
W.Haakma Wagenaar 
29juni1994 De schilderingen op de toren van 

de kerk in Westbroek, 
onderbouw toren, constructie schip 

Toren, schip en koor, 
gezien vanuit het zui
den door de bomen 
die staan waar oor
spronkelijk het kerk
hof lag. (*) 

Ontdekking en verwaarlozing 
Bij Koninklijk Besluit van 7 juli 1903, 
nr.44, werd een Rijkscommissie ingesteld 
tot het opmaken en uitgeven van een inven
taris en beschrijving van de Nederlandse 
monumenten van Geschiedenis en Kunst.1) 
Dat werd ook hoog tijd want er was inmid
dels al meer dan een kwart eeuw met steun 
en onder toezicht van het Rijk aan histori
sche gebouwen gerestaureerd. De nieuwe 
Rijkscommissie besloot eerst per provincie 
een beknopte beschrijving op te stellen en 
die te publiceren in een reeks afleveringen 
onder de titel Voorlopige Lijst der Neder-

bied ten zuiden van de spoorlijnen Woerden 
- Utrecht - Ede zou worden behandeld door 
Mr.J.C.Overvoorde, Gemeente-archivaris 
in Leiden en degene die als voorzitter van 
de Nederlandse Oudheidkundige Bond had 
gepleit voor een inventarisatie van de mo
numenten.2) Het gebied ten noorden van die 
spoorlijnen zou de secretaris van de com
missie voor zijn rekening nemen. Die se
cretaris was de latere directeur van het 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg, 
Dr.J.Kalf, werkzaam bij het toenmalige 
Nederlandsch Museum voor Geschiedenis 
en Kunst, in het Rijksmuseum in 

landsche Monumenten van Geschiedenis 
en Kunst. De commissie begon met de pro
vincie Utrecht en verdeelde het werk in 
drieën. De stad Utrecht werd toevertrouwd 
aan Dr.Mr.S.Muller Fzn die zowel het 
Gemeente-archief als het provinciaal 
Rijksarchief onder zijn hoede had. Het ge-

Amsterdam3). Kalf kwam dus in 
Westbroek. Dat was in 1904 en het verslag 
van de Commissie over dat jaar bevat twee 
berichten over de kerk. Het eerste betreft 
het 14e-eeuwse grafbeeld in het koor waar
van de afgebeelde geestelijke door Muller 
al in 1880 was geïdentificeerd als wijbis-



schop Boudewijn van Starkenborg.4) 
Muller gebruikte de gelegenheid om zijn 
alarm over de verwaarlozing van dit beeld 
te herhalen. Het tweede bericht betreft de 
bevindingen van Kalf en luidt alsvolgt: 
"Westbroek. Bij de inventarisatie dezer ge
meente, vond de Secretaris in eene ruimte 
ter zijde van de kerktoren, als gemeentelijke 
bergplaats in gebruik, een door een dikke 
kalklaag bedekte muurschildering eene op
pervlakte beslaande van ± 7.5 M. lengte bij 
3.5 M. hoogte. Met goedvinden van den 
Burgemeester werd zij zooveel mogelijk van 
de kalk ontdaan. Zij bleek toen eene vlot ge
schilderde voorstelling van het Laatste 
Oordeel te zijn, uit het eind der XVe eeuw, en 
gedeeltelijk goed geconserveerd. De Com
missie hoopt dat dit monument in goeden 
staat gebracht en behouden zal kunnen wor
den."5) 

De schildering werd gevonden in het langs 
de toren aanwezige verlengstuk van de 
noordelijke zijbeuk van het schip dat net als 
het zuidelijke verlengstuk en de toren eigen
dom van de overheid was gebleven na de in 
de 19e eeuw doorgevoerde verdeling van 
bezit. Beide ruimtes waren door een houten 
wand van de kerk gescheiden. Omdat de 
commissie meer eenheid van behandeling 
in de door de drie auteurs opgestelde be
schrijvingen wenste, werd de in 1905 al 
persklare tekst herzien waardoor het eerste 
werkstuk, Provincie Utrecht, pas in 1908 
kon verschijnen.6) Over de publicatie staat 
in het aan de minister gerichte jaarverslag 
van 1908 nog het volgende te lezen: 
"Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door 
eene, vanwege [het] Departement verleende 
subsidie, waardoor de Rijkscommissie de be
schikking kreeg over een aantal exemplaren 
van het boek. Aan de besturen der in het boek 
behandelde gemeenten en aan alle kerkbe
sturen, van welke gebouwen of voorwerpen 
werden beschreven, kon aldus een exemplaar 
ten geschenke worden gezonden, vergezeld 
van een schrijven, waarin hunnen aandacht 
werd gevestigd op de bedoelde gebouwen of 
voorwerpen en verzocht de Commissie 
kennis te geven van eventueel voorgenomen 
verbouwingen, vervreemdingen enz. De ge
meentebesturen werden tevens opmerkzaam 
gemaakt, dat deze lijst het hun vergemakke
lijkte te voldoen aan het jaarlijks vanwege 
Uwe Excellentie tot hun gericht verzoek om 
kennisgeving bij voorgenomen wijziging of 
afbraak van oude gebouwen."1) 

Het doel van de publicatie en de versprei
ding ervan onder de beheerders was dus dui
delijk: De bescherming van de monumenten 
en hun inventaris. 
Wat staat er nu in dit eerste deel over de kerk 
van Westbroek? 
"De Ned. Herv. kerk is eene driebeukige bak-
steenen kerk (midden XV) met choor, 
sachristie en toren van omstr. 1500. De spits 
is in 1753 vernieuwd. Gewelven in choor en 
sachristie gemetseld, overigens hout. Zij be
vat: 

• Twee koperen kronen en eenig ander 
koperwerk (XVII). 

• Een koperen lezenaar (1777). 
m Een preekstoel, doophek en bank 

(midden XVII). 
• Verschillende tekst- en rouwborden 

(XVII en 1735). 
• Een toetssteenen grafbeeld (1372) van 

Boudewijn van Sterckenburch, 
wijbisschop onder Jan vanArkel. 

• Een gebeeldhouwd epitaaf (1543). 
• Een gesmeed ijzeren deurgreep 

(XVIa). 
• Een wijzerbord (178 7). 
• Eene klok (XVIa) en eene door 

GheraertKoster (161 1)."*) 

Dat is alles. Geen woord over de vier jaar te
voren op verzoek van secretaris Kalf zelf 
tevoorschijn gebrachte muurschildering van 
het Laatste Oordeel. Zou de gemeente deze 
voorstelling hebben laten weghakken, dan 
had de burgemeester met het van de com
missie cadeau gekregen boek in de hand te
gen een namens de minister opnieuw aan
bellende ambtenaar kunnen zeggen: 'Een 
schildering? In onze kerk? U bent hier ver
keerd, leest U maar.' De bezoeker zou zich 
daarop beschaamd hebben moeten excuse
ren en zijn vertrokken zonder de foto's uit 
zijn tas te hebben gehaald die kort tevoren 
van de schildering waren gemaakt door De 
Hoog, architect bij het Rijksbureau voor de 
Monumentenzorg.9) 

Hoogewerff's inventarisatie 
Toen Dr.G.J.Hoogewerff omstreeks 1934 
voor zijn op stapel staande De Noord-
Nederlandsche Schilderkunst l0) navraag 
deed over Westbroek kreeg hij bij 
Monumentenzorg te horen dat van het des
tijds gevonden schilderwerk wel niets meer 
bewaard zou zijn. Hij verzocht daarop res
taurateur Jacobus Por ter plaatse eens pools-



Traptoren in de langs 
de toren verlengde 
noordelijke zijbeuk 
van het schip. 
Toestand 1992: 
Electrische leidingen 
door en tegen de be
schilderde torenmu
ren, schildering (Hel) 
gehavend en vervuild, 
buitenmuren bedekt 
met algen.f*) 

hoogte te nemen. Diens rapportage werd in 
het in 1936 verschenen eerste deel van 
Hoogewerff's grote overzicht opgenomen: 
"De schildering is nu dertig jaren lang op 
de meest schromelijke wijze verwaarloosd. 
Door inwatering gehavend, bladdert zij 
steeds verder af en gaat langzaam maar ze
ker ten gronde. Een electrische geleiding is 
er geheel noodeloos overheen gelegd. Aan 
den tegenwoordigen koster van de kerk was 
het bestaan van het merkwaardige kunst
werk tot dusver volslagen onbekend, want in 
het berghok komen alleen de arbeiders van 
de gemeente, en dan zeker niet voor kunst
beschouwing. Aan drie zijden ziet men nu 
nog kleurvlekken: geel, zwart, lichtgroen, 
bleekrood. Een enkele figuur kan men zich 
in gedachten eenigszins reconstrueeren, 
doch geen der onderdeden van de voorstel
ling is meer te onderkennen, tenzij dan den 
muil van Leviathan, die de verdoemden ver
zwelgt, en iets van den heischen brand. 
Aan de andere zijde van den toren is nog een 
tweede bergplaats die in 1904, naar het 
schijnt, niet werd onderzocht. Daar ziet men 
tegenwoordig, op plekken waar eenigewit-
kalk is afgevallen, duidelijke sporen van een 
tweede groote muurschildering. Vermoe
delijk dateert die uit denzelfden tijd als de 
Oordeelsdag, want de kleuren komen over
een. Deze voorstelling zou met geringe kos
ten kunnen worden blootgelegd en mis
schien behouden." ' ' ) 

De schildering aan de noordkant had dus 
wel enige nieuwsgierigheid gewekt bij le
den van de vrijwillige brandweer die aan de 
zuidzijde op het grote wandvlak waartegen 
zij hun handspuit stalden enkele wakken in 
de lagen witkalk hadden geslagen om te zien 
of daar ook wat verscholen was. Zij gebruik
ten daarvoor een hark, zoals later op de stei
ger aan de putten in het schilderwerk kon 
worden afgelezen. 

Hernieuwde en weer verflauwende be
langstelling 
In 1970 begon een herhaling van gebeurte
nissen. Tijdens een vanuit het Centraal 
Laboratorium voor Onderzoek van Voor
werpen van Kunst en Wetenschap in 
Amsterdam georganiseerde verkenningsrit 
langs enige kerken waarin vroeger schilde
ringen waren gesignaleerd, werd ook 
Westbroek bezocht. Het door Hoogewerff 
aan de vergetelheid ontrukte Laatste 
Oordeel bleek grotendeels schuil te gaan 
achter ertegenaan opgestapeld afgedankt 

schoolmeubilair. Het zichtbare gedeelte 
voldeed in zijn erbarmelijke staat aan de 
door Por voor Hoogewerff gemaakte be
schrijving. Aan de zuidzijde boden de van 
witkalk bevrijde fragmenten genoeg hou
vast om het bijzondere onderwerp van de 
hier verscholen voorstelling te kunnen ra
den: De legende van de drie Doden en de 
drie Levenden.12) Deze ontdekking had tot 
gevolg dat het Centraal Laboratorium het 
gemeentebestuur van Maartensdijk bena
derde met het voorstel om het schilderwerk 
aan de zuidzijde voor eigen rekening bloot 
te leggen en te conserveren als de gemeente 
voor een steiger zou zorgen en enig voorbe
reidend opruimwerk liet uitvoeren. De ge
meente ging accoord en onder leiding van 
Jan Voskuil werd in 1972 begonnen met het 
voorzichtig verwijderen van de bedekkende 
lagen kalk.I3) De muur gaf inderdaad de ver
moede legende te zien en op lagere hoogte 
nog een zestal naast elkaar opgestelde heili
gen. Nadat er twee jaar aan het blootleggen 
van deze schilderingen was besteed, stag
neerde het werk. De steiger bleef ongebruikt 
voor de nieuwe ontdekkingen staan terwijl 
het al 70 jaar verwaarloosde Laatste Oor
deel aan de noordzijde nog steeds opstap
pers van de hier opgeborgen vlaggestokken 
moest verduren. Het leek erop dat de schil
deringen aan de zuidzijde het lot van het in 
1904 ontdekte werk zouden moeten delen 



want ook in het dubbeldikke vernieuwde 
Kunstreisboek uit 1977 werden de schilde
ringen weer niet vermeld.14) 

Licht op de heiligen 
Gelukkig was het voor de dag gekomen 
schilderwerk niet geheel onopgemerkt ge
bleven en werd het uitzonderlijk samenge
stelde zestal heiligen onderwerp van een 
studie door Dr.M.P.van Buytenen en 
Dr.A.K.de Meijer, die in 1981 als voordruk 
werd uitgegeven ter herinnering van de Slag 
bij Westbroek in 1481, onder de titel 
Westbroeks heiligen in polderperspectief. 
Wat onder dit perspectief moest worden ver
staan vatten de schrijvers aldus samen: 
"Het karakteristieke van het Westbroekse 

zestal - [heiligen] - dunkt ons te zijn dat bij 
geduldige analyse, hun respectievelijke 
aanwezigheid in samenhang met maat
schappelijk en kerkelijk bestel ter plaatse, 
vermoedelijk kan worden begrepen."]5) 
De ontwikkeling van het gereconstrueerde 
netwerk waarin de afgebeelde heiligen hun 
historische plaats krijgen wordt in dit boek 
op 26 december 1481 gefixeerd. Na het 
compleet aangehaalde 15-ccuwse verslag 
van de gebeurtenissen op die ongeluksdag 
en hun nasleep,16) wordt direct verband ge
legd tussen die gebeurtenissen en de schil
deringen op de torenwand-
vlakken in de kerk: . 

"Het hoeft geen betoog dat 
na de slag bij Westbroek de H*\ 
bewoners - overigens aan 
oorlogsgruwel en gevolgen 
van Zwarte Dood wel ge- ~ 
wend - in een 'fin de siècle '-
stemming zijn gekomen. Niet 
voor niets is [tegen] de toren 
boven de heiligen een voor
stelling van de drie levenden 
en de drie doden als een ma
nend 'memento mori ' aange
bracht. In diezelfde opzet is 
misschien mede begrepen ge
weest de nu haast verdwenen 
voorstelling op de noord
muur van de toren, indertijd 
als Laatste Oordeel her
kend."17) 
Voorde in het boek af te beel
den overzichtsfoto van het 
zestal heiligen moesten on
derdelen van de roestige stei
ger worden gedemonteerd. 
Bij die gelegenheid kon de 

verslechterde toestand nog weer eens wor
den opgenomen en aan Monumentenzorg 
gerapporteerd. 

Het belangrijke winstpunt voor het behoud 
van de schilderingen was natuurlijk de aan 
de zes heiligen gewijde publicatie waarmee 
eindelijk de betekenis van het ensemble als 
historisch document werd belicht. 

Het gemeentebestuur ging nu zelf het initia
tief nemen om het behoud van de schilderin
gen veilig te stellen. Met het oog op de aan
vraag van de benodigde subsidie verzocht 
de gemeente in 1985 om een rapport inclu
sief een restauratie-voorstel. Behalve een 
beschrijving van de mankementen die wer
den vergeleken met de bevindingen van '81 , 
en een restauratieplan voor de schilderin
gen, werden in het gevraagde rapport ook 
enige bouwkundige verbeteringen ge
noemd die voor de conservering van de 
schilderingen gewenst waren en waarvan de 
realisering aan de restauratie van de schilde
ringen vooraf diende te gaan.18) 

De mankementen 
Achter de in 1955 nog vernieuwde schei
dingswanden was de toestand in 1985 aldus: 
Aan noordzijde bevond zich een ruime tus-
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Overzichtstekening 
van het Laatste 
Oordeel op de noord
zijde van de toren. 
Van de drie oostelijke 
vlakken van de trapto-
ren, met de Hel, zijn 
ook de buitenste twee 
in uitslag, niet in ver
korting, getekend. 

Het Laatste Oordeel 
(na de restauratie): 
Christus verschenen 
op de regenboog, 
Maria en Johannes de 
Doper als voorspre
kers, daaronder 
Michaël zielenwe
gend tussen de verrij
zende doden en dui
vels. 

de verste gebouwen is een uitgestoken vlag 
te herkennen en rechts daarvan het restant 
van een gestrekte banderol. 
Aan de andere kant van Michaël loopt een 
duivel met gele gelobde kraag die een os 
richting Hel drijft. De os draagt twee man
den opzij, gevuld met verdoemden. Voor de 
kop van de os wordt een ongelukkige onder
steboven vastgehouden in de klauwen en de 
muil van een duivel met blauwe kop. 
Hierboven gezien, gaat een zondig paar op 
een door een haasachtige duivel gereden 
kruiwagen zijn ellendig lot tegemoet, bege
leid door het spel op tabor-trom en een-
handsfluit van een andere kwelgeest. In de 
achtergrond daarboven, pal naast de heili
gen achter Johannes de Doper, staan twee 
groepen naakte stakkers hun hellegang af te 
wachten. 

De Hel 
De Hel is uitgebeeld op de drie oostelijke 
vlakken van de traptoren, met de recht van 
voren geziene monsterlijke Hellemond over 
de volle breedte van het middelste vlak. In 
de mond hangt een enorme ketel waarin ver
doemden aan de kook worden gebracht on
der toezicht van een in de ketel aanwezige 
gele duivelse kok. Een van zijn slachtoffers 
is een paus, herkenbaar aan zijn thiara. 
Satan zit als een koetsier op de monsterlijke 

kop. Zijn benen bungelen tussen de op de 
beschouwer gerichte grote ogen. Achter 
hem moet een vijftal ongelukkigen dansen 
op de muziek van een tweede haasachtige 
duivel met eenhandsfluit en trom waarbij 
een vleermuisachtig gedrocht de maat mee-

10 



Blik vanuit het schip 
op Het Laatste 
Oordeel en de Hel, 
geschilderd op de 
noordelijke toren-
wand en traptoren, tot 
1993 aan het gezicht 
onttrokken door af
scheiding op de plaats 
van het hek. (*) 
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Het Laatste Oordeel 
(na de restauratie): 
Duivels voeren ver
doemden naar de Hel, 
per os, per kruiwagen. 

slaat op de buik van een op schoot gehouden 
zondaar. Waarvoor deze mensen worden ge
straft was denkelijk te lezen op de banderol 
onder de wrede slagwerker. Boven in het 
buitenste vlak scharrelen twee Jeroen 
Bosch-achtige monsters rond. Eén heeft een 
blaasinstrument als snavel. De ander houdt 
met zijn staart een ronde spiegel voor aan 
twee sidderende toeschouwers van het tafe
reel op de voorgrond, daaronder. De bande
rol onder de snavelblazer verschafte de te ra
den toelichting: Hier wordt gepast afgere
kend met gulzigen en inhaligen. Het tafereel 
toont een ronde tafel waar twee naakte dik-
kerds aanzitten. De figuur links in beeld 
krijgt hap na hap gevoerd door een achter de 
tafel staande hondachtige duivel terwijl een 
tweede duivel hem van achteren in bedwang 
houdt. De figuur rechts klapt kokhalzend 
opzij om te worden opgevangen door een 
derde hondse tafeldienaar. Een collega giet 
een over de schouders gedragen baal leeg in 
de mond van een derde gulzigaard die daar
toe met een trechter in de mond gevloerd 
ligt. De achtergrond van de Hel bestaat uit 
een rommelige bebouwing waarvan uit alle 
ramen de vlammen slaan. In de door niets 
belemmerde hoog opstijgende vonkenregen 

musiceren nog vaag te onderscheiden dui
vels. 

Het Laatste Oordeel; compositie en uit
voering 
Het Laatste Oordeel werd aanvankelijk uit
gebeeld aan de westzijde van de kerkgebou
wen; in portaal sculptuur, als schildering aan 
de binnenzijde van de westgevel of in het 
glas van het grote westelijke roosvenster. In 
de 15e eeuw werd de voorstelling in de klei
nere kerken in onze streken vaak uitgebeeld 
op het westelijk deel van een blinde noorde
lijke koorwand.21) In gevallen waar een 
hoogteverschil tussen koor en schip een 
groot wandvlak boven de triomfboog schiep, 
werd dit soms als westelijke koorgevel voor 
een schildering van het Laatste Oordeel be
nut. In de Martinikerk in Groningen is het 
koor het hoogst, de voorstelling dus aan 
koorzijde boven de triomfboog geplaatst. In 
Zaltbommel is de situatie andersom. Omdat 
daar het gewelf van het schip hoger ligt, is de 
voorstelling aan de schipzijde boven de 
triomfboog geplaatst. Het Laatste Oordeel 
markeert zo de westelijke opening naar het 
koor waaronder zich het kleinere centrale 
voor het oxaal geplaatste altaar bevond. 

12 
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De toepassing van houten tongewelven 
bood gelegenheid voor de uitbeelding van 
series grote voorstellingen op de door rib
ben gelede vakken. De afsluitende in één 
punt bijeenkomende driehoekige vakken 
boven de veelzijdige koorabsis werden ge
vuld met een symmetrisch geordende weer
gave van het Laatste Oordeel, recht boven 
het hoofdaltaar.22) 
In de Pieterskerk in Utrecht was de voorstel
ling aangebracht op het blinde wandvlak 
waarmee de noordelijke zijbeuk aan west
zijde tegen de noordelijke toren eindigde, 
een plaatsing die met de Westbroekse te ver
gelijken is.23) Het verschil is de dispositie 
van het beschikbare muuroppervlak die in 
Westbroek niet uit één blinde wand bestaat 
maar uit een van opzij gezien noordelijk to-
renvlak en de aansluitende smallere vlakken 
van de achtzijdige traptoren. 

Het voorde schildering benutten van de drie 
vanuit de kerk zichtbare traptorenvlakken, 
als een uitklapplaat in een boek, maakte het 
mogelijk de Hel uitgebreid, als een vrijwel 
zelfstandige compositie, uit te beelden. Dit 

hield ook in dat voor de voorstelling niet een 
bestaande compositie op de gewenste schaal 
kon worden nagevolgd maar dat de voorstel
ling met gebruikmaking van aan bestaand 
werk ontleende elementen min of meer ter 
plaatse moest worden ontworpen. 
Op het torenwandvlak is de voorstelling vol
gens bekend schema in tweeën verdeeld 
door de verticale as Christus - Michael. Aan 
hun rechterhand gaan de uitverkorenen naar 
de Hemel, aan de andere kant de verdoem
den naar de Hel. Doordat de Hel naar de 
traptoren is opgeschoven, kon ook de verti
cale as iets naar rechts worden geplaatst zo
dat er wat meer ruimte beschikbaar was voor 
de figuren tussen Michael en Petrus bij de 
poort. De gebogen uitstulping van de voor
stelling boven Christus maakt dat de ver
schuiving van de verticale as nauwelijks op
valt. 

De figuren zijn in eenvoudige duidelijke 
houdingen weergegeven en in de druk be
zette enscenering dicht opeen maar over
zichtelijk opgesteld. Van de Hemel is nog te 
zien dat hij zo compact mogelijk als om
muurde paleisstad was voorgesteld. 
Hoewel ruimer bemeten en bovenaan door 
geen lijst gehinderd opflakkerend, is de Hel 
ook zeer bondig uitgebeeld en heeft on
danks zijn wildheid een sterke monumenta
liteit. Dit komt in de eerste plaats door de 
centrale plaatsing en frontale aanblik van de 

%4 

Het Laatste Oordeel 
(na de restauratie): 
Middendeel van de 
Hel, waarin ketel met 
verdoemden, inclusief 
een paus, inde 
Hellemond hangt te 
kciken. 

Het Laatste Oordeel 
(na de restauratie): 
Detail van de Hel met 
gevloerde gulzigaard 
die via trechter wordt 
overvoerd. 
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De Hel, afgebeeld bij 
het Doden-officie in 
het Getijdenboek van 
Catharina van Kleef; 
frontaal weergegeven 
Hellemonster, ketel 
met verdoemden ach
ter op de tong, de 
kruiwagen als verwij
zing naar het vooraf
gaande Laatste 
Oordeel. 

grote Hellemond. Een dergelijke weergave 
'gaat terug' op het Getijdenboek van 
Catharina van Kleef uit ± 1440 waarin drie 
getijden voor de Doden zijn voorzien van 
een illustratie boven de tekst met een fron
taal geziene Hellemond.24) Een vierde blad
vullende ingewikkelder uitbeelding bij het 
Doden-officie heeft dezelfde opzet. In deze 
miniatuur ligt de ook in veel later werk afge
beelde ketel met verdoemden achter op de 
tong van de Hel te gloeien.25) De ketel komt 
voor als aparte kwelling-voorafin de schil
deringen op het gewelfbeschot boven de 
koorsluitingen in Alkmaar uit 1518 en 
Warmenhuizen uit ± 1525, beide in de stijl 
van de vroege noordelijke renaissance en 
zeer aan elkaar verwant. Het bijzondere in 

Westbroek is dat de ketel in de Hellemond is 
gebleven maar in de tanden van het monster 
hangt als een prothese voor zijn onderkaak, 
daarmee de compactheid en de monumenta
liteit van de voorstelling versterkend. 
Dankzij dezelfde compactheid is het sleetse 
restant van de afrekening in het helse eethuis 
met zijn groot weergegeven figuren nog 
steeds imposant. De in deze scène optre
dende duivelse obers en de soortgenoten die 
de aanvoer van de verdoemden verzorgen 
zijn van een type zoals dat eveneens in het 
Laatste Oordeel boven de triomfboog in 
Zaltbommel voorkomt; rechtoplopend, per 
lichaamsdeel verschillend gekleurd alsof zij 
zijn verkleed en een dierenkop als masker 
hebben opgezet. De kruiwagen is met de il
lustratieve verrijking van de uitbeelding in 
de 15e eeuw een bijna vast attribuut gewor
den in de Hellegang van de veroordeelden. 
In de grote voorstelling van de Hel in het 
Getijdenboek van Catharina van Kleef fun
geert de kruiwagen met verdoemden al als 
een duidelijk naar het Laatste Oordeel ver
wijzend citaat.26) De zielenweging, waarin 
Michael met zijn kruisvaan in de ene schaal 
verhindert dat de andere, waaraan een dui
vel met vleermuisvleugels trekt, zal door
slaan, komt daarin overeen met de illustratie 
in het getijdenboek.27) De parmantige sier
lijkheid van Michael lijkt echter meer nog 
op de figuur in Memling's Laatste Oordeel 
uit± 1470, in Danzig.28) 

De voorstelling zal op papier zijn uitgewerkt 
maar niets wijst op een hulpmiddel waar
mee het ontwerp op de muur werd overge
bracht. Er is geen spoor van een raster te vin
den, zelfs niets van een voortekening in 
houtskool. Toch moet een getekende opzet 
het mogelijk hebben gemaakt onderdelen en 
tussenruimten in te vullen met rood, geel en 
groen. Nadat de opzet aldus was ingekleurd, 
werd de vorm van uitgespaarde figuren met 
snelle rode kwaststreken verduidelijkt, bij
voorbeeld het naakte vijftal boven de kop 
van de Hellemond. Daarna werden het 
blauw en het felrood ingevuld. Tenslotte 
werden met witte penseellijnen accenten 
neergezet en correcties uitgevoerd. Het felle 
rood, zoals gebruikt voor de onderste(!) 
band in de regenboog, de vlammen in de Hel 
de kleding van Christus, Michael, Johannes, 
Petrus en vele van de kleinere engelfiguur
tjes, de kruisvanen van de bazuinende enge
len en onderdelen van de 'gemaskerde' dui
vels, is pikzwart geworden. Eenzelfde om-
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zetting heeft zich voorgedaan in de schilde
ringen aan zuidzijde. Om de aard van dit 
zwartgeworden rood, de andere kleuren en 
het gebruikte bindmiddel te achterhalen zijn 
van de schilderingen monsters genomen en 
geanalyseerd door M. de Keijzer van het 
Centraal Laboratorium.29) De gevonden ei-
wit-verbindigen maken het waarschijnlijk 
dat de schilderingen in een waterige lijm-
verf zijn uitgevoerd. Van de aanwezige pig
menten gele oker, rode oker, azuriet (blauw) 
en para-atacamiet (groene koperverbin
ding) wordt alleen het laatste vrij zelden 
aangetroffen. Het zwartgeworden rood 
bleek loodmenie te zijn. Het zal als grond-
kleur voor een afwerking in een kostbaarder 
kleur, waarschijnlijk vermiljoen, hebben 
gediend. De keuze van dit oranjerode pig
ment is wel heel ongebruikelijk en onge
schikt voor een muurschildering. De kleur 
wordt in een vochtige omgeving door che
mische omzetting zwart. Nog afgezien van 
de kans dat een pleisterlaag door lekkage in 
de aansluiting van kap en (toren)muur nat 
wordt, neemt een pleisterlaag altijd vocht uit 
de lucht op, en dat kan bij daling van tempe
ratuur en een hoge luchtvochtigheid genoeg 
zijn om de bewuste omzetting te veroorza
ken. 

Deze fout en de niet voorziene uitwissing 
van de voortekening in houtskool bij het in
kleuren met de kwast, gevolgd door een her
stel van de vormen in snelle streken rood, lij -
ken erop te wijzen dat deze schildering is 
gemaakt onder leiding van een geroutineerd 
ontwerpende meester wiens ervaring met 
het werken op de muur gering was. 
De haast improviserende manier van schil
deren en het verlies van de afwerking in 
witte lijnen bemoeilijken een stilistische 
vergelijking met ander schilderwerk. 
Hoewel de voorstelling verwantschap ver
toont met zoeven genoemd 15e-eeuws 
werk, is aan de gebruikte kleuren en de de
coratieve banden te zien dat het Laatste 
Oordeel tegelijk met de grote voorstelling 
aan de zuidkant werd aangebracht. De kle
ding van de daarin afgebeelde figuren sluit 
een datering vóór 1500 uit. Dat doet de 
straks nog te bespreken bouwgeschiedenis 
van deze kant van de kerk trouwens ook. 

De voorstelling van de drie Doden en de 
drie Levenden 
De Legende van de drie Doden en de drie 
Levenden is gebaseerd op een arabische 

vertelling uit ±580 waarin een koning een 
begraafplaats passeert en uit de geopende 
graven te horen krijgt: "Wij waren wat gij 
zijt, gij zult worden als wij ."30) Het verhaal 
is in de 11e eeuw via Sicilië in het christe
lijke Europa gekomen en via Italië en 
Frankrijk verspreid. De verdeling van de 
rollen in twee drietallen is pas in Europa ont
staan. Uit de overgeleverde teksten is op te 
maken dat bij het bewerken van het verhaal 
als bruikbaar Memento Möri er een wissel
werking tussen de literaire voorbeelden en 
de voorstellingen in de beeldende kunst 
heeft bestaan. Zo lijken de Levende 
Koningen in de geschilderde voorstellingen 
voor het eerst te paard te zijn verschenen. In 
de Franse teksten komt dat pas in de 15e 
eeuw voor, een eeuw later. Wat de vroegere 
status van de Doden betreft, wijken de ge
schreven versies van elkaar af. De drie oud
ste van de vijf bewaarde Franse teksten stel
len ze voor als; Hertog, Graaf, Markies, de 
tweede als; Bisschop, Graaf, Koning, en de 
derde als; Paus, Kardinaal, Pauselijk no
tar ies . Van de drie Nederduitse versies is 
in de tekst uit 1393 de status van de doden 
als in de oudste Franse tekst, dus; Hertog, 
Graaf en Markies. In de oudere en de iets 
jongere tekst gaat het om drie Dode 
Koningen, net zo als in de enige Neder
landse versie, uit de 14e eeuw. 

De Levenden worden in de teksten steeds als 
Koningen voorgesteld, maar zij verschillen 
onderling in hun schrik en twijfel aan het nut 
van hun positie en bezit. In alle teksten ont
staat een samenspraak die in de ene versie 
door een Dode wordt geopend, in de andere 
door een Levende. De Nederduitse tekst uit 
1393 laat de Koningen verdwalen als Klein 
Duimpje en zijn broers. Het wordt nacht en 
een knecht vertelt over een vuur te hebben 
gedroomd waarbij zich drie doden bevon
den. Hij klimt in een boom om de goede 
richting terug te vinden en ziet in de verte 
een vuur. Bij het vuur gekomen worden de 
paarden onrustig en roepen de banggewor-
den Koningen achtereenvolgens Maria, 
Querinus en Oswald aan. Wat de Levenden 
daarna ineens bij het vuur ontwaren laat zich 
raden. Drie Doden betreuren hun vroegere 
zwakheden en smeken de Levenden te bid
den voor hun ziel opdat aan hun vreselijk 
dolen een einde zal komen. De Levenden 
beloven dit aan de Doden en daarna aan el
kaar dat zij hun bezit voor het heil van Gods 
kerk zullen inzetten.31) 
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De drie Doden en de 
drie Levenden (na de 
restauratie): De ver
stoorde jacht van de 
Levenden. 

De schildering op de zuidelijke torenwand 
is gedeeld door een verticale decoratieve 
band, recht onder de middelste trekbalk tus
sen toren en buitenmuur. In het vak rechts 
zijn de drie levende hoofdpersonen te zien, 
in het andere vak de drie Doden. Het is ge
woon dag. De drie Levenden zitten te paard 
en waren op jacht, getuige hun kleding en 
hun voetknechten met honden. De voet-
knecht vooraan verwijdert zich met grote 
passen van de Doden terwijl hij huiverend 
met de linkerhand voor de mond omkijkt en 
de aanslaande honden met de rechterhand 
probeert mee te krijgen. De ruiter achter 
hem heeft, door schrik verlamd, de teugels 
losgelaten. Zijn paard is onder hem gedraaid 
om weg te vluchten. De middelste ruiter en 
zijn paard worden schuin van achteren van 
bovenaf gezien. Ook deze ruiter houdt de 
blik op de Doden gevestigd maar weet zijn 
paard in toom te houden. De derde ruiter en 
paard zijn frontaal weergegeven en lijken, 
op grotere afstand van de Doden, helemaal 
niet in paniek, evenals de voetknecht en zijn 
honden in de hoek. Boven elke ruiter is een 
spreukband uitgerold waarop zijn woorden 

waren weergegeven. Op de banderol onder 
de eerste ruiter zal wel niet het geblaf van de 
twee honden daaronder hebben gestaan 
maar de gedachte van de geschrokken 
knecht die ze aan de lijn heeft. Dichter bij 
zijn hoofd was voor de banderol geen plaats. 
De drie Doden in het vak links zijn vergele
ken met de levende figuren reusachtig van 
afmeting. Zij staan voor hun grafkuilen en 
houden de kleine grafdeksels als schild aan 
de voet. De meest links in het beeld naar vo
ren stappende Dode doet door gebaar en 
kleed aan een klassieke redenaar denken. 
Het is alsof hij de Levenden op de vreselijke 
staat van zijn buurman wijst. Met een links
handig gebaar richt ook de dichtst bij de 
Levenden staande Dode zich tot hen. De 
aandacht van de middelste Dode gaat echter 
uit naar de beschouwer aan wie hij het onge
dierte toont dat van zijn lichaam bezit heeft 
genomen. Net als bij de Levenden zijn bo
ven de Doden spreukbanden uitgerold 
waarop een zin uit hun tekst heeft gestaan. 

In het door afgekalfde heuvels omsloten ter
rein staan enkele bomen, twee links, twee 

. X' • •-. 

16 



Overzichtstekening van 
de schilderingen op de 
zuidzijde van de toren: 
Legende van de drie 
Doden en de drie 
Levenden, daaronder 
de beeltenissen van zes 
heiligen; Apollonia, 
Werenfridus, Laurens 
en Engelmundus, 
Rosiaen en Brieida. 

-

• * 

achter de middelste Dode en drie iets verder 
weg achter de derde Dode rechts. Achter de 
lage heuveltjes die boven de banderollen 
zijn te zien verrijst een ommuurde stad. De 
stadsmuur met ronde waltorens sluit rechts 
aan op een overhoeks gezien poortgebouw 
waarvoor rivierschepen liggen afgemeerd. 
De achtergrond daarboven en de helft van de 
poort zijn door vroegere reparaties van het 
gescheurde metselwerk verloren gegaan. 
Rechts van het poortgebouw staat een groot 
diep huis met hoog opgetrokken rechtgeslo-
ten front en lang schilddak waaraan een 
enorme schoorsteen is verankerd. Het is een 
type stadskasteel zoals dat in het hart van 
Utrecht aan Oude Gracht en Neude in veel
voud werd aangetroffen. De associatie met 
Utrecht wordt onweerstaanbaar versterkt 
door de overhoeks weergegeven Domtoren 
die het stadsbeeld domineert. De Dom ver
schuilt een deel van de gevel van het ro-
maanse basilicale schip waarboven nog net 
een vierkante traptoren met lage spits uit
steekt. 

In het heuvelachtige terrein buiten de stad is 
de jacht nog in volle gang. Een ruiter blaast 
op zijn hoorn. Een voetknecht achter hem 
doet hetzelfde. Dichter bij de stadsmuur 
heeft de voorste van zijn twee honden een 
naar rechts vluchtend hert ingehaald en de 
tanden al in een achterpoot gezet. 

In de andere helft van de schildering zitten 
twee goed geklede heren aan een gedekte 
ronde tafel te flirten met een tussen hen ge
zeten vrouw. Voor haar is een groot aantal 
muntstukken opgestapeld. Verder lijken er 
dobbelstenen op het tafelkleed te liggen, net 
geworpen door de man links die nu zijn 
rechterhand naar de kin van vrouw brengt. 
Een tweede vrouw is komen opdienen van
uit een met riet gedekte herberg. Blijkens 
het uit de kap gestoken uithangbord heet de 
zaak "Het Zwaantje".32) Naast dit lichtzin
nige gezelschap is een man in een narrenpak 
geposteerd voor de geopende kleine poort in 
de bemuurde uitleg van de stad. De nar kijkt 
naar het tafereel rechts en hoort waarschijn
lijk bij de goed geklede mannen en vrouwen 
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De drie Doden en de 
drie Levenden (na de 
restauratie): De mid
delste Dode. 

sproken tekst maar uitleg zal hebben bevat is 
aanwezig boven de schedel en knekels die 
de decoratieve scheidingsband bekronen. 
Boven deze attributen kan haast niets anders 
hebben gestaan dan de waarschuwing 
'Gedenk te sterven'. 
Het verhaal van de legende stond op de af-
gebiesde strook onder de voorstelling in 
middelnederlandse berijming te lezen. 
Daarvan is alleen van het couplet onder de 
middelste Dode nog iets leesbaars overge
bleven: 

/.... ij e idel creatuer 
.. ..r.pe. an mij fijguer 

dat spis der wormen bin 
...sehe dit in dinë sin 
.. d. wormë lijfkrupë 
....che dit aen .. supè 

In de eerste helft van de spreukband boven 
de middelste Levende is van de tweerege-

lige tekst te herkennen: 

Ic mach .... clagè al., 
m. d.. vu  

De drie Doden ende 
drie Levenden (na de 
restauratie): De drie 
Doden bij hun graven. 

die zich samen met een ruiter gaan voegen 
bij de toeschouwers van het pijl en boog
schieten, verder naar rechts. Zes schutters 
hebben daar hun pijlen omhoog gericht. 
Twee anderen zijn nog bezig hun voetbogen 
te spannen. Dichterbij zijn twee mannen wat 
verder het veld ingelopen. De man rechts 
draagt een kruik, de ander wijst naar het 
boogschieten. Zij lijken als enige van de 
deelnemers aan het feest van de boogschut
ters in de gaten te hebben welke confrontatie 
aan de jachtparij op de voorgrond een eind 
heeft gemaakt. De zorgeloosheid van de 
feestgangers en de mensen bij de herberg 
stond waarschijnlijk vermeld in de banderol 
boven het uithangbord van die uitspanning. 
Een tweede banderol die evenmin een ge-

Uit deze schamele restanten van het ge
schreven verhaal en de door de personen in 
de voorstelling gesproken tekst is niet op te 
maken hoe daarin de hoofdpersonen waren 
aangeduid. Opmerkelijk verschil met de 
voorstellingen in Zutphen, Muiden en 
Zaltbommel is dat de Doden noch de 
Levenden een kroon dragen. De wonder
lijke confrontatie met de sprekende Doden 
is daardoor zijn sprookjeskarakter kwijt. 
Het "memento mori" is in de realiteit ge
plaatst met een grote stad en zijn bewoners 
als achtergrond. Deze stad is weliswaar 
geen topografisch portret maar kon hier in 
Westbroek toch niet anders worden be
schouwd dan; een stad zoals Utrecht. 

;'. 
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De drie Doden en de drie Levenden; 
compositie en uitvoering 
De verticale band onder de middelste trek-
balk verdeelt de voorstelling in twee gelijke 
stukken als twee pagina's in een opengesla
gen boek. De zelfstandigheid van de helften 
wordt nog versterkt doordat zij tussen de 
balken boogvormig naar boven zijn doorge
zet. Onderaan zorgt de ononderbroken 
strook waarop het verhaal te lezen was voor 
een koppeling. In de voorstelling wordt de 
verbinding compositorisch versterkt door 
de op gelijke hoogte geplaatste banderollen 
boven de twee drietallen en de in hetzelfde 
ritme daartussen gepaste bomen. De bomen, 
hoewel iets meer in de diepte geplaatst, flan
keren zo de Doden. In de andere helft wordt 
oversnijding waar mogelijk vermeden. De 
rechter arm van de middelste ruiter overlapt 
door zijn beweging de daarachter geplaatste 
twee bomen waarvan echter de linker zoda
nig gekromd is dat hij tussen achterhoofd 
van de ruiter en de twee banderollen te zien 
blijft. Vergelijkbaar daarmee zijn de heuvels 
die tussen de Doden en hun banderollen 

synchroon met de banderollen op en neer 
gaan en de banderol van de linker Dode, die 
gelijk met diens kleed omhoog wappert. De 
Doden lijken op de kadavers die de in de 
vroeg 16-eeuwse grafsculptuur de in statie 
liggende overledenen gezelschap houden. 
Hun voorname pose vormt een sterk con
trast met de in verwarring geraakte formatie 
jagers. Het afschrikwekkend ongedierte is 
geconcentreerd in de naar de beschouwer 
gewende middelste Dode. Er zijn geen pad
den en andere koudbloedigen op de grond, 
zoals in Zaltbommel. In die oudere en in een 
andere techniek uitgevoerde voorstelling 
komt de figuur van de meest geschrokken 
ruiter die de teugels kwijt is vrijwel in de
zelfde stand weergegeven voor.33) Hij is 
echter niet het dichtst bij de Doden gesitu
eerd maar het verst daar vandaan. Anders 
dan in Westbroek, kijkt ook zijn paard om. 
Dat doet bovendien ook het vlak voor hem 
wegvluchtende hert, geheel op de voor
grond rechts. Dit Zaltbommelse hert ont
komt dankzij het optreden van de Doden. De 
vlucht en het omkijken, precies zoals zijn 

De drie Doden en de 
drie Levenden (na de 
restauratie): De schei
ding van de twee helf
ten bekroond met 
knekels, rechts daar
van het gezelschap bij 
herberg "Het 
Zwaantje", in de ach
tergrond boven de 
meest geschrokken 
ruiter. 
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belager en zijn paard dat doen, zijn aan te 
merken als regiefouten. In Westbroek is het 
hert in de illustratieve scène op het tweede 
plan geplaatst en het heeft geen kadaver no
dig om in doodsangst te geraken. Als vertel
ling zit de voorstelling in Westbroek veel 
beter in elkaar. 

Het is al gezegd: De kledingstukken - de 
platte brede hoeden met oorkleppen, met 
kinbanden, de brede korte jassen, de splitten 
in de mouwen en in de rug, de strik aan de 
broek boven de knie - sluiten een ontstaan 
vóór 1500 uit. 

De compositie werd in houtskool voorgete
kend, naar het schijnt zonder tussenkomst 
van enig hulpmiddel direct op de wand naar 
een klein ontwerp op papier. De lijnen waar
binnen de voorstelling door een leerling met 
een kwast zou worden ingekleurd, werden 
hier tegen uitwissen beschermd door een 
met de penseel daaroverheen getrokken 
fixatief. Het inkleuren gebeurde daarna 
even snel als aan de noordkant en ondanks 
het fixeren niet geheel zonder ongelukken. 
Doordat het geel enkele keren aan de ver
keerde kant van de niet begrepen omtrek 
werd gezet, mislukte de opzet van de jacht
honden onder de bange voetknecht en de 
honden van de knecht rechts. De vergissin
gen zijn weer in het zicht gekomen doordat 
het meeste van afwerking en correcties is 
verdwenen. De houtskoollijnen zijn nog op 
vele plaatsen te onderscheiden, bijvoor
beeld in de honden, het witte paard links en 
het witte dekkleed op het middelste rode 
paard. Het fixeren van de houtskool is aan 
verfverlies in de bomen te herkennen. Van 
de bomen werden de stammen en takken in 
houtskool voorgetekend. Zij kregen vervol
gens hun inkleuring in lichtbruin of geel. 
Daarna werd in lichtgebogen vegen grijzig 
zwart het gebladerte aangeduid. Met licht
groen werden daarop tenslotte in dezelfde 
richting iets kortere veegjes neergezet, som
mige op de zwarte, sommige daartussen of 
ernaast. De hechting van de plaatselijke op
hoping van verflagen heeft het op het fixa-
tiefspoor begeven zodat dit nu op vele plaat
sen de takken als glimlicht begeleidt. Het is 
ook in andere schilderingen voorkomend 
verschijnsel, maar zelden als zo'n passende 
compensatie van door materiaal verlies ver
minderd schilderkunstig effect. Anders dan 
in het Laatste Oordeel, werd in deze voor
stelling ook in zwart gearceerd, althans in de 

helft met de Doden. Dat van de tekst onder 
de voorstelling en in de banderollen zo wei
nig is bewaard komt doordat de letters met 
de laag extra wit waarop zij waren aange
bracht zijn verdwenen. De kleuren zijn 
exact dezelfde als gebruikt voor het Laatste 
Oordeel, inclusief de ongeschikte lood-
menie als grondkleur voor felrode partijen. 
Bijna alle kledingstukken die nu zwart zijn, 
waren rood uitgevoerd. In de gezichten van 
de Levenden alsook van alle figuranten in 
de achtergrond werden felrode accenten 
neergezet op lippen, wangen en in de han
den, op dezelfde manier als in het Laatste 
Oordeel. Frappant is het schilderkunstig ge
bruik van blauw. Niet alleen zijn de pezen 
van de voetbogen in de verte in blauw aan
gegeven maar ook de schaduwen in het wit 
van het tafellaken bij de herberg en van de 
banderollen boven de Doden. 

De zes heiligen 
De zes heiligen onder de Legende vormen 
geen tafereel. Het zijn geschilderde beelden 
en zij staan dan ook als soldaatjes op voet
stukken. Hun plaatsing, uit het midden op de 
wand, lijkt op het eerste gezicht nogal wille
keurig. Van links naar rechts is te zien en te 
lezen: 
"S apelloenia", ofwel Apollonia, rijk ge
kleed in geel gewaad met zeer wijde met 
pelswerk afgezette mouwen, een diadeem 
voor op het hoofd en achterop een groene 
kap met wijd wapperende banden. Zij is ook 
te herkennen aan de tang met kies, beschei
den aanduiding van haar martelaarschap 
(Alexandrie 249) dat zij blijmoedig onder
ging nadat zij al haar rijkdom aan behoefti-
gen had weggeschonken.34) 
"S werffaert", Werenfridus, gezel van 
Willibrord en zendeling in de Betuwe, eer
ste pastoor van Eist. Hij is als priester ge
kleed en draagt een miskelk op het Boek in 
zijn handen.3'') 
"S lauuerens", Laurens, trouwe volgeling 
van paus Sixtus II die hem als martelaar 
voorging na hem de kerkschat te hebben toe
vertrouwd, verdeelde die schat onder de ar
men en werd, drie dagen na Sixtus' executie, 
geroosterd (Rome 258). Hij is als diaken ge
kleed en houdt het rooster in de rechter
hand.3<>) Hij was de patroon van de 
Benedictijner abdij Oostbroek bij de Bilt, 
een patronaat waaraan het Biltsc wapen zijn 
rooster dankt. 
"S engelmond", Engelmundus, weergege
ven als Benedictijner abt met staf en boek, 
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was ook een gezel van Willibrord en heet in 
het Kennemerland als zendeling actief te 
zijn geweest.37) Zoals Apollonia iets naar 
haar buurman gedraaid staat, doet 
Engelmundus dat ook. Met hun vieren delen 
deze heiligenfiguren één armzalig groen-
geel aarden voetstuk. 
"S rosiaen maeersca.... vrouuê die aê 
arbeit gaen .... kint", ofwel Euphrosyna (de 
jongere), beschermster van de barende 
vrouwen. Zij is gekleed als Apollonia en 
heeft haar sluier als attribuut in de handen. 
Haar sluier en vrome aanwijzingen hielpen 
de Oost-Romeinse keizer Leo VI aan een 
langverbijde nakomeling.18) Zij staat op een 
eigen aarden voetstuk. 
"S brijeda maeersscalick over die koeien", 
andersgezegd; Brigitta of Brigida, be
schermster van het rundvee. Zij was abdis 
van het klooster Kildare in Ierland waarin zij 
in 521 overleed, is hier afgebeeld als abdis 
met twee runderen naast zich op het eigen 
aarden voetstuk en een pasgeboren kind op 
de arm. Dit is een uitzonderlijke verwijzing 
naar haar visioen waarin zij getuige was van 
Christus' geboorte.39) 

Verschillen in weergave van de heiligen 
Rosiaan en Brigida staan op aparte aarden 
voetstukken naar elkaar gewend. De andere 
vier hebben een gemeenschappelijk voet
stuk. Er zijn meer verschillen op te merken 
tussen dat viertal en de twee beschermsters 
rechts: 

Apollonia mist haar stralenkrans. Deze is 
ofwel vergeten door de ronde vorm van haar 
kapje, danwei als aanvulling aangebracht 
geweest en tegelijk met de meeste correcties 
in de latere witkalk verdwenen. 
De drie mannelijke heiligen hebben een ge
wone ronde nimbus. Rosiaen en Brigida 
hebben daarentegen een uit Italië overge
waaide nimbus die als gewichtloze discus 
boven hun hoofd zweeft. De andere vier heb
ben rode accenten op lippen, wangen en han
den. In de figuren van Rosiaen en Brigida 
zijn die accenten niet te vinden. Voor het 
viertal en hun voetstuk zijn alle kleuren ge
bruikt die in de voorstelling van de Doden en 
de Levenden voorkomen. Het diepzwart van 
Werenfridus' kazuifel was oorspronkelijk 
oranjerood en is op dezelfde manier veran-

De zes heiligen onder 
de voorstelling op de 
zuidelijke torenwand 
(na de restauratie): 
Apollonia, Werenfridus, 
Laurens en 
Engelmundus, Rosiaen 
en Brigida. (*) 

-
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derd als de in loodmenie voorgekleurde par
tijen in beide grote voorstellingen. Voor 
Rosiaen en Brigida is slechts zwart, gele en 
rode oker gebruikt. Achter hun namen staat 
hun patronaat vermeld. Die toelichting was 
bij de onbekende Rosiaen zeker nodig maar 
het ontbreken van zo'n toelichting bij 
Werenfridus en Engelmundus is daarom 
weer opmerkelijk. Het schrift verschilt onder 
andere in de letters a en 1. Bovendien is voor 
het bijschrift onder Rosiaen en Brigida en de 
omlijning van de figuren en hun attributen 
een zwart gebruikt dat ijzerhamerslag bevat 
waardoor bij verfverlies een rood spoor over
blijft. In de penseellijnen in en de namen on
der de andere vier heiligen komt op sleetse 
plekken een gelig bestanddeel tevoorschijn. 

Uit deze reeks verschillen moet worden ge
concludeerd dat het viertal links en de figu
ren van Rosiaen en Brigida niet gelijktijdig 
op de muur zijn verschenen. Het bont van de 
zoom aan de opstaande sleep van Rosiaen's 
jurk is geen dekkend wit over geel van de 
voetstukken van de vier buren maar is het 
uitgespaarde wit van de ondergrond. Dit be
tekent dat de spaarzaam gekleurde twee be
schermheiligen als eersten werden aange
bracht; in het midden van de oostelijke tra
vee boven een waarschijnlijk aan beiden ge
wijd altaar. 

Kort daarna werd het kwartet erbij geschil
derd, tegelijk met de voorstelling van de 
Doden en de Levenden. 
De op het eerste gezicht rommelig aan
doende verspringing van de hogels onder de 
tekststrook is afgestemd op de tot zestal uit
gebreide verzameling heiligen. De zes ho
gels in het linker deel, onder de Doden, zijn 
symmetrisch verspringend neergezet, als 
om aan te geven dat hier geen verdere uit
breiding van de rij heiligen gewenst was: De 
eerste en de tweede hogel staan naar rechts, 
de derde naar links. De volgende drie staan 
gespiegeld; de vierde naar rechts, de vijfde 
en de zesde terug naar links. Daarna zijn de 
hogels allemaal naar rechts gericht, tussen 
de nimbussen ingepast, behalve bij Brigida 
die door haar gedraaide stand en een iets 
grotere afstand tot haar buurvrouw onver
mijdelijk maakte dat een hogel haar discus
nimbus raakt. Ook dit laatste is een gevolg 
van de zojuist beschreven volgorde van ont
staan. 

De voorstellingen; verschil in stijl, over
eenkomst in techniek 
De voorstelling van de Doden en de 
Levenden en de vier heiligen op één voet
stuk daaronder werden gelijktijdig met het 
Laatste Oordeel aangebracht. De uitvoering 
van de voorstelling aan de noordzijde stond 
onder leiding van een meester wiens vor
mentaal enigszins ouderwets, 'Utrechts' 
was. Het schilderen aan de andere kant ge
beurde onder een moderner georiënteerde 
meester. Zij hebben zich beholpen met de
zelfde kleuren, waarbij het ongeschikte 
loodmenie. Die fout, maar ook de bravour 
bij het zonder raster of mechanisch hulp
middel opzetten van de voorstellingen en 
het ontwerpen daarvan binnen de gegeven 
vlakken, het vermijden van oversnijdingen 
en het gebruik van blauw als schaduwkleur 
in wit, lijken in combinatie een aanwijzing 
dat de meesters geschoold waren als minia
turist. 

De retouches uit 1993 
De tijdens de restauratie aangebrachte re
touches in de voorstellingen en de heiligen
figuren moesten duidelijk laten dat van deze 
schilderingen voornamelijk de ingekleurde 
opzet is bewaard. Dit was mogelijk door de 
aanvullingen, al ging het om kleurvlekken, 
tevoren op de tekeningen te bepalen. Om 
verwarring met het oude werk te voorkomen 
zijn de retouches uitgevoerd in arcering. 

Van de schildering naar de bouwgeschie
denis 
Omdat de restauratie van de schilderingen 
begon toen schip en doorgetrokken zijbeu
ken nog gescheiden waren, leken de bouw
kundige vraagstukken beperkt te zullen blij
ven tot het herstel ter verbetering van de 
condities voor de schilderingen. Met de ont
dekking van de al genoemde lichtspieet in 
de zuidelijke torenwand veranderde dat. Bij 
nadere beschouwing konden allerlei eigen
aardigheden in de onderste torcngeleding en 
de aansluiting van toren en schip worden op
gemerkt waaruit tenslotte enige bouwhisto
rische gevolgtrekkingen te maken waren. 

De onderste geleding van de toren 
Dat de zijbeuken van het schip oorspronke
lijk niet langs de toren waren doorgetrok
ken, is buiten te zien aan de overhoekse 
stand van de steunberen op de oorspronke
lijke westelijke hoekpunten, de bouwnaad 
erboven en de bovenkant van de oorspron-
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kclijke westelijke gevel die als scheiding uit 
het dakvlak steekt. De zijbeuken zijn door
getrokken volgens een maatvoering en 
vormgeving die nauw aansluiten bij die van 
het schip. Aan de westkant valt daardoor op 
dat het basement van de toren ongeveer 42 
cm hoger is dan het basement van de door
getrokken zijbeuken. Hetzelfde hoogtever
schil komt voor binnen de doorgetrokken 
noordbeuk. De traptoren, met de Hel, heeft 
het basement op dezelfde lage hoogte als de 
buitenzijde van schip en doorgetrokken zij
beuken. In de traptoren is te zien dat het ho
gere basement van de toren bij de aanleg van 
de trap plaatselijk is teruggehakt. De trapto
ren is dus later tegen de toren opgetrokken, 
als bestanddeel van de westelijke afsluiting 
van de verlengde zijbeuk, zonder eigen spits 
schuilend onder het dak van die zijbeuk. De 
latere bouw van de traptoren roept de vol
gende vraag op: 

Hoe kwam men op de toren toen deze trapto
ren er nog niet was? 

Het gewelf boven de portaalruimte in de to
ren laat een houten trap niet toe. Het mid

dendeel van het gewelf met zijn ronde ope
ning voor het ophijsen van het gelui ver
vangt een oudere overwelving op zwaar ge
profileerde ribben waarvan de onderste 1.10 
m op hun plaats zijn gebleven. Een houten 
trap kan in dat vroegere stadium evenmin 
hebben bestaan. 

De sleutel tot het antwoord was gevonden 
toen in de gescheurde linkerbovenhoek van 
de torenmuur de al genoemde aanwezigheid 
van een vroegere lichtopening werd her
kend. Zo'n opening bestaat uit een verticale 
spleet waarachter de opstaande zijkanten 
naar binnen toe wijken. De onderkant van de 
opening bevond zich 42 cm boven de trek-
balk die langs de westgevel van de ver
lengde zuidbeuk ligt. Op die hoogte en zo 
dicht bij de hoek kon geen licht in een nu be
staande torenruimte vallen. De stenen vloer 
in de huidige uurwerkkamer boven het ge
welf ligt ruim een meter boven de bovenkant 
van de lichtopening. Bij nadere beschou
wing vallen allerlei onregelmatigheden in 
de onderste geleding van de toren op die, ge
combineerd met de lichtopening, het ant
woord op de vraag over de trap opleveren. 

Plattegrond van toren 
en omgevend schip en 
de bijzonderheden in 
de onderste torengele-
ding, waaruit de aan
wezigheid en de 
plaats van de oor
spronkelijke trap is 
afgeleid: 
- lichtspieet in de zui
delijke torenwand, -
zuidelijke spaarnis in 
het torenportaal (af
metingen plaats in 
vergelijking met de 
noordelijke), - naad 
van gevulde opening 
in de westelijke toren
wand in de uurwerk
kamer en- excen
trisch geplaatst ven
ster op dezelfde 
hoogte daarnaast. 

23 



Onderste geleding 
toren met excentrisch 
geplaatst venster in 
uurwerkkamer boven 
portaal 
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De bijzonderheden: 
• de vroegere lichtopening in de zuide

lijke torenmuur, dicht bij de zuidweste
lijke hoek, 

• twee ankerschoten aan twee verroeste in 
de muur verdwijnende ankers terplaatse 
van de vulling in die lichtopening, 

• van het geweifin het torenportaal is het 
middengedeelte op laatgothische ribben 
en ringvormige hijsopening in de plaats 
gekomen van een ouder kruisribgewelf, 
verder; 

• het oostelijke wandvlak van de portaal
ruimte staat scheef ten opzichte van de 
zijwanden, 

• de portaalruimte heeft rondbogige 
spaarnissen waarvan de zuidelijke lager 
en smaller is en waarvan het midden ver
der naar het westen ligt, 

• de zuidelijke torenmuur is ongeveer 12 
cm dikker dan de noordelijke, 

• het westelijke venster dat de uurwerkka
mer boven het torenportaal verlicht is 
ver naar het noorden toe uit het midden 
verschoven, 

• in de torenkamer is ongeveer een halve 
meter links van dit venster een verticale 
bouwnaad in de westelijke torenmuur te 
vinden met bovenaan het begin van een 
gemetselde boog naar links, 

• het metselwerk links van de bouwnaad 
klinkt hol, is niet meer dan een vulling. 

De aan de bouwnaad te herkennen vroegere 
opening was de uitgang van de gezochte 
oorspronkelijke trap die in de zuidelijke 
muur van oost naar west omhoog ging, bij de 
hoek licht ontving via de bewuste lichtspleet 
en dan nog even verder in de westelijke 
muur naar het noorden opliep om met een 
laatste slag bij die opening in de westelijke 
muur boven het gewelf uit te komen. De ex
centrische plaatsing van het westelijke raam 
en de kleinere spaarnis in het torenportaal 
zijn beide afgedwongen door de in de muur
dikte aangelegde trap. 
Zo'n trap gecombineerd met een overwelfde 
benedenruimte en de scheve stand van het 
oostelijk muurvlak zijn aanwijzingen dat de 
onderste geleding van de toren bestaat uit de 
omklede kern van een verdedigbare woon
toren van het type waarvan er in de provincie 
nog enige zijn bewaard (bij Neerlangbroek, 
Vleuten). In zijn verandering tot kerktoren 
lijkt Westbroek op de toren van de Joriskerk 
in Amersfoort die zijn in de zuidelijke muur 
aangelegde trap nog bezit. Net als in 

Amersfoort werd in Westbroek bij of tegen 
zo'n woontoren de eerste kapel gebouwd. 
De toren werd omkleed na de voltooiing van 
het schip en verhoogd om de klokken boven 
het kerkdak te kunnen ophangen in een bo
venste geleding met korte achtzijdige spits. 
De toren, net als die van Nieuw Loosdrecht 
en Soest, sluit daardoor aan bij de typische 
laatgothische groep Utrechtse steunbeer-
loze torens (Amerongen, Eemnes-Buiten, 
Loenen. Het middendeel van het gewelf bo
ven de benedenruimte/torenportaal werd 
vervangen om er een hijsopening voor de 
klokken in op te nemen. 
Onder de zwaardere last begon de zuidel ijke 
torenmuur met zijn ingebouwde trap nabij 
de zuidwestelijke hoek te scheuren, een pro
ces dat tijdig werd gestopt door de muur
helften te verankeren en de trapgang geheel 
of gedeeltelijk te vullen. Er moest toen een 
nieuwe trap worden gemaakt. 

De constructie van het schip 
De omkleding van de onderste geleding en 
de verhoging van de toren werden uitge
voerd na de voltooiing van het driebeukige 
schip. Het is te zien aan de plaatsing van de 
schoten van de doorgaande verankering van 
het schip en aan het metselwerk van de oor
spronkelijke westelijke gevel van het schip, 
boven het tongewelf over de verlengde 
noordbeuk. Hoewel de haakse steunberen 
aan het oostelijke einde van het schip laten 
vermoeden dat al met de aanleg van een gro
ter koor met zij ruimten rekening werd ge
houden, is het bestaande koor van latere da
tum. Het metselwerk van de oostelijke gevel 
van het schip, zoals dat alleen vanuit de 
koorkap bekeken kan worden, laat daarover 
geen twijfel bestaan. Uitgezonderd de ont
wikkeling van de onderste torengeleding, is 
de bouwhistorische volgorde waarin schip, 
toren en koor zijn verrezen al eerder onge
veer zo gerangschikt. Maar wanneer en hoe 
is het schip onstaan? 

Wie de kerken van Soest en de twee 
Eenmessen kent, zal bij kennismaking met 
Westbroek verbaasd zijn onder het hoge dak 
een driebeukig schip aan te treffen maar al 
snel begrijpen dat de dunne muren een kap 
en de zware 14 m. lange trekbalken van 
Eemnes-Buiten niet zouden kunnen dragen. 
Constructiefis Westbroek verrassend opge
zet. De trekbalken over de zijbeuken zijn bij 
de zijbeuken ter verstijving gepend aan de 
driehoek van muurstijl, sleutelstuk (onder 
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Dwarsdoorsnede van 
het schip. De muren 
van midden- en zij
beuk zijn rechts door
sneden t.p.v. schei
boog- en venstertop, 
links vlak voorde 
trekbalken. De trek-
balken over de zijbeu
ken, rustend op de 
dekplaten van de ko
lommen, ondersteu
nen de muurstijlen 
van de middenbcuk 
en houden die waar
schijnlijk middels pen 
en gat in positie. 
Details van de kap-
spanten afgeleid van 
datgene wat vanuit de 
kerk en de kapruimte 
boven de middenbcuk 
te zien is. Oplegging 
van de spanten op de 
langsmuren is door 
dak- en gewelfbe
schot aan het oog ont
trokken. 

de balk) en de schuine gekromde korbeel 
daartussen en verankerd aan de buitenmuur. 
Aan de binnenzijde rusten de balken met 
een sleutelstuk aan de onderzijde op de dek
plaat van de iele kolommen. Dat komt zel
den voor. De koppen van de balken zijn aan 
de binnenzijde in het zicht en steunen de 
lange muurstijlen van de middenbeuk! 
Bovenaan zijn deze op dezelfde wijze aan de 
trekbalken over de middenbeuk bevestigd 
als de balken over de zijbeuken bij de bui
tenmuren. Aan de lange muurstijl is het 
spant van de zijbeukkap verankerd. Op de 
trekbalken staan de als ribben geprofileerde 
standzonen van de boogspanten. In de kap
ruimte boven het tongewelf zijn kleine span
ten met ijzeren nagels op de dekbalken van 

de boogspanten bevestigd. Tussen de span
ten zijn op korte onderlinge afstand sporen 
geplaatst die doorlopen tot in de nok van het 
dak. Platen (platte balken) zijn rakend aan 
de sporen in de lengterichting op de spanten 
bevestigd. Ter verstijving van het verband 
zijn windschoren tussen deze platen en de 
spanten gemonteerd evenwijdig aan het 
dakvlak.40) De oplegging van de trekbalken, 
het aantal muurplaten en andere details zijn 
verborgen in de ruimtes die alleen na ver
wijdering van het niet oorspronkelijke ge
welfbeschot of het dakbeschot bekeken zou
den kunnen worden.41 ) Wat er wel is te zien, 
is al heel bijzonder. De scheiboog-arcades 
die de blinde zijmuren van het schip dragen 
steunen op de trekbalken van de zijbeuken 
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Dwarsdoorsnede van 
het schip. De muren 
van midden- en zij
beuk zijn rechts door
sneden t.p.v. schei
boog- en venstertop, 
links vlak voor de 
trekbaiken. De trek-
balken over de zijbeu
ken, rustend op de 
dekplaten van de ko
lommen, ondersteu
nen de muurstijlen 
van de middenbeuk 
en houden die waar
schijnlijk middels pen 
en gat in positie. 
Details van de kap-
spanten afgeleid van 
datgene wat vanuit de 
kerk en de kapruimte 
boven de middenbeuk 
te zien is. Oplegging 
van de spanten op de 
langsmuren is door 
dak- en gewelfbe
schot aan het oog ont
trokken. 
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en de resterende vlakjes van de dekplaten 
naast die balken. Dat dit mogelijk is komt 
door de verankering die, onder de dekplaten 
aangebracht, de kolommen strak aan de 
kopgevels verbindt. De stijfheid van deze 
verankering is weer te danken aan het ge
wicht van die blinde zijmuren. Hier heeft 
een bouwkundig jongleur het werk geleid. 

De lichte constructie had verschillende 
voordelen. Aanschaf en aanvoer van de be
scheiden houtlengtes en relatief kleine partij 
baksteen konden snel worden gerealiseerd 
en kostten relatief weinig. De zijmuren van 
het nieuwe schip konden buiten de oude ka
pel worden gefundeerd en opgebouwd en 
daar inklinken. Na de sloop van de kapel 
werden de kolommen op de oude fundering 
opgebouwd waarna de houten tentconstruc
tie razendsel kon worden voltooid. Voor de 
zijmuren van de middenbeuk van het schip 
kon baksteen van de gesloopte kapel worden 
hergebruikt. 

Vroeger heeft over de trekbalken een loop
brug gelegen waarover men vanuit de toren 
naar de kapruimte boven het koorgewelf kon 
komen. Het deurtje boven de strijkbalk te
gen het oostelijk wandvlak van het schip 
herinnert aan deze voorziening. Deze loop
brug maakte het oostelijke wandvlak onge
schikt voor een schildering zoals aanwezig 
in Zaltbommel. Aan de westkant werd het 
korte trapje om vanuit de opening in de to
ren op de loopbrug te komen, benut en om-
timmerd als opgang naar de kapruimte bo
ven het tongewelf.42) 

Datering van het schip 
Omdat de trekbalken, stijlen en boogspan-
ten bestanddelen zijn van één in het metsel
werk verankerde geprefabriceerde tentcon
structie, lag het voor de hand te proberen de 
verwerking van het hout te dateren volgens 
de dendrochronologische methode. Na 
daartoe toestemming te hebben verkregen 
zijn houtmonsters geboord uit de vanaf het 
orgelbalcon bereikbare trekbalk over de 
zuidbeuk, de daarop gestelde muurstijl en 
de muurstijl ertegenover en in de midden-
beukkap van twee spantbalken en de nokrib 
van het gewelf. Dit is uitgevoerd door de 
hierin gespecialiseerde bouwkundig docu
mentalist W.Bloemink. De monsters zijn ge
nomen met een holle boor en bestaan uit een 
ronde staaf hout. Onder de microscoop wor
den de jaarringen in dat hout geteld en ge

meten. De afwisseling van groeizame en 
minder groeizame jaren die in de maten tot 
uiting komt maakt het mogelijk die karakte
ristieke reeks met beschikbare groeicurves 
van verschillende gebieden te vergelijken. 
Om de kapdatum te kunnen vaststellen moet 
het monster liefst enig spinthout bevatten.43) 

Bloemink's eerste conclusie is dat het hout 
in Wcstfaals gebied voor de houthandel 
werd gekweekt. Het laatste blijkt uit de 
dikke ringen rond de kern die snel worden 
gevolgd door veel dunnere; resultaat van 
een dicht bij een gezette aanplant ter voorko
ming van kromgroeien en onstaan van zij
takken waarvan hinderlijke knoesten over
blijven. 
Uit het van de nokrib genomen monster 
maakte hij op dat het hout afkomstig is uit 
een ruim zestig jaar oude eik die waarschijn
lijk in 1478 en op zijn laatst in 1488 werd ge
kapt. Uitgaand van twee jaar voor handel en 
bewerking volgt daaruit dat de montage in 
het gebouw mogelijk in 1480 plaatsvond op 
zijn laatst in 1490. 
Voor de balken van de boogspanten in de 
middenbeuk en de onderzochte trekbalk 
over de zuidbeuk blijken iets oudere bomen 
te zijn gebruikt. De boom waaruit de trek
balk is gezaagd moet tussen 1465 en 1478 
zijn gekapt, voor de balken van de boog
spanten ligt dat moment tussen 1477 en 
1490. Deze uitkomsten brachten Bloemink 
tot de conclusie dat de kapconstructie tussen 
1480 en 1490 gemaakt moet zijn, waar
schijnlijk in de vroege jaren tachtig gezien 
de iets vroegere periode die voor de trekbalk 
is gevonden.44) 

De voltooiing van de kerk na 1481 
Na de intrigerende uitslag van het dendro
chronologische onderzoek, eerst deze West-
broekse verklaring nog eens geciteerd: 
"Ende all en heeft die kereke by adventuer 
daer nyet langer gestaen dan zedert tjaer 
van een ende tachtich herwerts nochtans 
heeft daer van te vooren altyts een capelle 
gestaen."45) Aangenomen dat het genoemde 
jaartal juist is, kan dit bericht nu worden 
geïnterpreteerd als: In 1481 kreeg de vier 
jaar eerder zelfstandig geworden parochie 
Westbroek de beschikking over een dricbeu-
kig schip ter vervanging van de oude kapel. 
Schutspatroon bleef Sint Bartholomeus.46) 
In 1481 was Bisschop David van Bourgon-
dië uit zijn stad verdreven en verbleef in zijn 
kasteel bij Wijk bij Duurstede. In het con-
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De kerk vanuit het 
oosten 

flict met de stad zocht hij steun bij 
Holland.47) Toen door de troepen van de 
Hollandse stadhouder de hoeven op 26 de
cember van dat jaar in brand werden gezet 
om de Utrechtenaren te provoceren stond 
voor het nieuwe schip nog de oude lage to
ren met kleine luiklok in de kap. De bewo
ners zullen bij het naderen van de leger
macht en het meetrekkende tuig hun toe
vlucht hebben gezocht in kerk en torenblok. 
Vanuit de lichtspleten in de trap en de toen 
aanwezige weergang rond de klok zagen zij 
hun bezittingen verloren gaan en de slecht 
voorbereide Utrechtse strijdmacht in de val 
lopen en velen daarvan in de schemer afge
slacht worden. Alleen een huis waarin een 

kraambed of sterfbed stond was niet verla
ten en werd door de brandstichters ge
spaard; zo lijkt het bericht daarover te moe
ten worden gelezen.48) 

Pas toen enige jaren later even een betrekke
lijke rust intrad, en de ergste schade was her
steld, kon een begin worden gemaakt met 
het verbouwen en verhogen van de toren. De 
onderste geleding werd omkleed en kreeg 
een hoger basement dan het eerder zo snel 
opgerichte schip. Even later zal een begin 
zijn gemaakt met de bouw van het koor. Het 
basement werd op dezelfde hoogte gelegd 
als aan de toren, in de verwachting mis
schien dat het tussenliggende schip nog eens 
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door een minder sober gebouw zou kunnen 
worden vervangen. 
Toen de toren klaar was manifesteerde zich 
de overbelasting in de zuidkant van de on
derste geleding die aanleiding was de oor
spronkelijke trap te vervangen door de trap 
aan de noordkant. Omdat een aan de buiten
zijde aangebouwde trap zou kunnen af
scheuren werd gekozen voor de oplossing 
met de verlengde zijbeuk. Wellicht werd ter-
wille van de stabiliteit de zuidbeuk vervol
gens op dezelfde wijze doorgetrokken om 
als doopkapel te dienen. Afgaande op de af
wijkende sleutelstukken onder de trekbal-
ken lijkt de zuidelijke verlenging iets later 
uitgevoerd. De sleutelstukken hebben daar 
gesneden dwarsgroefjes in de hoek voor on
der de peerkraal. Eenzelfde versiering komt 
voor in de sleutelstukken van de balken in 
het torenportaal waarop het bordes achter 
het huidige orgel ligt maar die daar al in de 
16e eeuw zijn aangebracht om het eerste or
gel en zijn balgen te dragen. 

Het orgel, met geschilderde voorstellingen 
op de luiken, en de schilderingen voltooiden 
de inrichting van het aan westzijde ver
ruimde schip. Bij een nieuw altaar werden 
Rosiaen en Brigida afgebeeld met vermel
ding van naam en functie. Rosiaen als be
schermster van de kraamvrouwen kan niet 
anders worden beschouwd dan als een via 
Oostbrock vanuit het zuiden neergestreken 
dwaalgast, zoals Van Buytenen en de Meijer 
met zoveel woorden veronderstelden.49) De 
vaste noodhelpster bij het kraambed was 
Margriet.M)) Mogelijk hielpen de schilderin
gen de gebeurtenissen van 1481 in herinne
ring te houden. Rosiaen en Brigida werden 
hier dan als nieuwe beschermsters gepos
teerd vanwege de kans op herhaling van der
gelijke gebeurtenissen. Pas toen met de 
vrede van Gorcum in 1528 een eind kwam 
aan de Gelderse oorlogen werd het buiten de 
steden immers weer wat veiliger.31) De 
voorstelling van de Doden en de Levenden, 

aangebracht bij Doopvont en aan de kant 
van het kerkhof, en het Laatste Oordeel wa
ren een oproep tot inkeer die uiteraard tot ui
ting moest komen in goede gaven. Het mo
reel gezag van de Abt van Oostbroek, die 
deze oproep namens een zelf in verwarring 
geraakte kerk moest doen, werd belichaamd 
in de vier toegevoegde heiligen; de milda-
dige martelares Apollonia en diaken 
Laurens, patroon van Oostbroek, eveneens 
martelaar voor geloof en de kerk waarvan 
hij de schatten onder de behoeftigen had uit
gedeeld, hier gesecondeerd door twee gezel
len van Willibrord die als onberispelijke his
torische voorgangers van Oostbroek be
schouwd mochten worden; Engelmundus 
en Werenfridus.32) 
Er was ook wel reden iets terug te vragen 
want het orgel was waarschijnlijk net aange
schaft en geplaatst, zoals is af te leiden uit de 
stijl van de sleutelstukken onder de nog aan
wezige balken in de toren waarop het instru
ment steunde. Het koor en de sacristie wer
den getuige de vormgeving van consoles en 
kraagsteentjes pas later in de eeuw over
welfd. 

Dit 16e-eeuwse interieur bleef aanvankelijk 
intact nadat de kerk voor de Gereformeerde 
eredienst bestemd werd.53) Bij een visitatie 
in 1593 werd vastgesteld dat de kerk nog 
steeds zijn altaren, sacramentshuis (opge
steld in de noordoostelijke hoek van het 
koor) en "andere paepsche dingen" be
vatte.54) Inbegrepen waren de nog niet over-
gewitte schilderingen 55) en het orgel dat 
blijkens betalingen in 1607-1608 nog be
speeld werd en in 1620 door de kerk werd 
hersteld.56) 

Een beeldenstorm, zo laten ook de schilde
ringen zien, is er niet geweest en Westbroek 
kon dus als een veilige plaats worden be
schouwd voor het 14e-eeuwse beeld van de 
wijbisschop uit het Servaasklooster dat wèl 
de sporen van de beeldenstorm draagt.57) 

2') 



De zuidbeuk gezien 
vanuit de herstelde 
ruimte naast toren (*) 
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verklaring van enige vaktermen 

basilicaal: opbouw met hoge middenbeuk die bo- sacristie: 
ven de zijbeuken vensters heeft (licht
beuk). 

calque: doortrek van een tekst, decoratie of 
voorstelling, op transparant materiaal. 

doophek: hek om rechthoekig vak in een 
Protestantse kerk, de dooptuin, waarbin- scheiboog: 
nen de preekstoel, de zitplaatsen voor de 
kerkeraad en het doopbekken zijn ge
plaatst, schilddak: 

epitaaf: steen in muur of kolom met grafschrift. 
hogels: in gothiek onstane decoratie van een her

haald langs een lijstproficl geplaatst schip: 
plantenblad waarmee de lijst als organi
sche stengel wordt gemarkeerd (langs 
torenspitsen, wimbergen of spitsbogen sleutelstuk: 
boven boogopeningen, later ook langs 
gewelfribben). 
kapgebint, spant als onderdeel van de spant: 
kapconstructie. 
onderkant van de kapconstructie. standzoon : 
schoor die, schuin geplaatst, de hoekver-
binding tussen stijl en balk verstijft, 
horizontale balkvormige ondersteuning 
van de muur boven venster- of deurope
ning, uitgevoerd in steen of hout. tabor: 
plat in de lengterichting op de muur ge
legd hout w:aarop de kapconstructie rust 
(kapvoet). 
gewelfrib tegen de kruin van het gewelf travee: 
aangelegd in de lengterichting van over
welfde ruimte. 
op de hoek dus diagonaal gezien, ook; 
op de hoek geplaatst, met een diagonaal trekanker: 
te lood. 
galerij-achtige afsluiting in de pre-refor
matorische kerk op de grens van de 
ruimtes voor de koordienst en de leken, 
eigenlijk 'doxaal', gebruikt voor de lof
zang in de mis (doxologie) met in de ba- triomfboog: 
lustrade opgenomen kansel, in de late 
middeleeuwen vaak plaats biedend aan 
het koororgcl. 

rouwbord: klein vierkant wapenbord dat werd mee
gedragen bij de begrafenis en nabij het 
graf in de kerk werd opgehangen, zadeldak: 
meestal overhoeks. 

kapspant: 

kapvoet: 
korbeel: 

latei: 

muurplaat; 

nokrib: 

overhoeks: 

oxaal: 

vertrek waarin de liturgische gewaden 
en het altaargerei werden bewaard, 
meestal ook archief en schatkamer en 
daarom overwelfd (bescherming tegen 
brand) en met door extra ijzerwerk be
veiligde vensters. 
elk der bogen die als arcade op de ko
lommen de scheiding tussen twee beu
ken markeren. 
zadeldak dat aan de korte zijden met een 
schuinliggend driehoekig vlak is afge
sloten. 
de op het hoofdaltaar gerichte kerk
ruimte, inclusief zijbeuken, exclusief 
koor (en dwarsschip, zijkapellen), 
plat stuk hout onder balkeindc, in de go
thiek aan voorzijde versierd met dwars 
kraalprofiel op de hoek. 
gebint, constructie van balk en onder
steunende stijlen en schoren (korbelen). 
verticaal geplaatste stijl aan de voet van 
een kapspant, in een houten tongewelf 
geprofileerd als een gewelfrib (zoals de 
andere onderdelen van het spant daarbo
ven, voorzover in het zicht), 
cylindrische trom met aan onderzijde 
gespannen snaren, bij de dans in vaste 
combinatie met éénhandsfluit bespeeld 
door één muzikant, 
elk der vakken waarin een ruimte in 
lengterichting is verdeeld, constructief 
begrensd door pijlers, schalken (tegen de 
muur) en steunberen (aan buitenzijde), 
horizontale verbinding tussen muren, 
kolommen, die verhindert dat deze on
derdelen onder belasting uitwijken, aan 
de uiteinden voorzien van een oog en 
met verticaal daarin geplaatste anker-
schoten geborgd. 

boog waarmee de kerkruimte op het 
koor is geopend, zogeheten naar de 
daarin geplaatste triomfbalk met groot 
beeld van Christus aan het kruis, waar
naast de beelden van de treurende Maria 
en Johannes evangelist, 
dak bestaand uit twee schuin tegen el
kaar geplaatste dakvlakken. 
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Bijlage 1. 

Comité van Aanbeveling restauratie muurschilderingen 
N.H. Kerk te Westbroek: 

jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland 
Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht 

de heer B. Bolle 
Barometermuseum te Maartensdijk 

de heer drs. H.L.M. Defoer 
directeur rijksmuseum "Het Catharijneconvent" te Utrecht 

De heer drs. W. Haakma Wagenaar (adviseur) 
Centraal Laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap te 
Amsterdam 

jhr. drs. J.A.Röell 
oud-lid van Provinciale Staten van Utrecht 

Mevrouw drs. M. W.M. Vos - van Gortel 
oud-burgemeester van Utrecht, thans lid van de Raad van State 

De heer ing. P.A.D.H. Diepenhorst (coördinator) 
burgemeester van Maartensdijk 

Bijlage 2. 

De werkgroep bestond uit: 

de heer P.A.D.H. Diepenhorst, burgemeester van Maartensdijk; 
de heer O.A. Dijkstra,secretaris van Maartensdijk; 
de heer W. van den Hemel, directeur openbare basisschool "De Kievit"; 
de heer R.A. van Moort, gemeentelijk voorlichter De Bilt; 
de heer W.N.A. van Oostwaard chef bouwzaken; 
mevrouw M.L. de Raadt-Nolst Trenité, bestuurslid Historische Vereniging Maartensdijk; 
de heer H. Brinks, chef afdeling maatschappelijk welzijn. 

Op initiatief van de werkgroep zijn diverse akties ondernomen, waaronder het verkrijgen 
van overheidssubsidies, het verwerven van gelden uit fondsen en van het bedrijfsleven, de 
bevordering van lesbrieven en het uitgeven van een penning. 
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Bijlage 3. 

Penning uitgegeven in het kader van de "Aktie herstel muurschilderingen" 

Geslagen in 1991 bij 's Rijksmunt in Utrecht, tegenwoordig "De Nederlandse Munt N.V" 

Ontworpen door DJ. Hegeman en E. Kloosterman. 

-=•§*«; 

Voorzijde: 
de N.H. Kerk te Westbroek 

Keerzijde: 
het wapen van de gemeente Maartensdijk 

Op de keerzijde staan twee tekens: links van het jaartal 1991 een pijl en boog, het per
soonlijk teken van de muntmeester drs. Chr. van Draanen; rechts van het genoemde jaartal 
de staf van Mercurius. 

De penning is voor f. 7,50 verkrijgbaar op het gemeentehuis van Maartensdijk, Bureau 
Burgerzaken. 
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Bijlage 4. 

Lijst van sponsors. 

Instanties, instellingen e.a.: 

Provincie Utrecht 
Gemeente Maartensdijk 
Cultuurfonds v/h Bouwfonds Ned. 
Gemeenten 
K.F. Heinstichting 
Fentener van Vlissingenfonds 
Prins Bernhardfonds 
Ridderschap van Utrecht 
Thurkowfonds 
SVM-Boys 
Algemeen Zangkoor Maartensdijk 
De Korinthiërs 
Provinciaal Utrechts Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen 
M.O. van Ittersumstichting 
Fonds Zomerpostzegels 
Stichting Elise Mathildcfonds 
Bijdragen van verschillende particulieren. 

Bedrijven: 

- Bungalowpark "De Egelshoek", 
Hollandsche Rading 

- Expeditiebedrijf Brovis, Maartensdijk 
- De Wilde Metaal BV, Maartensdijk 
- Werkhoven vloerenbedrijf, Groenekan 
- Welschen Metalen BV, Westbroek (* 1 ) 
- Fa. Verschuur en Zn., Groenekan 
- Fransportbedrijf H. van Keulen, 

Westbroek 
- Suisse Mode, Den Dolder 
- Staefa Control Systems BV, 

Maartensdijk 
- Slijterij en wijnhandel "Op de Ferp", 

Maartensdijk 
- Schildersbedrijf Oostveen, 

Westbroek (*2) 
- Service Super Klaas de Groot, 

Maartensdijk 
- Seno Plastics, Maartensdijk 
- Fa. J. Rijksen en Zn., Maartensdijk 
- Fa. J. van der Neut, Groenekan 
- Rabobank, Westbroek 
- Mössner Beheer BV, Maartensdijk 
- Metaalwarcnfabriek "De Papierklem", 

Maartensdijk 

- Installatiebureau Van Woudenberg BV 
v/h Van 't Fand BV, Maartensdijk 

- La Française d'Exportation, 
Maartensdijk 

- Kopak De Zeeuw, Maartensdijk 
- Fa. J. Kersten BV, Maartensdijk 
- Hostmann-Steinberg Drukinktfabriek, 

Maartensdijk 
- Van de Hoef Transportbedrijf, 

Groenekan 
- G. Geurtsen Aannemersbedrijf, 

Maartensdijk 
- Garage-, takel- en bergingsbedrijf 

J. Collewijn, Groenekan 
- Floor Vouwhek BV, Maartensdijk 
- Copijn Utrecht Boomchirurgen BV, 

Utrecht 
- CKF Communicatietechniek Klaren 

BV, Maartensdijk 
- Fa. Agterberg BV Groenekan 
- Aannnemersbedrijf E.C. van Beek, 

Groenekan 
- Autobedrijf J. Budel, Hollandsche 

Rading 
- Autobedrijf H.M. van Woudenberg, 

Maartensdijk 
- Autobedrijf Struik, Groenekan 
- Autoservice Maartensdijk, 

Maartensdijk 
- Fa. W Bos, Maartensdijk 
- Restaurant "Het Braadspit", 

Maartensdijk 
- Fa. Cator Metaalhandel BV, Groenekan 
- Coating Industrie Groenekan, 

Groenekan 
- Fa. Egecomp BV, Maartensdijk 
- Schildersbedrijf Peperkamp, 

Groenekan 
- Herrewijn Aannemersbedrijf. 

Westbroek 
- Copijn Fuin Holding BV, Groenekan 
- Aannemersbedrijf Douze, Groenekan 
- Stalen Steiger Holland, Arkel. 

* 1 adopteerde de H. Brigida 
* 2 adopteerde de H. Apollonia 
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