinitatis

Neerlandicae mediiaevi,7).
In de Annales Egmundenses
staat in 1054 vermeld dat
bisschop Bernold in ecclesia

sanctiPetri apostoli[.]bono
rifice sepultus est(f 13 I ).
M.a.w.: Bernold is eervol in
de Pieterskerk begraven.
Had Post c.s. gelijk, dan
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DE SARCOFAAG VAN BISSCHOP BERNOLD

De sarcofaag van bisschop Bernold is het oudste grafmonument in de
kerk. Bernold was van 1027 tot 1054. bisschop van Utrecht. Hij is de
stichter van de Pieterskerk, die in 1048 is gewijd. In 1054 is hij op het
laagkoor van zijn kerk begraven (en niet in de kathedraal) in een 1300
kilo zware kist van rode zandsteen uit de Vogezen." Bij toeval stuitte
men in 1656 bij de afgravingvan het laagkoor op zijn gra£
De kist is sober: zij is aan het voeteneind iets smaller dan aan het
hoofdeind, de buitenkant is niet versierd, de binnenversiering vertoont
een eenvoudig geometrisch patroon. Drie wanden hebben parallelle
inkervingen die smal en ondiep zijn, aan het voeteneind zijn groeven in \
visgraatmotief aangebracht. 13 Ook naar elfde-eeuwse maatstaven is de
kist eenvoudig.H zeker gezien de status van de persoon die erin be
graven is en de betekenis die hij had voor de Pieterskerk. T och was het
een kostbaar graf, alleen al door het materiaal waarvan het gemaakt is.
Bernold is met alle bisschoppelijke eerbetoon begraven, zo bleek bij
opening van de kist in 1656. Hij droeg een violetkleurige bisschops
mantel van satijndamast met gouden passementen en een gouden ring.
In het graf bevonden zich voorts zijn bisschopsstaf en een zilveren
kelkje met pateen. Op een loden plaatje waren zijn naam en sterfdag
gegraveerd." Deze wijze van bijzetting getuigt van de overtuiging dat
de overledene op de jongste dag in de waardigheid zal herrijzen die hij
op aarde bekleed heeft. Niemand mocht dit vergeten, ook de oordeel
wijzende Christus niet. Bisschop Bernold was geheel voorbereid op de
Dag des Oordeels: hij lag in de gebruikelijke richting west-oost, zodat
zijn ogen als eerste het licht zouden zien bij het aanbreken van de jong
ste dag.
Naar analogie van de eer die andere kerkstichters betoond werd, kan
gezegd worden dat het grafvan Bernold altijd een bijzondere betekenis
heeft gehad. Hij lag daar midden op het laagkoor, recht voor het hoog
koor.l'' Hier kwamen de kanunniken bijeen om de getijden te zingen.
In hun midden lag hij, precies in de viering, het hart van de kerk. De
deksel van de kist fungeerde als zerk en stak misschien zelfs een stukje
boven de vloer uit. De bisschop was nog steeds het symbolische cen
trum van de kapittelgemeenschap. Zijn sarcofaag was een heiligdom
waarvan wijding en heiliging uitging. In de deksel is aan de zijkant een
kleine uitholling zichtbaar, die redelijk glad aanvoelt: mogelijk heeft
men schraapsel gebruikt voor geneeskrachtige dranken.'?
In het laatste kwart van de veertiende eeuw werd de status van Ber
nolds graf verhoogd.f Het kapittel van St. Pieter volgde in deze het
voorbeeld van ondermeer Oudmunster dat in die tijd overledenen die
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Sarcofaag van bisschop
Bernold (t I054) en daarin
gevonden grafgiften, elfde
eeuw. De kist van rode
zandsteen, met een lichtere
zandstenen deksel, is in
1656 aangetroffen onder
het laagkoor en staat sinds
1952 opgesteld in de cryp
teoDe kelk, pateen en ring
bevinden zich thans in
Museum Catharijnecon
vent (RMCC mI8). [Foto's:
F. VerdonkJ.

als heiligen vereerd werden ging verheffen.'? In 1374/1375 liet het
kapittel van St. Pieter kandelaars plaatsen bij het hoofd- en voeteneind
van de bisschop. In 1379/1380 kwam er boven het hoofd van Bemold
een klein ijzeren kistje te hangen, waarvan de functie onduidelijk is.
Het kan al het offerkistje zijn geweest dat er in ieder geval in de vijftien
de eeuw was.'? In 1385/1386 waren er werkzaamheden aan het graf: op
de deksel van de sarcofaag werden twee lagen kloostermoppen gemet
seld (de mortel is nog steeds zichtbaar). Waarschijnlijk moest dit
bouwwerk een tombe suggereren. Hierop is een zerk van blauwe hard
steen geplaatst die in 1656 op de dubbele laag kloostermoppen boven
op de sarcofaagdeksel is aangetroffen." Op de zerk stonden bovenaan
met vergulde letters: Ss. Baptiste, Petro, Paulo, Lebuino, de namen van
de kerken die Bemold in Utrecht en Deventer gesticht heeft. Onderaan
stond: Anno 1054, cuius animarequiescat [in 1054 [overledenJ, zijn ziel
ruste in vredeJ. Deze opmaak maakt het aannemelijk dat de zerk diende
als ondergrond voor het in 1386/1387 gemaakte liggende beeld van de

zou Bernold de eerste (en
laatste) Utrechtse bisschop
en kerkstichter zijn geweest
die niet op een eervolle plek
in de kerk begraven is. Dir
is ondenkbaar.
17 Zie ook Van Dijk, 'Archeo
logisch onderzoek in de
Dekenkapel van de St. Pie
terskerk te Utrecht', p. 292
293·
18 Calkoen, Beschrijving der

St. Pieterskerk, p. 63-66.
19 Van den Hoven van Gen
deren, HerenvandeKerk,
p. 516-5 17, 537·
20 Calkoen, Beschr[jving der
St. Pieterskerk, p. 64.
21 C.v.d. B.,'De SI. Pieters
kerk te Utrecht', p. 250;
Van Akerlaken, DePieters
kerk,p.64·
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De Pieterskerk, gezien
naar het koor. Tekening
door Pieter Saenredam, 27
augustus 1636. Boven de
triomfboog de schildering
uit 1490 (hersteId in 1603),
die bisschop Bernold weer
geeft met de vier door hem
gestichte kerken, Hij wordt
geflankeerd door de
HH. Petrus en Andreas.
Op het laagkoor, achter de
muur onder de triornf

boog.Iag Bernold begra
ven, Het memoriebord dat
in 1603 op deze muurwas

geplaatst, is op deze teke
ning weggelaten.

[H U A.

T .A. Ib 4.2].

Leeuwenberg spreekt van
een staand beeld. Hij leidt
dit af uit het feit dat de bis
schop een stafdroeg en dat
het beeld beschilderd was
(Margry en Caspers (red.),

22

Bedevaartplaatsen in Neder
land, r, p. 749). Bisschop
pen werden in die tijd ech
ter liggend op een tombe
afgebeeld. Bij het beeld van
Guy van Avesnes in de
Domkerk zijn de sporen
van polychromie nog te
zien, evenals de holtes voor
de staf.
23 Bernold wordt pas in 1390
heilig genoemd (Post, 'De
H. Bernulfus', p. 101).
24 Muller en Bouman heb
ben in J 920 dit grafschrift
rand 1200 gedateerd iOor

kondenboek vanbetStich!
Utrecht, nr, 211). Weten
schappelijk onderzoek
heeft echter uitgewezen dat
dit stuk waarschijnlijk pas
na 1350 geschreven is (Post,
'De H. Bernulfus', p. 93,
nt. J).
25 Necrologium (H UA, 51. Pie
rer, 74); Buchelius,Monu
menta, f. 35v.

bisschop. Dat paste precies tussen de opschriften.v' De bekende
Utrechtse bouwmeester Jan van den Doem leverde dit beeld, dat ten
dele verguld was. Zerk en ligbeeld zijn verloren gegaan.
De verering van Bernold is pas na 13So op gang gekomen: in de
publicaties van de chroniqueur Beka (ca. 13So) is nog geen sprake van
de heilige of zalige Bernold, wat een adjectief is voor geliefde wonder
doeners.f Het kapittel stimuleerde de cultus rond Bernold, misschien
heeft het die cuItus wel zelf ge'initieerd. Rond 1400 produceerde het
een necrologie waarin de belangrijkste feiten uit het leven van Bernold
vermeld staan.rr De tekst is in die tijd in het dodenboek van het kapittel
geschreven en mogelijk toen al op een wandbord dat waarschijnlijk bij
het laagkoor gehangen heeft. 25 Na IS80 hebben soldaten dit bord ver
nield. Rond 1603 liet het inmiddels protestantse kapittel een nieuw
bord maken dat prominent op het muurtje v66r het laagkoor werd
geplaatst. 26 In 1490 gafhet kapittel Dirck Scay de opdracht een schil
dering aan te brengen boven de triomfboog, op de oostelijke eindmuur
van het middenschip, waarop Bernold was afgebeeld temidden van zijn
vier kerken.V Bovendien plaatste het kapittel in ISH een weegschaal bij
het graf om kinderen te wegen die door Bernold genezen zouden zijn.
De kracht van Bernold zou gunstig uitwerken bij kinderen die in de
groei waren achtergebleven of bij vrouwen die geen kinderen konden
krijgen. 28 In de zestiende eeuw leverde het kapittel ringetjes aan pel
grims, de laatste keer in IS63?9Jaarlijks werden er zo'n 13 tot 22 ringe
tjes gemaakt. Een bloeiende bedevaartplaats kan het graf van Bernold
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dus niet genoemd worden, aIle inspanningen van het kapittel ten spijt.
De inkomsten uit de offerkist brachten nag geen 20 stuivers per jaar
op30 en waren dus geen "welkome inkomstenbran", zoals Leeuwen
berg beweertY Het onderhouden van de cultus kostte meergeld dan
het opleverde.

4-

EEN GRAFKELDER VAN ROND 1300

In de Pieterskerk zijn diverse soorten bakstenen grafkelders gevonden.
Sommige kelders waren maar 70 em srnal, hierin kon slechts een
doodskist worden bijgezet. Bredere grafkelders herbergden meerdere
kistenY Bij archeologisch onderzoek zijn deze kelders vooral in de
Dekenkapel en het zuid- en noordtransept aangetraffen. Vanaf de der
tiende eeuw tot ver in de zestiende eeuw zijn deze kamers gebouwd en
- ook daarna - herhaaldelijk verbouwd. Sommige zijn tot in de negen
tiende eeuw gebruikt om doden bij te zetten. Zij lagen west -oost. Op
enkele binnenwanden was een kruis geschilderd. De kruisigingscene
die nu als muurschildering in de noorderzijbeuk te zien is, was afkom
stig uit het familiegrafVan Hinderstein in de Dekenkapel.f
Het meest bijzonder is de bakstenen kelder die in 1969 in het zuid
transept werd gevonden. De behuizing staat nu onder het orgel. De
buitenzijde is niet bewerkt, de vier binnenwanden zijn gepleisterd en
rand 1300 beschilderd. Aan het hoofdeinde - op het westen - bevindt
zich de kruisigingscene. Hiervan is met name het onderstuk bewaard
gebleven, wij zien de ruime plooien van het kleed van Maria en de voe
ten van Johannes. Zij staan aan weerszijden van het kruis dat door wig
gen op zijn plaats wordt gehouden. Johannes heeft als teken van draef
heid zijn linkerhand naar zijn wang gebracht. Op de noordwand
smeekt de suppliant, een kanunnik-diaken, de apostel Petrus am gena
de: de hemelsleutel is opvaIlend groot afgebeeld. Aan de oostzijde staat
de H. Catharina van Alexandrie met haar attributen: het vlammende
rad en het zwaard waarmee zij de door haar overwonnen keizer Maxen
tius doorsteekt. Op de schildering vertrapt zij hem met haar linkervoet.
Op de zuidwand is tenslotte de apostel Paulus geschilderd. In zijn rech
terhand houdt hij het naar boven gerichte zwaard, met zijn linkerhand
wijst hij op het kruisoffer van Christus. Op de wanden zijn prachtige
ranken en bloemen geschilderd. De man die deze grafkelder heeft laten
maken, is waarschijnlijk een praost of deken van het kapittel geweest.
De kruisigingscene geeft aan dat de stichter zich bewust is geweest dat
Christus de mens heeft vrijgemaakt. Uit de geknielde houding van de
suppliant spreekt het bewustzijn dat de mens na zijn dood rekenschap

De Groot, e.a., Pieter
Saenredam, cat. nr. 49.
27 De Groot, e.a., PieterSaen
redam, cat. nr. 47.
28 Heda, Historiaepiseoporum
ultraieetensium, p. lI8, 126.
29 Leeuwenberg, in: Margry
en Caspers (red.), Bede
uaartplaatsen in Nederland, I,

26

P·75I.

30 Calkoen, Besehrijving der
St. Pieterskerk, p. 64.
31Leeuwenberg, in: Margry
en Caspers (red.), Bede
oaartplaatsen in Nederland, I,

P·75I.
32 Hoffman-Klerkx, Spreken
degraven; Van Dijk,
'Archeologisch onderzoek',
p. 289-292; Idem, 'Een
beschilderd grafin de Pie
terskerk te Utrecht'; Idem,
'Het beschilderde grafin de
Pieterskerk te Utrecht';
Areheologisehe en Bouwhisto
risehe Kroniekvan de
GemeenteUtrecht, I926
I972, p. 216-2 17.
33 Deze grafkelder is in 1914
geopend in verband met de
aanleg van centrale verwar
ming (Van Akerlaken, De
Pieterskerk, p. 36).
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trus, schildering op de
noordwand van de grafkel
der uit ca. 1300. De wanden

P~:i
I<

van de in 1969 onder het
zuidtransept gevonden kel
der zijn in hun geheel
gelicht en opgesteld in het
westelijk deel van het schip
onder het orgel. [Foto:
F. Verdonk].

moet afleggen van zijn leven op aarde. De boodschap die in deze graf
ke!der besloten ligt, is - nag uitgesprokener dan bij Bernold - niet tot
de wereld gericht: het graflag onder de kerkvloer en was niet zichtbaar.
De persoonlijke intentie komt tot uiting op de binnenwanden. Met de
kostbare kelder en de wandschilderingen getuigt de opdrachtgever van
zijn devotie en van de waardigheid die hij op aarde bekleed heeft. Het
gaat hem om zijn zie!eheil. Dat wil hij God duidelijk maken.

5.

34 Omdat Ernst van Schayck
uit een kunstenaarsfamilie
stamde, is weIgedacht dat
hij dit altaarstuk zelf
geschilderd heeft. De Jonge
bestrijdt deze visie, zie
'Utrechtse schilders uit de
twecde helft van de x v I e
eeuw', p. 159-172.
35 HUA,St.Pieter, 191-5
(fabriekrekening), f. 226a-v.
36 Buchelius,Monumenta,

I:37.

RET ALTAARSTUK UIT

1554

Hoge devotionele waarde heeft het - geschilderde - altaarstuk van
Ernst van Schayck (v66r i5aa-1564), dat volgens het onderschrift een
epitaafis: A/tarepraesens anna 1532 consecratum roo.] suoArnestusa Scayck
canonicus bocdecoraoit epitapbio anna1554 [Dit altaar dat in 1532gewijd is
heeft kanunnik Ernst van Schayck in 1554 met zijn memorietafellaten
versierensf]. Van Schayck was al in 1515 vicaris en vanaf1528 kanunnik
van de Pieterskerk. Vanwege de kwalificatie van het altaarstuk als epi
taafkomt het hier ter sprake.
Dit prachtige, lichtgebogen schilderij bevat vee! renaissance-ken
merken. Het is nu in de Dekenkapel te zien, maar stond oorspronkelijk
ofwel in de Romaanse noordkapel waar het qua hoogte en ronding pre
cies in de absis zou passen, ofin het noordtransept. Daar had Ernst van
Schayck minstens een glas-in-Ioodraam bekostigd en ligt hij begraven.
In 1565/1566 spreekt men van de grafkapel van Van Schayck.f De nag
steeds aanwezige zerk had hij al in 1542 laten behouwen.s'' Zij heeft een
renaissanceversiering: in het centrum blazen twee enge!en rug-aan-rug
op de bazuin. Uit hun midden rijst een zwaard op. De symboliek ver
wijst naar de Dag des Oordeels. Onder de engelen zijn de wapens van
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Altaarstuk van Ernst van
Schayck, 1554.Het altaar
staat thans in de Dekenka
pel van de Pieterskerk.
[Foto: F. VerdonkJ.

zijn ouders, Van Schayck en Zas afgebeeld, maar aileen dat van Zas is
nog te herkennen.
Het retabel is in 1554 in opdracht van Ernst van Schayck geschilderd
als pronkstuk voor zijn altaar dat gewijd was aan de almachtige God, de
Maagd Maria, Stefanus, Maria Magdalena, de Egyptische Maria en aile
heiligen. De drie Maria's genoten grote verering in de Pieterskerk: op
diverse muurschilderingen waren zij afgebee!d. Op het epitaafzijn vier
scenes te zien, van links naar rechts: de Paasochtend op het moment dat
Christus zich als tuinman kenbaar maakt aan Maria Magdalena, met op
de achtergrond het lijdensverhaal en de opstanding uit het graf. Daar
naast is de marte!dood van de H. Stefanus afgebeeld: hij werd buiten de
poorten van Jerusalem gestenigd. Vanuit de heme! kijken God de Vader
en de gewonde Jezus Christus toe. In een hoekje is vastgeIegd hoe hij
wordt begraven. Dan voIgt een scene uit de Iegende over het terugvin
den van de relieken van Stefanus rond 41]: de priester Lucianus ont
vangt 's nachts in een droomgezicht opdracht de in vergete!heid ge
raakte graven van Stefanus en diens drie trouwe vrienden te zoeken die
aan speciale kentekenen te herkennen zijn, en die naar Jerusalem over te
brengen.3 7 Tot slot is afgebee!d hoe de Egyptische Maria na een perio
de van zware boetedoening door God in genade wordt aangenomen.
Pasen, het feest van de Opstanding en de overwinning op de dood,
had kenneIijk een hoge symbolische waarde voor Van Schayck: het
altaar was op Tweede Paasdag 1532 gewijd. Het schilderij drukt uit dat
God een wakend oog houdt en zorgzaam is voor wie zich aan Hem toe
vertrouwt. Al deze heiligen zijn zwaar beproefd, sommigen zijn aan

37Keller,Reclams Lexikonder
Heiligen undderbibliscben
Gestalten. p. 530-532.
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hun kwellingen bezweken, maar uiteinde1ijk hebben zij allemaal het
eeuwige leven gewonnen. In die zin bevat het altaarstuk een moraal: het
spoort aan om goed te leven, wat ook betekent goed te doen. Ernst van
nog eens overduide1ijk
Schayck is deze weg gegaan. Dit blijkt
.
. uit de
toelichting die hij in 1546 gafbij de ins telling van een fonds van 233
karolus gulden ten behoeve van extra missen in de vastentijd, een dage
lijks rondgang rond zijn graf [begangenisJ, en een voetwassing op
Witte Donderdag, waarbij de zes arme scholieren, wier voeten gewas
sen werden, een brood kregen. Hij deed dit alles:

[.] omdie goede institutie ende obseroanty onser ooiroaderen teaugmen
teren tereere Gods ende ommemorie endegedenckenisse te houden
oander dieper oetmoedicheit omsalicbmakersJesu Christi die welke hy
int qfichelden vandeser werelt in synleste aoontmaelsynen discupelen
getoent beefiin 't waschen bairder uoeten, willende om allen dairmede te
kennen gheven dat Godtdie Vader altytbereit isomme Iesum Chrystum,
synen enigen soen, uutpuerdergenade ons in deser tyt te waschen ende te
reinigen vanallen omensmetten dersonden indien wysulcx mit uasten
betrauwen ende leetwesen onser sonden vanhem begheren, mitsden seloen
oick bevelende ende lerende synen discipulen ende allen christenmenschen
sulcx exempelnaete volgen omenenyegelick syne naesten (hysyorunt
ofte viant) tevergheven uutgeheelen herten 'tseloe hyons misdaen mach
hebben ende hemuut litjiien tedienen als Joan. int xiiiegescreven staet.3 8

38 H VA, St. Pieter, II31, dd.
20 juli 1546.
39 De schilderingen op de
kruisingspijlers uit ca. 1300
en 1400 dienden waar
schijnlijk ook als altaarreta
bel. Zij zijn bij een vorige
kerkrestauratie onder wit
sellagen teruggevonden.
40 Calkoen, Beschrijving der
St. Pieterskerk, p. 34.

Van Schayck is beslist niet de enige schenker van een altaarstuk ge
weest, maar aileen dit schilderij heeft aile stormen doorstaan.s? Houten
altaarstukken zijn nu eenmaal gemakke1ijk te verplaatsen. De memorie
tafel van Anthonie van Winssen en zijn zuster Jut, die zich oorspronke
lijk in de door hem gestichte Pieternellenkapel beyond, berustte in 1617
in de bibliotheek van het kapittel. Het taferee1 is toen in bruikleen ge
geven aan een nazaat van de schenker.t? Vermoede1ijk was ook dit
schilderij, dat in de archieven een 'memorietafe1' wordt genoemd, een
altaarstuk.
Beide schilderijen werden in de eigen tijd als 'memorietafel' gekwali
ficeerd. Dit is voor onze beeldvorming van be1ang.Als Van Schayck dit
stuk niet zelf een epitaafhad genoemd, is het de vraag ofwij het als 20
danig gezien zouden hebben. Noch op het schilderij ze1f, noch in de
tekst worden immers concrete personen herdacht. Het altaarstuk had
daarom - in onze ogen - een primair liturgische functie. Sec worden
immers alleen de naam en de wapens van de kanunnik verme1d, zoals op
grote schenkingen gebruikelijk is. Uit de kwalificatie die Van Schayck
geeft, spreekt de overtuiging dat het altaarstuk een memorietafel is.
Schenkingen in de religieuze sfeer dienden vanuit midde1eeuws per
spectiefdus ook als monument voor de schenker en diens familie.
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GRAFZERKEN

De oudste grafzerk die Buchelius in de Pieterskerk gezien heeft, dateert
uit 1399. Er moeten oudere zerken geweest zijn, maar daarover is nau
welijks informatie. Uit de periode r380-r6II zijn 36 zerken te identifi
ceren die van oudsher in de Pieterskerk hebben gelegen. 4 1 Maar er
waren toen al meer zerken: op tien epitafen staat vermeld dat de overle
dene 'hier' begraven is, zonder dat de dichtstbijzijnde zerk hun naam of
wapen draagt. Graven en zerken werden voortdurend hergebruikt. Tot
1830 - het jaarwaarin het in Nederland verboden werd om doden in de
kerk te begraven - hebben wij in totaal 63 zerken weten te traceren.
Lang niet aile nog aanwezige zerken zijn te identificeren. Voetstappen
hebben de zerken behoorlijk uitgesleten. Bovendien moest in de
Bataafs-Franse tijd de heraldiek uit de kerk verdwijnen. Sommige zer
ken zijn toen omgedraaid.

6.1 Chronologische spretdin!!J Het volgende staatje geeft een indruk van de
spreidingvan behouwen zerken in de periode 1380-r611.

Drie zerken zijn niet verwerkt, omdat ze niet te dateren zijn.
Niet meegeteld omdat her gaat om bijschrijvingen op een bestaande
zerk.
I.

2.

Uit de laatste decennia van de veertiende eeuw zijn twee zerken te iden
tificeren, uit de vijftiende eeuw elf, uit de zestiende eeuw negentien, en
een uit het eerste decennium van de zeventiende eeuw. Bij drie zerken

41 De herkomst van de zerk
van Jutta van Zoudenbalch
(t 15l l ) in de zuidbeuk is
onbekend en dar geldt ook
voor de zerken in de Pieter
nellenkapel.
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42 Het Rechtsboek vanden
Dom van Utrecht door Mr.
HugoWstinc, p. 2S0, onder

5·
43 Vgl. Tumrners, 'Laatrnid
deleeuwse t1gurale graf
sculpturen in Nederland';
Cohn, Deathandproperty in
Siena; Idem, Thecult of

remembrance.
44 Een goed voorbeeld hier
van biedt de nog bestaande
grafzerk van Jan van Wes
tende (t '324), zie Borst
e.a., Graven en begraven in de
Dom van Utrecht, p. 83, nr.
28. Andere, thans verdwe
nen, veertiende-eeuwse gra
ven voor altaren waren die
van Walter van Zuylen
(t '3 28) en Hugo Pollart

(t '333)'
4S Van den Hoven van Gen
deren, HerenvandeKerk,
p. S'5. Cfm. John Bossy,

Christianity in the west,
14°0-170 0, p. 27·
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was datering niet mogelijk. Vanaf de veertiende eeuw was er belangstel
ling voor een zerk die een persoonlijk stempel droeg en deze tendens
zette zich in de volgende eeuwen door. Op 29 van de 36 zerken stond
de naam vermeld en/of het wapen met de kwartieren van een, soms
twee overledene(n), zeven zerken droegen alleen het familiewapen.
Het verschijnsel van de persoons- of familiegebonden grafzerk
hoorde net als de memoriemis en de memorietafel bij een grafcultuur
die in de late Middeleeuwen steeds meer op individu en geslacht werd
toegesneden. Nog in 1342 was het in de Domkerk regel dat alleen prela
ten - bisschoppen, proosten en dekens - in een kist begraven mochten
worden.P In deze tijd was het voor kanunniken nog ongebruikelijk om
een eigen graf te hebben. Het merendeel van de kanunniken werd in
een lijkwade bijgezet in een reeds bestaand graf, waarin steeds weer
nieuwe doden werden geplaatst. Tot ver in de veertiende eeuw was er
relatiefweinig aandacht voor de herinnering aan het stoffelijke lichaam.
Het ging om de ziel en die stond centraal in de memoriemis die overi
gens in aantal steeds meer toenam: ging het eerst vooral om de jaarlijk
se memoriedienst, al spoedig kwamen daar maandstonden en zelfs
dagelijkse missen bij.
In de grafcultuur van de Pieterskerk tekenden zich heel geleidelijk
veranderingen af, geheel in overeenstemming met ontwikkelingen
elders. 4 3 Zoals gebruikelijk gaf in Utrecht de Domkerk de toon aan.
Daar is rond 1325 een relatie te leggen tussen misstichtingen, een eigen
altaar en een eigen graf.44 Konden de kanunniken zich via een eigen
altaar van een eigen, eeuwig grafmonument verzekeren? Misstichtin
gen leidden tot een eigen altaar, wat de mogelijkheid opende tot een
eigen zerk bij het altaar, wat weer gelegenheid gaf tot steeds terugke
rend eerbetoon aan de overledene: het graf moest na de herdenkings
dienst begangen [plechtig bezochtJ worden, waarbij wijwater over het
graf gesprenkeld werd en psalmen, standaard De prifundis en Miserere
meiDeus, soms ookFidelibus Defunctis, en andere vaste gebeden werden
uitgesproken. Hier zie je eenzelfde verstrengeling van liturgie en status
die Van den Hoven van Genderen regelmatig constateert in zijn proef
schrift over het kapittel van Oudmunster.45 Natuurlijk ging het in de
motivering om het zieleheil - de ziel komt altijd het eerst in de late
Middeleeuwen - maar het gebed voor de overledene volstond niet
meer. Er moesten persoonlijke monumenten komen en het graf moest
regelmatig ritueel worden begaan.
In de Pieterskerk deed deze ontwikkeling zich - voor zover wij
weten - pas in het laatste kwart van de veertiende eeuw voor. Hier werd
deze overgang gemarkeerd door het eerbetoon aan het graf van Ber
nold. In de vijftiende eeuw raakte het fenomeen van een eigen zerk
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behoorlijk ingeburgerd. De zerken uit de vijftiende eeuw waren tame
lijk sober. Het familiewapen stond centraal. Als er al personalia ver
meld waren, volstonden over het algemeen naam, functie en sterfda
tum. Een religieus symbool was ongebruikelijk, maar een zielewens
kwam regelmatig voor. Zerken hadden van oudsher een zakelijker
karakter dan epitafen. In de zestiende eeuw groeide het aantal nieuwe
of nieuw behakte zerken gestaag. Zij waren meestal persoonsgebon
den, ook allagen zij op een grafkelder waarin meer mensen waren bij
gezet. Misschien was de toename van het aantal zerken een reactie op
het kapittelbesluit van 1541 om kanunniken te stimuleren een nieuwe
zerk voor zichzelf te laten maken: wie zich onder een bestaande zerk
liet bijzetten, betaalde de kerkfabriek 8 goudgulden [ca. 12 rijnsgul
den J; wie een bestaande zerk met grafschrift en wapens (door het kapit
tel) liet behouwen, betaalde 12 goudgulden [ca. 18 rijnsguldenJ; wie een
nieuwe zerk aanschafte en zelfliet bewerken, hoefde niets te betalen.46
Vanzelfsprekend waren aan het maken van een nieuwe zerk de nodige
kosten verbonden. Alleen al de blauwe hardsteen was kostbaar. Niet
veel kanunniken hadden overigens belangstelling voor een eigen zerk.

6.2 Versiering en opscbrften. Sommige opdrachtgevers benadrukten hun
aardse status. Op een enkele zerk (zie plattegrond, nr. 17) was het cen
trale familiewapen van koperbeslag. 47 Het spreekt vanzelf dat het
koper stralend afstak tegen de blauwe hardsteen. In de loop van de zes
tiende eeuw werden humanisme en renaissance op de zerken zichtbaar
in belettering, versiering en persoonlijke toets. Op de grafzerk van
Christoffel van Amstel van Mijnden (t 1549) isboven het familie
wapen het helmteken weergegeven, waaruit twee harige armen steken
die een krans vasthouden. De zestien kwartieren zijn niet aIleen afge
beeld, maar ook benoemd. Uit deze presentatie spreekt de verheerlij
king van persoon en geslacht. Er is geen verwijzing naar ziel, God of
hiemamaals.F
Andere zerken weerspiegelen weI de religieuze overtuiging van de
overledene. Op de zerk van mr. Dirck Willemsz. van Abcoude (t ca.
1576), pastoor van de Geertekerk en vicaris van de Pieterskerk, die in
1542 wegens reformatorische syrnpathieen veroordeeld was,49 steekt
een hand uit een wolk, die een doorboord hart vasthoudt: een verwij
zing naar het zoenoffer dat Christus omwille van het W oord heeft
gebracht. Daaronder staan de woorden sineftlle [zonder bitterheidJ.
Bezinningsteksten waren soms gericht tot de voorbijganger: He

daar, wandelaar, beloqrjezelfgeen lang leoen. Ik, GerardtenBussche, kanun
nik vandezekerk, beb midden in mijn loopbaan op3juni 15J2 mijnstqffely'ke
resten hierneergelegd, in tifwachting van deDagdes Oordeels.i? En mr. Pie-

46 HUA,St. Pieter, inv. 50-I,
kapittelresoluties 1541
1580,[9. NB: toen waren
50 rijnsgulden in Utrecht
een zeer behoorlijk jaarin
komen.
47 Op de zerk van bijvoor
beeld hr. Arend Bokelaer
rt 152 2 ) in de Domkerk
waren zowel het hartschild
als de vier kwartieren van
koper. In de Janskerk is in
het noordertransept een nu
onherkenbare zerk waar
zowel hartschild als lijSl
inclusiefacht kwartieren
van koper waren.

48 Buchelius,Monumenta,
f. 38v.

49Van Tongerloo, 'Dirk van
Abcoude'.

50 Heusviator, longae vitae
tempora tibinolipromittere.
Ego, Gerardus ten Busche,
huiusphanicanonicus, medio
vitaecursu anna1572, 3junii,
bicmeas posuireliquias, extre
mum iuditiiexpectans diem,
cuiusmemor.: (Buchelius,
Monumenta, [38v).
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Inscripties en wapens op
zerken in het middenschip
van de Pieterskerk, ge
noteerd door Arnoldus
Buchelius in zijn hand
schriftMonumenta, eersre
helft zeventiende eeuw. Op
deze pagina de zerken van
de kanunniken Christoffel
van Amstel van Mijnden
(t 1549) en Gerard ten
Bussche (t 1572, begraven
bij deken Gerard de Turri,
t 1521), en verder die van
Adam van Compostel
(t 1559), mr.Johan del Vael
(t 1603) en deken Joris van
Solms (tl')4I).[HUA,

bibl.x x vr n LI,(38v].

~.-.. AI

ter Camp

......"""'A. - ,.'

(t 1581) verzuchtte: Zie, ik was alsverdordgras opde akker, en

nuslaap ik inbetstof.omop testaan op dejongste dag;5 1 Vanitassymbolen en

51 Ecceego sicutfoenum arvi et
nuncin puloer« dormio,
resurrecturus in nooissimo
die (Buchelius,Monumenta,
f.4 0 ) .

moralistische spreuken deden hun intrede. Op de grafzerk van deken
mr. Jacob Uteneng (t 1569) leunt in de centrale as een putto op een
doodshoofd met aan weerszijden de woorden Vivendo morimur [door
te leven sterven wij]; midden onder is een doodshoofd afgebeeld met
daaronder de woorden mors ianua vitae [de dood is de poort tot het
leven] met aan weerszijden maskers en wildemannen. Ondanks de ver
nieuwing verdwenen de traditionele opschriften niet.
Dit patroon zette zich ook na de Reformatie voort. Sommige zerken
beperkten zich tot her familiewapen, andere waren rijkversierd. Op de
zerk van mr. Albert Crom (t 1619) beheersen wapen en helmteken het
beeld. Hieronder staat de spreuk: Hodie mibi, eras tibi [Heden ik, mor
gen gij] met de afbeelding van een liggend lijk in zij-aanzicht met opge
trokken knieen, Op de grafzerk van Francois van Noordwijk (t r638)
is het wapen prominent afgebeeld. De zerk is een hommage aan zijn in
r625 kinderloos overleden vrouw en draagt - in vertaling - als motto:
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Heelbetleoen iseen tranendal, erisgeen andere haven dan dedoodY Deze
memento-mort teksten hadden de functie de lezer te attenderen op de
tijdelijkheid van het bestaan. De herinnering aan de sterfelijkheid en
het Laatste Oordeel hie1d de aansporing in om hier en nu goed te leven.
Dit is de diepere betekenis van het memento mori.

7.

EPITAFEN EN ROUWBORDEN

(1400-1784)

In de vijftiende eeuw kwamen in de Pieterskerk epitafen ofwel gedenk
stenen aan de muur in zwang. Van de Pieterskerk zijn uit de katholieke
periode 35 epitafen bekend.53 Dit getal is gebaseerd op de informatie
die Buche1ius in de Monumenta geeft en op de 22 nog in de kerk aanwe
zige epitafen. Tijdens en na de beeldenstorm van 1580 zijn zij vee1al
zwaar beschadigd. Vooral de re1igieuze en heraldische voorstellingen
moesten het ontgelden, doch de tekstgedeelten zijn redelijk goed
bewaard gebleven. De midde1eeuwse epitafen zijn na 1580 dus niet en
masse verwijderd. Dit komt mede omdat zij in de muur verankerd
waren. Een aantal is evenwel in de loop der eeuwen verplaatst. Onaan
tastbaar waren zij dus niet en toch zijn zij gehandhaafd. De reden ligt
voor de hand: het kapittel ontleende status aan de monumentjes. Hier
op waren namen van illustere voorgangers gebeiteld. Ook na de Refor
matie hield het kapitte1 de geschiedenis in ere: in 1603 is niet alleen de
memorietafel van Bernold vernieuwd, maar is ook de schildering boven
de triomfboog gerestaureerd. Bovendien zijn volgens een medede1ing
van Buchelius kort v66r 16II de glas-in-loodramen herste1d.54 Het lijkt
daarom waarschijnlijk dat de 35 epitafen een redelijke indicatie geven
van het totale bestand. Buche1ius moet hiervan in 16II nog een behoor
lijk beeld hebben gehad. 55
Na de Reformatie blijft het gebruike1ijk een overlijdensbericht aan
de muur te bevestigen, maar dan in de vorm van meestal een houten
rouwbord. Tijdens de Republiek zijn meer rouwborden gemaakt dan in
de Midde1eeuwen. Over de Pieterskerk zijn geen aantallen bekend,
maar in 1795 hingen in de Buurkerk 583 rouwborden. Ook de Pieters
kerk moet hebben vol gehangen: de Utrechtse elite was graag lid van de
prestigieuze Waalse kerk. De meeste rouwborden zijn in de Bataafse
tijd weggehaald. In 1795 kwam - na de inval van het Franse leger en de
Bataafse bestorming van de Domkerk - de verordening af dat alle per
soonlijke eretekenen uit de kerk moesten worden verwijderd. In de Pie
terskerk hebben slechts enke1e gedachtenisborden, onder andere die
van Willem van Asch (t 1615) en Hendrik van Asch van Wijk (t 1784),
dit overleefd.

52 Omnisvitasupplicium /
Nullusnisimortisportusest.

53 Mogelijk zijn drie epitafen
dubbelgeteld: van drie epi
tafen is alleen de beeldvoor
stelling bewaard gebleven.
Twee ervan bevinden zich
in de Pieternellenkapel, een
is er aan de zuidwand van
de kerk. Mogelijk horen zij
bij epitafen waarvan alleen
nog maar tekst-informatie
voorhanden is. Op stilisti
sche gronden stammen zij
uit de vijftiende eeuw.
54Buchelius, Monumenta,
f 35v.
55 Buchelius schrijft dat hij
op 4 september 16n bezig
was met zijn onderzoek in
de Pieterskerk (Buchelius,
Monumenta,f 40v).
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7.1 Chronologische spretding. Uit de periode tussen 1400 en 1611 zijn dus

56 De meeste epitafen van
v66r 1400 waren begin
zeventiende eeuw nog te
zien in de Mariakerk.
Buchelius vermeldt er een
tiental (Buchelius, Monu
menta,f. 60-68v). Sommige
waren op pijlers aange
bracht en hadden een
geschilderde voorstelling,
zoals die voor de kanunni
ken Hendrik Boetselaer
(t 136 1) en Hendrik van
Brandenburg (t 1381),
beide in de zuidbeuk en
weergegeven op tekeningen
van Saenredam (De Groot
e.a., PieterSaenredam, cat.
nrs. II, 23). Vier epitaafiek
sten zag Buchelius op de
voet van het altaar in de
Zoudenba1chkape1 aan de
noordkant van de Maria
kerk (Buche1ius, Monumen
fa, f. 62V), ter memorie van
proost Gerrit Zoudenba1ch
(t 1312), de stichter van de
kape1, en van diens oom
Huych (t 128o), vader Fre
derik (t 1307) en zuster
Haess Frederiksdr.
(t [310). Allen waren in
deze kapel begraven. In de
Janskerk noemt Buchelius
een epitaafvoor kanunnik

35 epitafen bekend. De einddatum is enigszins willekeurig gekozen: op
het breukvlak van de katholieke en protestantse tijd is elke grens arbit
rair. Utrecht was niet protestant op het moment (1580) dat de openba
re uitoefening van de katholieke eredienst verboden werd. Daarom zijn
wij uitgegaan van de epitafen en zerken die Buchelius in 1611 gezien
heeft. In ons onderzoek hebben wij ook de gedenkstenen betrokken
die aan zijn waarneming ontsnapt zijn. Ten overvloede merken wij op
dat onze analyse alleen gebaseerd is op epitafen waarover informatie
voorhanden is. Ongetwijfeld zijn er exemplaren verloren gegaan. Op
basis van gegevens uit andere kapittelkerken is het namelijk heel goed
mogelijk dat er iets oudere epitafen waren.i'' met name in de Deken- en'
de Proostenkapel.
Het volgende staatje geeft een indruk van de spreiding van de
bekende epitafen tussen 1400 en 1611.
Tabe12
Aantalepitqftn perdecennium
1400-1410
1
1410-1420
2
1420-1430
1430-1440
1440-1450
3
1450-1460
3
1460-1470
3
1470-1480
5
1480-1490
3
1490-1500
4
? 15eeeuw
3
TOTAAL

28

1500-1510
1510-1520
1520-1530
153 0-1540
1540-1550
155 0-1560
1560-1570
157 0-1580
1580-1590
1590-1600
? 16e eeuw
1600-1610
TOTAAL

2

2

7

Van de 35 epitafen dateerden er 28 uit de vijftiende eeuw. Zij namen in
aantal toe vanaf 1440: waren er daarvoor maar een atwee, daarna zijn er
minstens drie per decennium. Drie gedenkstenen waren niet te date
ren. Vier van de zeven epitafen uit de zestiende eeuw stammen uit de
eerste helft van die eeuw, twee uit de jaren 1570/1580, en een was niet te
dateren. Het is duidelijk dat epitafen vooral een verschijnsel uit de
tweede helft van de vijftiende eeuw waren. Tussen 1447 en 1495 wer
den minstens 21 epitafen aangebracht, mogelijk oplopend tot 24.

Lambert Vrese (t 1394)
(Buchelius, Monumenta,

7.2 Vroege iconogrtifie entekst. Het oudst bekende epitaafis de memorie

f.47)·

tafel die rond 1400 gewijd is aan bisschop Bernold. Het kwam hiervoor
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al ter sprake. Het eerstvolgende epitaaf dateert uit 1415. De tekst luidt
in vertaling:

Vurig ingodsdienst was Petrus Bloem die hierbegraven lig/.
In de beide rechten ende vrijekunsten heeft hfjeen graad bebaald.
Toen menschreefduizend, driemaal vijfen nogviermaalhonderd [141SJ
kwamaanzijn leuen een einde op St. Damaas [II decemberJ.
Moge hjjin de heme!zijn opgenomen. 57
Het monumentje kreeg een prominente plaats, en wei boven het zuid
portaal. Het is een van de weinige epitafen die Saenredam heeft vastge
legd.s 8 Op de tekening uit 1636 zijn nog net twee staande figuren
zichtbaar aan weerszijden van een geknield persoon. Nu is de hele
beeldvoorstelling weggebikt, aileen de contouren van het wapenschild
zijn nog te zien.
Op de meeste vijftiende-eeuwse epitafen was een religieuze voor
stelling afgebeeld. De zwaargehavende epitafen van kanunnik Hendrik
Voss (t 1478) en deken Herman van Rijn (t 1488), die nu in de Pieter
nellenkapel hangen, geven daarvan een goede indruk.i? Op het epitaaf
van Voss, het best bewaarde van de twee, zijn aile figuren nog te zien,
hoewel beschadigd en onthoofd. Afgebeeld is een Maria lactans [een
zogende MariaJ. Links en rechts onder dit tafereel vliegt een vogeltje
en daaronder is een knielende kanunnik weergegeven met twee
beschermheiligen, rechts St. Andreas en links St. Petrus. Onder de
beeldvoorstelling bevindt zich de tekstplaat. Hierin is een tekst gebei
teld, die uit het Latijn vertaald luidt:

In betjaar des Heren 1478, op 30 mei, overfeeddeeerbiedwaardige beer
Hendrik VOss, kanunnik vandeze kerk. Bidt voor hem. 60
Een engeltje sluit het epitaafaf.In de bovenhoeken links en rechts zijn
twee wapenschildjes aangebracht. Tekst en voorstelling inclusief
wapenschild zijn representatief voor de vijftiende-eeuwse epitafen in
de Pieterskerk. In de meestal Latijnse tekst zijn de personalia van de
overledene vermeld, bestaande uit diens naam, opleiding, functie en
overlijdensdatum, gevolgd door een wens ten aanzien van de ziel ofeen
oproep tot gebed voor het zieleheil. Dit is het stramien voor de meeste
teksten. In de beeldvoorstelling wendt de kanunnik, veelal de kleinste
figuur in de voorstelling, zich in aile nederigheid tot - vaak - de
H. Maagd om haar zegen voor zijn ziel af te smeken. Hij is vergezeld
van zijn patroonheilige(n) die deze zielewens ondersteunen. De tekst
benadrukt zijn aardse status, de voorstelling is gericht op het hierna
maals. Afbeelding en tekst samen laten zien dat de schenker in aile
nederigheid een belangrijk man is. Dat wil hij toeschouwer en God
laten weten. De combinatie van zelfbewustzijn en nederigheid is prik
kelend.

57Fervens divinishiePetrus
Bloem tumulatus,iuribusin
biniset in artibushiegradu
atus, Meum ter quinisdum
C quateresmemoratus, huie
vitefinis Damasisit adastra
leuatus. Buchelius las abu
sievelijk "Serviensdivinis"
en "statadastralocatus"
(Buchelius, Monumenta,
f. 39). De H. Damaas was
paus van 366 tot 384. Met
dank aan dr. A.M.M. Dek
ker die onze vertaling nag
eens onder de loep heeft
genomen.
58 De Groot, e.a., Pieter
Saenredam, cat.nrs, 45 en

4 6.
59 Deze epitafen zijn afkom
stig uit het zuidtransept
(H VA, T A, Ib 6.17,foto uit
19[5)·
60 Anno Domini millesimo
quadringentesimo LXXVIII
mensis maii dieXXX obiit
venerabilis vir dominusHen
ricusVoss, huiuseeclesie can
nonicus. Orateproeo (Vgl.
Buchelius, Monumenta,
f aov).
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Epitaafvan kanunnik
Hendrik Voss (t [478),
oorspronkelijk in het zuid
transept, thans in de Pie
ternellenkapel. De sculp
tuur toont de kanunnik
tussen de HH. Petrus en
Andreas; daarboven een
Maria Iactans met Chris
tuskind op de maansikkel.
Ondanks de geschonden
staat is dit een der mooiste
en best bewaarde epitafen
van de Pieterskerk. [Foto:
F. Verdonk J.

Van afbeelding en tekst is het patroon geschetst. Hierop waren
variaties mogelijk. Zo is er in de Pieternellenkapel een epitaaf met het
Laatste Oordeel te zien, waarop de hellemond weliswaar wijd openge
sperd is, maar de schenker op de bescherming van de apostel Petrus kan
rekenen. Soms wijkt de tekst af Zo memoreren enkele kanunniken ook
hun ouders. Op het epitaaf van kanunnik Zweder Cloetinc (t 1463)
staan zijn ouders Willem Cloetinc (t 1434) en Dylburga (t 1438) ver
meld. Kanunnik Nicolaas van Sperwoude (t 1482) Iaat ook zijn moe
der Mechtelt Dirck Keysersd. (t 1454) gedenken. De tekst luidt:

61Vgl. Buchelius,Monumen
ta, (37; BloysvanTreslong
Prins, Genealogische enberal
dische gedenkwaardigheden,
p. 262, nr. 29.

Anno Domini M C C C C LXX X I 1 Blasii!JftbruartJ obiit honorabilis vir
dominus Nicolaus deSperwoude, eanonieus huius ecclesiae, orate pro eo.
Intjaer ons heren M C C C C LIllI opten X v dacb vanNovember sterf
jqffir Meehtelt DireKeisers doeehter, Moeder heer Claes van Sperwoud,
bidvoer die siel. 6 I
Hier valt op dat de tekst voor de kanunnik naar gewoonte in het Latijn
is gesteld, terwiji voor de moeder het Middelnederlands is gebruikt.
Dat was destijds voor Ieken gebruikeIijk. Des te uitzonderlijker is daar
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am het Middelnederlandse grafschrift van vicaris Simon Haw ofHauw
(t 1485) die tevens pastoorvan Tuyl [Tuil aan de Waal tegenover Zalt
bommelJ was. Dit zijn de twee uitzonderingen op de regel van een
Latijnse tekst in de Pieterskerk.
De epitafen eindigen in de regel met een verwijzing naar de ziel.
Veertien van de 35 epitafen raepen op tot gebed voor het zieleheil van
de overledene. Eveneens veertien keer wordt de wens uitgespraken dat
de dade in vrede rust, dat zijn ziel bij God is of dat God zich over zijn
ziel ontfermt. Van vijf epitafen is geen tekst bewaard of geciteerd. Op
drie epitafen ontbreekt een zielewens, maar getuigt de tekst van ver
trauwen in God en de wederopstanding.v' Zo had het kapittel in
1602/1603 op het epitaafvan Camelis Uteneng (t 1578) laten aanbren
gen: Wanneer de doodgestorven is, zal ik her/even. 63 Het was geen gebruik
dat het kapittel een epitaaf schank. 64 Het initiatief tot een grafmonu
ment zal - zoals oak nu nag gebruikelijk is - van de persoon zelf of
diens nabestaanden zijn uitgegaan. Een enkele keer weten wij dit met
een grate mate van waarschijnlijkheid. De epitafen van Bloem en Van
Rijn lijken al tijdens hun leven gemaakt: op het tekstbord van Bloem is
ruimte gelaten om het jaartal eventueel aan te vullen; bij Van Rijn is de
overlijdensdatum achterafaangebracht. Het epitaafvan scholaster Wil
lem van Asch (t 1615) werd hem door zijn dankbare neven geschon
ken. 6 5

7-3 Bijzondere details. Voorzover wij konden nagaan, beyond het epitaaf
zich altijd in de buurt van het gra( Een voorbeeld hiervan is het epitaaf
van Everard van Duthe (t 1467), vlakbij de zerk dieeveneens zijn naam
draagt. 6 6 In dit familiegraf is tevens Johan van Duthe bijgezet. Het
kwam weI vaker voor dat kanunniken zich zowel op een epitaaf als op
een zerk lieten gedenken. Hiertoe behoorden o.a. Arnold T aets
(t 1472) en mr. Gerard de Turri (van derToren). Voor deze laatste per
soon had het epitaafeen speciale functie. In vertaling staat hier te lezen:

In hetjaar des Heren I52I isgestorven deeerioaarde manmr. Gerard
deTurri, doctor in de beide recbten, die op betDriekoningenaltaar een
dagel!jkse misbeeftgesticbt, welke door de koorgezellen onder betluiden
vandepriem gelezen moetworden. Indien iemandditbeeftveronacbt
zaamd, dient by als boete betdubbele vanwatby badmoeten ontvangen
aandekerijabriek te betalen, waardoor datwatveronacbtzaamd was
weergoedgemaakt zal worden. Dat zyn ziel endie vanailegelovigen in
orede mogen rusten. Amen. Dit altaar isop I junigewYd. 67
Hij gebruikte het epitaaf am de uitvoering van zijn misstichting zeker
te stellen en dreigde met sancties bij nalatigheid. Het kwam in Utrecht
wel vaker voor dat de voorwaarden voor een fundatie publiekelijk wer

62 Op het epitaafvan God
fried en Johannes de
Coninck is bij de eerste de
wens vermeld dat hij in
vrede rust, en bij de tweede
het verzoek aan de voorbij
ganger om hem met vrome
gebeden te helpen (zie noot
73). Dit epitaafis daarom
dubbe! geteld. Aile andere
epitafen gelden als een, ook
als daarop dezelfde ziele
wens meerdere keren her
haald wordt.

63Mortuacumfterit mors,
redivivus ero (Buchelius,
Monumenta, f 40v).
64 HAD, St. Pieter, 191,
fabriekrekening 1602/1603,
ongefolieerd.
65 Zie noot 76.
66 Buchelius, Monumenta,
f. 39, spreekr abusievelijk
van de zerk van Gerard van
Duthe; zo ook Bloys van
Treslong Prins, Genealogi

scbe enberaldiscbegedenk
waardigheden, p. 258, nr. 8.
67AnnoDominiMVcXXI
obiit oenerabilis vir magister
Gerardus deTum; utriusque
iurisdoctor, quifimdavitin
altari triumregum missam
cotidianam perchorisocios sub
pulsu primarum dicendam;
bane siquisneglexerit pro
pena duplum quantum perci
pere debuissetftbrieepersolve
retenebitur, undenegleeta
reeuperetur. Cuius animaet
omniumfidelium requiescant
inpace. Amen.Dedicatio
prima iunii (transcriptie met
enkele kleine correcties).
Vgl. Buchelius, Monumenta,
£ 37. De bepalingen van
deze fundatie komen bijna
woordelijk overeen met die
van een soortgelijke mis
fundatie van Herman
Droom, deken van St.
Marie (t 1476), die vermeld
stonden op diens epitaafin
de Mariakerk (Buchelius,
Monumenta, f 65v).
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den vermeld om naleving af te dwingen. Bekende voorbeelden zijn de
misfundatie van bisschop Joris van Egmond op diens cenotaaf in de
Domkerk (1549) en het schilderij van de armenpot in de Jacobikerk

(15 62).
7.4 Ontwikkeling in tifbeelding entekst. Tot het laatste decennium van de

68 Gezien de vorm van de
tekstplaat van De Turri 
recht van boven en een
gebogen onderkant - is het
heel goed mogelijk dat hier
op een sculptuur was aange
bracht.
69 Henricus van Coesfelt is
een mysterieus figuur. Hij
kornt niet voor in de kame
raars- en fabriekrekeningen
van de Pieterskerk. Dit zou
kunnen betekenen dat hij
geen kanunnik van deze
kerk was. Het is veelzeg
gend dat Buchelius dit epi
taafniet gezien heeft. Is het
uit een andere kerk afkom
stig?

70 Buchelius,Monumenta,
f. 37. Op de tekstplaat die
nag steeds in de Pieterskerk
te zien is, is rechts van de
tekst ruimte voor een
gestalte.

71CumsemelM, C quater, ter
decies terscribebas, semel I,
regis abortu, verbigene, cauda
solque capri albens, hicheros
senior VVytfe Johannes, arti
busastphisis legeque comptus,
quique vicem meruitftrre
Davidispresulis, enoiteftena
refugit, huncpetimus Christe
suscipe celis. Met dank aan
dr. A.M.M. Dekker die ons
deze cryptische tekst ver
helderd heeft. Jan de Wit
was vicaris-generaal inspiri

tualibus.
72Morssceptra ligonibus
aequat (Buchelius, Monu
menta, f 40). Het epitaaf
van Jan van Scorel (t 1562)
in de Mariakerk toonde
hetzelfde motto (Buchelius,

Monumenta, f

66).

vijftiende eeuw liet de schenker zich nederig in een religieuze context
afbeelden. Familiewapen en een 'in memoriam' completeerden het
geheei. Vanaf 1490 is het beeld diffuus. Van de dertien epitafen die uit
de periode 1490-1578 bekend zijn, had slechts een epitaaf met zeker
heid, en een ander - van De Turri (t 1521)68 - met enige waarschijnlijk
heid een religieuze voorstelling. Het eerstgenoemde was het epitaaf
van de kanunnik Van Coesfelt (t 1495) en zijn moeder (t 1458), maar
het is de vraag ofdit epitaafaltijd in de Pieterskerk geweest is.6 9 Buche
lius zag op het epitaafvan Johan de Wit (t 149I) aIleen de kanunnik in
gebedshouding afgebeeld.?? Hierbij hoort - in vertaling - de volgende
tekst:

Toen menscbreefeenmaalduizend, uiermaalbonderd, drie maaltien
driemaal, eenmaal een [=I49Ij sinds degeboorte vandeKoning, deuit
bet Woordgeborene [= Christusj, entoen beteindpunt vanbetsterren
beelddeGeitin zichtwas ende zon warmwerd[eindmei, beginjumJ,
zie,toen beeftdezeheldJan deWit deoude, bedreoen in devrijekunsten,
denatuurkunde enderechtsgeleerdheid, endie waardig wasbisschop David
tevervangen, deteugels vanhetleuen losgelaten. Nu vragen wij u, Chris
tus: neem hemop in de bernel."
Met de verwijzing naar het sterrenbeeld is dit het eerst bekende epitaaf
waarin het humanisme doorklinkt. Het taalgebruik is vol beeldspraak;
uit de afbeelding die Buchelius noemt, spreekt zelfbewustzijn. Het
gebruik van beeldspraak zet zich in de zestiende eeuw door. Een enkel
epitaafwijst op de vergankelijkheid van het leven. Buchelius geeft weer
hoe op een epitaaf bij het familiegraf De Coninck linksboven een
koning met scepter is afgebeeld, en rechtsboven een boer met houweel,
met onderaan de tekst: De dood maaktsceptersgelijk aanbouuielen.i? Dit is
een wel heel bijzonder voorbeeld van zelfrelativering. Het epitaaf is
gehee1 gevuld met het familiewapen en de kwartieren. In de tekening
die Buchelius ervan gemaakt heeft, wijst niets op een religieuze voor
stelling. We1 staat nog op een apart veld: D.OM (Deo optimo maximo,
Aan God, deopperste engrootste). De teksten waren in de zestiende eeuw
over het algemeen breedsprakiger dan in de vijftiende eeuw, ook als zij
binnen de traditione1e doodsopvatting bleven:

Na met 10/52jaar kanunnik vandezekerk tezijn geweest, isop 70-jarige
le¢ljdgestorven debeer Jan deConinck, senior kanunnik vandevijf
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Epitaafvan kanun
nik Johannes Uten
ham (t 1537),
geplaatst in de muur
tussen het zuid
transept en de
DekenkapeI. Het
epitaafis in renais
sancestijl, de inscrip
tie echter nog in
gotisch schrift.
[Foto: F. VerdonkJ.

Utrecbtse kapittels. flOor ditaltaar beefthijzijn stqffilijke resten neer
gelegd op t fehruari /566. Gy'die bierwandelt, wtl hemmetuw orome
geheden helpen.73
Vanuit iconografisch oogpunt maken de epitafen een interessante ont
wikkeling door. De epitafen met religieuze voorstelling en persoonsaf
beelding dateren voornamelijk uit de vijftiende eeuw. Hierna zijn van
de Pieterskerk geen epitafen bekend waarop de schenker zich persoon
lijk liet afbeelden. Op altaarstukken kwam dit nog wel voor en ook op
glas-in-loodramen. In de zestiende eeuw overheersen epitafen met
familiewapen en tekst. Het verschil met oudere epitafen is opvallend.
Het is wel een hele grote sprong van een traditionele vijftiende-eeuwse
voorstelling naar de renaissance-steen van Johannes Utenham uit 1537.
Diens epitaafbevat voornamelijk tekst (uit het Latijn vertaald):

In bet37ejaar nadeverlossing vandewereld hoven vijftienhonderd
[=/537J op t april bezueekdeeenoaarde beerJan Utenbam, kanunnik
vandezekerk, aan zijn lot. Hij isin destadRomehegraven. Godzij
zijn zielgenadig, amen.74
De enige afbeelding is een gevleugeld engelenkopje dat de tekstplaat
als het ware draagt. Een wapen is niet afgebeeld. Resten van polychro
mie en verguldsel zijn nog zichtbaar. Utenham is in Rome overleden.
Wie weet, heeft hij daar opdracht gegeven tot het epitaaf.
De epitafen en rouwborden die na de Reformatie geplaatst worden,
sluiten naadloos bij deze ontwikkeling aan, Uiteraard komt daarop
geen religieuze voorstelling voor. In de tekst staat de status van de

73Post exactos cumlaude in
canonicatu etprebenda buius

phani52annos, vitae70, ohiit
dominus Johannes deConine,
quinque ecclesiarum Traiec
tensium senioris, antepraesens
altaresuasdeposuit relliquias
anno £566, I fthruarii, quem
piisprecibus iuoato viator
(Buchelius, Monuments,

(4 0 ) .
l4 Anno orbis redempti trigesi
moseptimo supra millesimum
acquingent~imum,~srr

calendis mensis aprilis,ftto
concessit uenerandus dominus
Johannes Wtenbam, huius
templi canonicus, in urbe
Romana sepultus, cuius anime
sitDeuspropitius. Amen.
(VgL Buchelius, Monumen
ta, (40).
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Monument voor Hendrik
van Asch van Wijk
(t 1784), lid van het stads
bestuur, zesmaal als burge
meester. Het pompeuze
bord is van hout, maar als
marmer geschilderd. Het
bevat naast het hoofdwa
pen 32 kwartierwapens van
Van Asch van Wijks voor
ouders, als bewijs van zijn
voorname afkomst. [Foto:
F. Verdonk].

75 Deze paradoxaleontwik
kelingvormt de kern van
her betoog van Scharna, The
Embarrassment ofRiches.
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overledene centraal. Familiewapen en kwartieren zijn prominent afge
beeld. De gedenkborden in de protestantse tijd zijn niet sober, inte
gendeel, zij zijn rijk gedecoreerd en de teksten doen zelfs bombastisch
aan.Z> Op het epitaaf van kanunnik Willem van Asch (t II oktober
1615) laten zijn dankbare neven schrijven, in vertaling:
Aan deallerhoogste God. VOor deeerwaarde enzeerdoorluchtige beer
Willem vanAscb, kanunnik enscholaster vandezegewijde kerk, assessor
vanbetHofoan Beroep vandeStaten van Utrecht; in intelligentie,
welsprekendheid, deugdzaamheid enwijsheidbeborendtotdeeersten
vanzijn stand; door zijn geletterdheid, welgemanierdhetd engrote
geestigheid een mangeschapen uoor beschaving en oriendscbap, endoor
zijn testament tenslottegoedgunstigjegens dearmen enjegens de
bibliotbeek vandit huis [dezekerkJ, enguluoor dezijnen;ooor hun beste
oom vanuaders- enmoederskant, uoor huntweede vader, bebben de
eifgenamen, deneuen van zijn broers- enzusterskant, [dit monumentJ
laten opricbten.
Totstq(zultgij uederkeren.t?
Ook op het rouwbord van Hendrik van Asch van Wijk (t 1784), een
verre verwant van Willem van Asch maar geen rechtstreekse nazaat, is
diens voorname status niet over het hoofd te zien. Hij heeft zestien
dubbele kwartieren. Boven het helmteken zijn trofeeen opgehangen
aan een lint. Hieronder is een dubbele bijl afgebeeld77 en een gevleugel
de zandloper. Griffioenen houden het gekroonde wapenschild vast.
Hierboven is een eekhoorn afgebeeld. Bovenop het monument zien wij
naast elkaar symbolen van overvloed en van de dood: een schaal vol
fruit, een zeis, een doodshoofd, een brandende urn, en wederom een
bijl. Aan weerszijden van het onderschrift is een sikkel met een geknak
te tak afgebeeld. Onderaan zijn festoenen geschilderd. Het rouwbord
ademt overdaad, geen nederigheid. Het kan niemand ontgaan dat hier
een belangrijk lid van een vooraanstaande familie wordt herdacht.

1-5 Een persoonlijk monument. De epitafen in de Pieterskerk stonden in
een ruimere traditie. Al rond 1300 waren er epitafen in de Mariakerk
geplaatst,78 De kanunniken van St. Pieter volgden het voorbeeld van
hooggeplaatste Utrechtse geeste1ijken en edelen na. De oudste nog
bestaande epitafen in Utrecht dateren uit de tweede helft van de veer
tiende eeuw. Het gaat om de memorietafel van Hendrik van Rijn
(t 1363) die proost van St. Jan was,79 en van de adellijke familie De
Rovere van Montfoort (na 1365).80 Deze edellieden hoorden tot de
pro-Hollandse faerie, De memorietafel van Van Rijn was als altaarstuk
in de Utrechtse Janskerk te zien en die van de Montfoorts in de
parochiekerk van Linschoten ofMontfoort. Deze epitafen hadden dus
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Grafmonument van Jan
van Scorel (t 1562) in de
Mariakerk. Tekeningvan
Arnoldus Buchelius in zijn
handschrift Monumenta,
eerste helft zeventiende
eeuw. De onderste helft
van de tekening toont de
grafzerk (fragmenten nu in
Museum Catharijnecon
vent), de bovenste helft het
wandepitaaf Het cirkel
ronde veld daarin bevatte
het in 1559 door Anthonie
Mor geschilderde portret
van Van Scorel, dat zich
thans te Londen bevindt.

[u ux.bibl.x xv n r Lr,
( 66. Portret: Londen,
Society ofAntiquaries].

oak een politieke lading: zij standen in openbare gebouwen en waren
daaram een statement van macht. Dat geldt oak voor de Zoudenbalch
kapel met zijn vraege epitafen in de Mariakerk: deze familie was zeer
invloedrijk in Utrecht. 81 In de Pieterskerk viel de eer van een memorie
tafel - voor zover wij weten - allereerst bisschop Bernold te beurt, de
stichter van de kerk. De start was wat aarzelend, maar - zo blijkt uit de
tot nu bespraken gegevens - vanaf 1447 was het epitaafoak in de Pie
terskerk een niet meer weg te denken fenomeen. In grate lijnen deed
deze ontwikkeling zich in aIle Utrechtse kerken voor. Op deze manier
konden weldoeners van de kerk zich manifesteren.f'
Epitafen waren vooral een vijftiende-eeuws modeverschijnsel. Zij
passen in een cultuur waarin juist de begrafenis- en rauwrituelen wer
den aangegrepen am de overledene en diens familie te prafileren. De
persoonsafbeelding, niet aIleen op epitafen, maar oak op altaarstukken
en glas-in-loodramen, past zozeer in deze ontwikkeling, dat wij niet
eens opmerken dat hier sprake is van een wezenlijk nieuw fenomeen.
Tot in de veertiende eeuw was een persoonlijk gedenkteken aIleen
voorbehouden aan geestelijke en adellijke machthebbers die zich pon

76 D.OM / Reverendo et
ornatissimo domino Guitie!
moabAsch, huiussacrae aedis
canonico etscbolastico.
Ultraiectinorum ordinum in
revisionatibus iudiciis adses
sori, ingenio, eloquentia, vir
tute etprudentia intersui or
dinisprimos.litteris, e!egantia
et lepore multoviroadburna
nitatemetgratiamficto, tes
tamento denique inpauperes
et hibliothecam huiusaedis pio.
insuos profuse; patruoet
aounculo optimo, alteri
parentisuoheredes exftatre et
sorore nepotesficiendum
curauerunt. / in cinerem
reverteris. Vgl. Buchelius,
Monumenta, (41. Van Asch
was geen lidmaat van de
gereformeerde kerk. Over
zijn religieuze overtuiging
is ons niets bekend, maar
zijn levensstaat - hij was
ongehuwd - doet katholiek
aan.
77 De bijI temidden van een
bos roeden was in het oude
Rome het symbool van
heerschappij over leven en
dood.
78 Zie noot 56.
79 Vgl. Van Bueren, Leven na
dedood, p. 81-82.
80 Van Bueren, Leven na de
dood, p. 86,2>1-232.
81 Zie noot 56.
82 Een Utrechts voorbeeJd
geeft Bogaers met 'De
rnanifesratie van nieuwe rij
ken in laatmidde!eeuws
Utrecht'.
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tificaal lieten vereeuwigen in de kerk waarmee zij nauw verbonden
waren geweest. Sindsdien volgden steeds meer rijke mensen dit voor
beeld na, aanvankelijk vooral binnen de kerkelijk-religieuze context.
Kennelijk was hier behoefte aan! Voordien liet de schenker van mate
riele goederen aan de kerk het familiewapen en eventueel zijn naam op
het object afbeelden, na dit omslagpunt was het mogelijk dat hij hieraan
de afbeelding van zijn f)rsieke persoon toevoegde. Dit getuigt van de
wens ook na de dood als concreet persoon voort te leven in de Gestalt
die hij tijdens het leven had.
De persoonsafbeelding in de religieuze context vormde een opstap
je naar een beeldcultuur waarin het individu zichzelfook in een profane
setting liet portretteren. Het portret was in de zestiende eeuw aan zijn
zegetocht in de West-Europese huishoudens begonnen. Het oudst
bekende U trechtse portret dateert van ca. 1491 en is van Domkanunnik
Evert Zoudenbalch. Er waren ongetwijfeld oudere portretten, maar die
waren nog relatief schaars. In de Utrechtse grafcultuur bereikte de por
trettering een hoogtepunt met het renaissancegrafmonument van Jan
van Scorel (t 1562) in de Mariakerk.fs In het gebeeldhouwde epitaaf
was een kloek portret van de schilder opgenomen dat Anthonie Mor
in 1559 geschilderd heeft. De ontwikkeling laat zien dat het epitaaf
altijd nauw verbonden is geweest met de wens een persoonlijk monu
ment na te laten. Als zodanig getuigt zij van een tendens tot individu
alisering.

7.6 Motieoen. Middeleeuwers zelfnoemden het zieleheil het belangrijk

83 Van Bueren, Leven node
dood, alb. 41 en 42, p. 67-68.
84 Buchelius, Monumenta,

f.37

ste motief voor hun schenking. Dit argument lijkt helder, maar is in
feite zo complex dat wij het in paragraaf 9 apart behandelen. Uit ons
onderzoek blijkt in ieder geval dat de wens om de herinnering aan de
overledene levend te houden een belangrijk motief was. In bijna alle
gevallen moeten wij ervan uitgaan dat de overledene of zijn familie het
initiatief tot de gedenksteen genomen heeft. Het epitaaf paste goed in
het tijdsbeeld. Al in de vijftiende eeuw was er veel belangstelling voor
genealogie en afkomst. Met een epitaaf bevestigde de schenker zijn
eigen positie en de status van zijn geslacht. De oudst bekende epitaaf
was letterlijk een gedenksteen, een herinnering aan de stichter van de
kerk. Het is in dit verband trouwens veelzeggend dat Buchelius het epi
taafvan Arnold Taets (t 1472) een tabula memoriae causa [gedenksteen]
noemde.H Sommige kanunniken en vicarissen die - voorzover bekend
- niet in de Pieterskerk begraven waren, hadden er wel een epitaaf. Dit
geldt bijvoorbeeld voor Johannes Utenham die in Rome begraven was.
Regelmatig kregen kanunniken een eigen gedenksteen als zij in het
familiegraf waren bijgezet. Dit gold voor leden van de families By
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Jacobsz., Cloetinc, De Coninck, Uteneng en Van Winssen. Dan is het
heel duidelijk dat het epitaafeen persoonlijk monumentje is. Twee keer
schonk het kapittel een epitaaf: bisschop Bernold en Cornelis Uteneng
(t 157 8) kregen een memorietafel vanwege hun verdiensten.fs Het epi
taafvan De Turri diende mede om de misfundatie zeker te stellen, In de
paragraafhierboven kwamen al politieke motieven ter sprake. Wat het
motief voor een epitaaf ook was, de gedenkstenen droegen bij aan de
uitstraling en status van het kerkgebouw. Het kapittel stelde de schen
king dan ook zeer op prijs: in de zestiende eeuw gafhet regelmatig geld
uit aan onderhoud.P''

8.
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De oudste grafmonumenten in de Pieterskerk zijn kostbaar, doch
sober van karakter. De onbewerkte sarcofaag van de kerkstichter Ber
nold lag zonder verdere versiering in het hart van de kapittelgemeen
schap. De dertiende- en veertiende-eeuwse grafkelders waren aan het
oog onttrokken en droegen als zodanig geen boodschap uit. De zielsin
tentie van de overledenen kwam binnen het monument tot uiting: Ber
nold was in vol ornaat opgebaard; alleen de binnenwanden van de graf
kelder uit 1300 waren beschilderd. De vroege grafcultuur is intiem van
karakter, geheel gericht op de Laatste Dag waarop God over de ziel zal
oordelen.
In het laatste kwart van de veertiende eeuw kwam er verandering in
de dodenverering. Het kapittel kreeg toen behoefte Bernolds grafmeer
aanzien te geven. T ombe, zerk, beeltenis en memorietafel moesten zijn
betekenis voor de gemeenschap benadrukken. Niet toevallig vormden
de laatste drie elementen van deze reeks de basis van de laatmiddel
eeuwse grafcultuur die steeds meer op representatie en persoonlijke
nagedachtenis gericht was. In de vijftiende eeuw kwamen epitafen in
zwang en kochten individuele geestelijken steeds vaker een eigen zerk,
waarop zij het familiewapen lieten aanbrengen. Al moet hier wel met
nadruk worden opgemerkt dat slechts een minderheid behoefte had
aan een onvergankelijk persoonlijk monument. De schenker van altaar,
zerk en epitaafclaimde - met toestemming van het kapittel overigens 
in de gemeenschapsruimte bij uitstek, de kerk, heilige ruimte die hij
ook na zijn dood de zijne kon noemen.V De ontwikkeling lijkt para
doxaal: met zijn persoonsverheffing maakte de schenker zich los van
het collectief dat hij door (het effect van) zijn schenking evenwel weer
versterkte.

85 Buchelius, Monumenta,
f. 40v; H VA, St. Pieter, 191,
fabriekrekening 1602/1603,
ongefolieerd.
86 Vgl. Calkoen, Beschrijving

derSt. Pieterskerk, p. 70.
87 Cfm. Bossy, Christianity,
p. 3B4, 66, en Cohn,
Deathandproperty in Siena,
m.n. p. 155.
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88 Cohn, Death andproperty
in Siena, p. 97-127;Idem,

Thecultcfremembrance.
89 Rommes, 'Op het spoor
van de dood', m.n. p. 115.
90 Bogaers, 'Broederschap
pen in laatmiddeleeuws
Utrecht'.
91 Bogaers, 'Geleund over de
onderdeur',
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Volgens Cohn begon thegreat age ifse!fishness in Italie in 1363, toen
daar de pest opnieuw uitbrak. 88 De pest lijkt een vrijbrief te zijn
geweest voor egocentrisme. Maar in welk opzicht? Ook in Utrecht
deed zich in de sfeer van de nagedachtenis een omslag voor in de twee
de helft van de veertiende eeuw. Anders wellicht dan in Italie lijkt de
pest hierop geen directe invloed te hebben gehad. Al eiste de ziekte ook
hier veel slachtoffers, zij ontwrichtte de samenleving niet. 8 9 Gebouwen
als de Domtoren (1321-1382) en Buurkerktoren (rond 1388) getuigen
van vitaliteit en vertrouwen in de toekomst; in de veertiende en vijftien
de eeuw kreeg de Oudegracht bovendien haar lintbebouwing en ont
stond in feite het straatbeeld dat wij nu nog kunnen herkennen. In
Utrecht lijkt niet zozeer de pest verantwoordelijk voor de mentaliteits~
omslag als wel de groeiende welvaart die bijdroeg aan het zelfbewust
zijn. Op politiek terrein kwam dit ondermeer tot uiting in de Stichtse
Landbrief'{rjyc). Mensen werden zo rijk dat zij het zich konden per
mitteren om zich binnen de gemeenschap te onderscheiden en als indi
vidu te profileren. De behoefte aan een eigen, eeuwige plek in de kerk
lag ten grondslag aan de stichting van prive-altaren en de oprichting
van broederschappen.??
Vanuit de toenmalige cultuur bezien was de claim op een eigen
plaats in de kerk - van individu, familie, gilde en broederschap - een
enorme stap: de samenleving was immers nog sterk op het collectief
gericht. 91 De individualisering van de grafmonumenten behoefde dan
ook legitimatie. De kerkelijk-religieuze context was hiervoor zowel
een ideaal uitgangspunt als een absolute voorwaarde, zie de opstap
via prive-altaren en misfundaties naar een eigen zerk of epitaa£ Het
argument van het zieleheil dat vaak in de motivatie naar voren kwam,
was cruciaal en onweerlegbaar: de schenkingen waren daarmee een
goed werk geworden. Toen het persoonsgebonden monument een
maal geaccepteerd was, ging men de religieuze afbeelding op het
epitaaf achterwege laten. In de zestiende eeuw nam het fenomeen van
het epitaaf af ten gunste van de zerk. Epitaaf en zerk gingen in deze
periode trouwens steeds meer op elkaar lijken: familiewapen en per
sonalia stonden centraal. De zerk werd steeds rijker gedecoreerd. Het
element van persoons- en geslachtsverheerlijking nam na de Reforma
tie niet af, integendeel, sommige zerken werden nog rijker versierd.
De secularisering van de grafcultuur is onmiskenbaar. Intimiteit is ver
vangen door uiterlijk vertoon. De ontwikkeling van gedenkstenen
maakt duidelijk dat mensen zich al in de late Middeleeuwen als indivi
du wilden manifesteren. Lang voordat humanisme en renaissance hun
intrede deden. Als geen ander fenomeen maakt de grafcultuur dit dui
delijk.
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RET BEGRIP 'ZIELEREIL'

Het argument van het zieleheillijkt eenduidig, maar blijkt bij nadere
beschouwing veel betekenislagen te hebben. De complexiteitlaat zich
als voIgt reconstrueren: het persoonlijke monument behoefde legitima
tie omdat het een breuk vormde met de collectieve traditie. Hier waren
goede argumenten voor nodig, omdat de meeste epitafen - met uitzon
dering van de altaarstukken - geen liturgische functie hadden. Het
argument van het zieleheil voldeed in alle opzichten. Ongetwijfeld
geloofden de meeste schenkers in de positieve uitwerking van hun
gebaar voor hun zieleheil. De kerkelijk-religieuze context van de schen
king was natuurlijk ook bevorderlijk voor het zieleheil: de schenking
gold als goed werk, omdat zij bijdroeg aan de verfraaiing van de kerk en
daarmee eerbetoon aan God was. In beeld en tekst liet de (kanun
nik)schenker bovendien zien dat zijn zieleheil hem ter harte ging. Aan
vankelijk was hij zo onopvallend mogelijk afgebeeld in een religieuze
setting. In de begeleidende tekst was steevast de allerlaatste opmerking
aan de ziel gewijd. Het beroep op het zieleheil rechtvaardigde de
nadruk op de eigen persoon. Dit is de paradox! In dit licht bezien is het
opvallend dat het eerst bekende epitaaf van een kanunnik als aanhef
kreeg dat de overledene "vurig in godsdienst" was (Bloem, 1415): het
beroep op zijn religiositeit droeg bij aan de rechtvaardiging van het
monumentje. De kerkelijk-religieuze context kan evenwel het persoon
lijke, familiale en monumentale karakter van de schenking niet verhe
len.
Het begrip 'zieleheil' houdt zowel verklaring in als doel, en is daar
mee alfa en omega. In de huidige geschiedwetenschap onderkent men
deze dubbele bodem te weinig. In 1919 publiceerde Johan Huizinga
zijn Herfsttij der Midddeeuuen. Een rode draad in dit boek is de ver
meende levens- en doodsangst van de middeleeuwse mens, die culmi
neerde in de grote zorg voor het zieleheil.?? Met zijn zienswijze bor
duurde Huizinga voort op therna's die al door zestiende-eeuwse huma
nisten en protestanten waren aangegeven. Huizinga's visie heeft op
grote schaal navolging gevonden. Algemeen leeft onder (cultuur-,
kerk- en kunst)historici de veronderstelling dat in de Middeleeuwen
het zieleheil een belangrijk, zo niet het belangrijkste motief was voor
heel wat kerkelijk-religieuze handelingen. Zo presenteert men ook de
grafmonumenten. 93 De iconografische ontwikkeling van met name
epitafen onderstreept evenwel dat het zieleheil geen hoofdmotief is
geweest. In de wetenschap wordt het begrip 'zieleheil' nog te weinig
geproblematiseerd. 94 Men onderkent onvoldoende dat het een topos
was, een formule die steevast in een bepaalde context werd geb(Uikt.

92 Huizinga, Herftttijder
Middeleeuwen. In het hoofd
stuk 'Het beeld van de
dood' verwoordt hij dit
expliciet.
93 Op de tentoonstelling

Levennadedood. Gedenken
in delatemiddeleeuwen, in
'999-2000 in het Catharij
neconvent te Utrecht, ver
wezen de begeleidende tek
sten vaak naar her morief
van het zieleheil, terwijl de
stellingname in de bijbeho
rende catalogus aanmerke
lijk genuanceerder is.
94 Zie ook Bogaers, 'Broe
derschappen in laatmiddel
eeuws Utrecht'.
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Zo was de slottekst op epitafen en vaak ook 0p zerken aan de ziel
gewijd. Maar als het zieleheil het hoofdmotief zou zijn geweest, waren
dan zelf-gecreeerde monumentjes het meest geeigende middel om het
zieleheil veilig tc stellen? En over de oproep tot gebed: zet zo'n oproep
de voorbijganger daadwerkelijk aan tot gebed? Oak als het am een
onbekende dode gaat? Kan dat gebed helpen? Deze overwegingen leef
den al in de late Middeleeuwen, zie de geschriften van Thomas a Kem
pis, Erasmus en de reformatoren. Wie zich in zijn geweten bezwaard
voelt, kan beter schoon schip maken. Anders is het monumentje inder
daad een gewetenssussertje, een vorm van angstbezwering, zoals zo
vaak verondersteld wordt. Maar wie in de Middeleeuwen vertrouwd
was met het evangelie en de Moderne Devotie - en dat waren de
Utrechts kanunniken - wist dat zieleheil niet met uiterlijke middelen te
koop is. De hemel is aileen te verdienen door hier en nu goed te leven.
Al op het memoriebord van Bernold (ca. 14°0) werd opgemerkt dat
een plotselinge dood niet erg is als er een goed leven aan voorafgegaan
is.
Uit de hele context spreekt overduidelijk dat memorietafels primair
een gedachtenisfunctie hadden. Het argument van het zieleheil lijkt
van minder gewicht dan doorgaans wordt aangenomen. Daarom moet
er in de wetenschap meer aandacht zijn voor wat het monument in de
praktijk bewerkstelligt. Wat ziet en voelt de toeschouwer, vroeger en
nu? De tentoonstelling Leven no dedood. Gedenken in delatemiddeleeu
wen, in 1999 in het Catharijneconvent te Utrecht, bood toeschouwers
hiertoe ruimschoots de gelegenheid. Op de meeste epitafen daar werd
de voortreffelijkheid van de overledene en zijn familie zo beklemtoond
dat er weinig ruimte was voor ontroering. De ostentatieve vroomheid
en het wapenvertoon waren soms ze!fs aanmatigend. Net als de heren
die in de Pieterskerk op epitafen zijn afgebeeld, namen deze geportret
teerden een voorschot op hun zielsbestemming. Zij lieten zich al op het
hemelse tonee! afbeelden.

10. TOT SLOT

Wie met deze visie in gedachten de nabijge!egen kapittelkerken van
Dom en St. Jan bezoekt, kijkt met nieuwe ogen naar de prachtige re
naissancezerken aldaar. Ook ziet hij in de Domkerk bisschop Guy van
Avesnes (I253-1317) in vol bisschopsornaat op zijn zwartkalkstenen
tombe liggen zander dar daarop familiewapens zijn aangebracht of
andere verwijzingen naar de status van zijn toch zeer aanzienlijke fami
lie. Het is overigens niet uitgesloten dat in de nabijheid van het grafeen
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epitaafde persoonsgegevens van de overledene vermeldde. Op het zij
aanzicht van de zandstenen tombe van proost Dirck van Wassenaar
(t 146 5) in de Janskerk zijn daarentegen de vier kwartieren van de over
ledene infull colour aangebracht op vier afzonderlijke medaiIIons. En
niet alleen dat. Op zijn stola is nog eens zes keer het wapen Van Wasse
naar afgebeeld, alsook de afkorting fUM, wat betekent dar de overlede
ne meester in de beide rechten was. Boven zijn tombe hing een epitaaf
waarop al zijn functies en eretekenen vermeld stonden inclusief zijn
familiewapen. Oorspronkelijk lag hij in de - niet meer bestaande 
St. Antoniuskapel begraven die hij als zijn grafkapel had laten inrich
ten. 9 5 Nu zijn tombe en epitaaf te zien in het zuidtransept van de Jans
kerk. Deken Thomas van Nijkerken (t 1556) liet in 1536 in de Janskerk
de St. Stevenskapel als zijn grafkapel inrichten. In het midden hiervan
ligt nag steeds prominent zijn zerk. Hierop waren in het hartschild de
vier kwartieren aangebracht, die in de lijst boven en onder de centrale
versiering nag eens geaccentueerd waren weergegeven, maar nu als
onderdeel van de zestien kwartieren. In de vier hoeken waren boven
dien vier medaillons aangebracht waarin nog eens de zestien kwartie
ren waren afgebeeld. En alsof dit niet genoeg was, waren de zestien
kwartieren ook op het schitterende gewelferboven geschilderd, waarbij
de vier hoofdkwartieren een extra accent kregen door een mooie rand
versiering. Zij zijn (ten dele) nog te bewonderen. Al deze mannen had
den oak in goede werken gei'nvesteerd, in missen en in armenzorg,
maar hun grafmonumenten onderstrepen dat hun positie, naam en
afkomst niet in vergetelheid mochten raken.
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SUMMARY

PERSONAL1A

This article discusses the memorial monuments in
the Pieters church in Utrecht, a collegiate church
founded by bishop Bernold (t 1054) which gradually
changed into a Protestant church after 1580.The
monuments are presented per category. Attention is
given to their meaning and the patrons' motives. The
oldest monuments, from between I054 and C1300,
had but few external distinguishing marks. Grave
offerings and paintings referred to the Day ofJudge
ment. From 1375 onwards, the chapter encouraged
the cult ofBern old. During that period, memorial
monuments such as altar pieces, tombstones and epi
taphs within the context ofchurch and religion,
gained an increasing focus on the here and now.
Tombstones and epitaphs, still present in the church
or described by Buchelius in his Monumenta, indi
cate a development towards a grave culture that was
increasingly focused on the individual. The name
and coat ofarms ofthe deceased or their families
would be noted on the monuments. Epitaphs with
images ofthe deceased in a praying position are a
phenomenon typical ofthe fifteenth century. The
personal monuments were legitimised by means of
an appeal to the salvation ofthe soul. During the fif
teenth and sixteenth centuries, the emphasis on sta
tus and birth through coats ofarms and verbose
inscriptions increased, which is a tendency that con
tinued after 1580.The conclusion is therefore that
the monuments were there to serve the memory of
the deceased more than their souls' salvation.
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