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Inleiding 

Hendrik IV (1050-1106), keizer van het Duitse Rijk, is vooral bekend door zijn 
rol in de investituurstrijd. Zijn conflict met Gregorius VII over de bisschopsbe
noemingen, zijn excommunicatie, toen hij zich niet stoorde aan het pauselijk 
verbod op de lekeninvestituur, en de daarop volgende winterse boetetocht naar 
Canossa zijn genoegzaam bekend. Het bericht van zijn excommunicatie ont
ving Hendrik tijdens zijn verblijf in Utrecht op de paasdag van 1076. Toen en
kele weken daarna bisschop Willem van Utrecht overleed benoemde hij op de 
volgens het rijkskerkensysteem gebruikelijke wijze, zonder zich aan de canoni-
sche voorschriften te storen, Koenraad tot diens opvolger, een in de Domstad 
onbekende. Vier jaar later stichtte Hendrik samen met deze bisschop, die tot 
aan zijn dood in 1099 een trouwe keizerlijke aanhanger zou zijn, het kapittel 
van Sint Marie. Hiermee voltooiden zij het door bisschop Bernold begonnen 
kerkenkruis rond de Dom '. 

In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan een aantal Utrechtse afbeeldingen 
van Hendrik IV. Een eikehouten beeld uit 1569 in de collectie van het Rijksmu
seum te Amsterdam diende als uitgangspunt. Bij nader onderzoek bleek dat er 
meer beelden van Hendrik IV bestaan hebben: in het Centraal Museum te 
Utrecht bevinden zich 18de-eeuwse restanten van een dakbeeld en een 19de-
eeuws gevelbeeld. Catalogi en tijdschriften verschaften over bovengenoemde 
beelden zoveel tegenstrijdige gegevens dat is getracht de bestaande verwarring 
op te lossen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan enkele Utrechtse schilderij
en van de keizer. 

De stichting van kapittel en kerk van Sint Marie 

Het stichtingsverhaal van de Mariakerk, dat op een legende berust, luidt als 

* Deze bijdrage is gebaseerd op mijn doctoraalbijvakscriptie getiteld 'Hendrik IV in Utrecht', die 
werd geschreven in het kader van mijn studie kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van 
Utrecht. Mijn begeleider was dr W. M. G. J. Berge. Het idee voor dit onderzoek werd geopperd 
door drs Jos de Meyere, conservator van het Centraal Museum te Utrecht. Met dank aan prof. 
dr A. P. Orbân en drs Reinier van der Lof voor hun hulp bij de Latijnse teksten. 

' G. C. Labouchere, 'De bezoeken der Duitsche koningen en keizers aan de stad Utrecht gedu
rende de middeleeuwen', Jaarboekje van 'Oud-Utrecht', (JbOU) (1930) 48-49; Utrecht en zijn 
bisschoppen. Het geestelijk en wereldlijk gezag van de bisschoppen van Utrecht tot 1528 en hun 
verhouding tot de stad Utrecht (tentoonstelling; Utrecht, 1971); R. R. Post, Geschiedenis der 
Utrechtsche bisschopsverkiezingen (Utrecht, 1933) 15; J. E. A. L. Struick, Utrecht door de 
eeuwen heen (Utrecht, 1968) 38. 
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1. Het schip van de Mariakerk, gezien vanuit de kruising door Pieter Jansz. Saenredam, 1638. 
Olieverf op paneel (62,5 x 93,5 cm). Kunsthalle Gemäldegalerie, Hamburg. 

Foto: Centraal Museum, Utrecht. 

volgt: Toen Hendrik IV in 1076 Italië binnenviel en de stad Milaan bezette ver
woestten zijn legers een Mariakerk. Hendrik toonde hierover berouw en be
loofde zijn vriend bisschop Koenraad te Utrecht een nieuwe kerk te laten bou
wen gewijd aan Maria. Deze legende, die uit 16de-eeuwse geschriften bekend 
is, werd in Latijnse verzen gebeiteld op twee kruisingspijlers in de Mariakerk 2. 
Dit is te zien op een schilderij van Pieter Saenredam uit 1638 (afb. 1). Eén van 
deze gedichten werd in 1658 vertaald door de dichter J. van Gaudekamp en uit
gegeven bij de Utrechtse drukker Amelis van Paddenburg. De tekst luidt als 
volgt: 
'D'oorsprongelijke Stichtinge der KERKE van Ste. MARIE t'UTRECHT, met 
de geschidenisse daar op gevolgd, zulx als binnen de gemelde Kerk in 't Latijn 
te lesen is aan de twe veurste Kolomnen. 

Den oorsprong ende tijd van dese Kerk vol eren, 
Kan 't onderschreven dicht een igelijk wel leren: 
HENRIIC de viirde, toen hij Keyser was van Romen, 
Heeft gansch Italien med wap'nen in-genomen; 
De stad Milaan alleen weerspannig ende stout 
De poorten tegen hem wel vast gesloten houdt: 
Daarna, hij wint de Stad, en plundert di ten lesten, 

A. Buchelius (1565-1641), 'Descriptio Urbis Rheno-Trajectinae alique ad res praesertim Tra-
jectinas spectantia, exerpta exinedito ejus MS diario' (afschrift van P. van Musschenbroek), 
fol. 15 (Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU) Hss., 799); Historie ofte Beschryving van 't 
Utrechtsche Bisdom etc, I (Leiden, 1719) 210; V. J. Blondeel, Beschryving der stad Utrecht 
(Utrecht, 1757) 379; J. Wagenaar, Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, XI: 
Utrecht (Amsterdam, 1758) 372. 
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Verrijkt zich eerst med buyt, en geeft de rest ten besten; 
En blijft ook vanden brand niit vrij dat heerlik werk 
Van witten marmer-steen gebouwd MARIE Kerk. 
Dit rouwd' hem, en door liifd' godvruchtiglijk ontsteken, 
Nam voor, in eenig land in di oft dese streken 
Te stichten op-een-niiu een Kerke di bequaam 
zou weten tot den diinst van dien eer-weyrden naam. 
De Utrechtsche Prelaat (de welk was lang-voor-desen 
Des Princes Voedster-heer, en plagt een Graaf te wesen 
Ten allen tijde koen in oorlog ende strijd) 
Med naam CONRADUS, hadt den Keyser op zijn zijd': 
Want hij begiftigd' hem en dese wel-daat dede 
Dat hij een hoge Kerk zou stichten in di stede 
Med hoge torens, sterk, en onvergangelijk, 
Door toe-doen vande gift', en 's Keysers schatten rijk; 
Gelijkje dat gebouw ziit staan op zijn pilaren, 
Het eeuwig welf sel kan de gevels steyl bewaren. 
Aldus is dese Kerk bij dien eerweyrden Heer, 
Als eersten Fondateur hiir op-gerechtd weleer. 
Hij heeft daar in gesteh den inkomst der prebenden 
Voor den Kanoniken, dewelke zullen wenden 
Tot u hoogwaarde Maagd MARIA hun gezang, 
Verkondend' uwe eer en lof hun leven lang' 3 

De verwoesting van een Mariakerk te Milaan, die veroorzaakt zou zijn door 
het leger van Hendrik IV, vond echter pas plaats in 1162. Maar hoewel de le
gende dus historisch onjuiste gegevens bevat, is Hendrik IV wel de stichter van 
de Utrechtse Mariakerk 4. Eeuwenlang werd de herinnering aan deze keizer 
hier levend gehouden. Zo was bijvoorbeeld het wapen van het kapittel een kei
zerskroon. Bovendien stonden er twee keizerskronen als windvanen op de twee 
westtorens van de kerk. Ook het zilverwerk van het kapittel was versierd met 
de keizerlijke kroon 5. Daarnaast trof men de beeltenis van de keizer aan in de 
vorm van beelden en portretten door kunstenaars in opdracht van het kapittel 
vervaardigd. 
In de 16de eeuw begon het geleidelijke verval van de Mariakerk. In 1577 werd 
de kerk beschadigd bij het beleg van het Vredenburg. Tussen 1711 en 1715 brak 
men de westbouw af en tussen 1813 en 1816 werden het schip en een groot ge
deelte van het dwarspand gesloopt. In 1845 verdween ook het overgebleven 
koor van de kerk, dat plaats moest maken voor het Gebouw voor Kunsten en 

Gemeentearchief Utrecht (GAU), Bibl., nr. 1948. De Latijnse verzen op de pijlers werden al 
eerder vermeld eind 16de eeuw door A. Buchelius, 'Commentarius rerum quotidianorum in 
quo, praeter itinera diversarum regionum, urbium, oppidorumque situs, antiquitates, princi
pes, instituta, mores, multa eorum quae tam inter publicos quam privatos contingere soient, 
occurent exempla' (jan. 1560 - april 1599), (UBU, Hss., 798). 
H .M. Haverkateen C. J. van der Peet, Een kerk van papier. De geschiedenis van de voormali
ge Mariakerk te Utrecht (Zutphen, 1985); A. F. E. Kipp, 'De immuniteit van St. Marie te 
Utrecht, de evolutie van een stadsbeeld' (Utrecht, 1974) noot 35 (Doctoraal scriptie). 
GAU, Bibl., nr. 1952x. G. G. Calkoen, 'De kapittelkerk van St. Marie' (Utrecht 1916-17) Hss., 
76. 
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Wetenschappen 6. Alleen de in 1940 herstelde kloostergang houdt de herinne
ring aan de Mariakerk nog levend. 

Twee beelden voor de Mariakerk voorstellende Hendrik IV vervaardigd door 
Ryek Hendrickss. van Beest 

In zijn manuscript over de Mariakerk veronderstelde Calkoen dat een stand
beeld van keizer Hendrik IV pas in de 16de eeuw op het dak verscheen. Het 
romaanse koordak zou te klein zijn geweest voor een dergelijk beeld. Boven
dien werd in de 15de-eeuwse resolutiën van het kapittel van Sint Marie ge'en 
standbeeld op het dak vermeld 7. Omstreeks 1450 werd het romaanse koor van 
de kerk in twee fasen in gotische stijl vergroot 8. Een eeuw daarna, omstreeks 
1545 vindt men voor het eerst in een rekening van het kapittel een dakbeeld van 
keizer Hendrik IV genoemd (beeld A) 9. 
Hoewel dakbeelden van stichters en beschermheiligen ook elders en al eerder 
dan op de Mariakerk voorkwamen, is niet geheel duidelijk hoe oud deze tradi
tie is. De meer gebruikelijke plaats voor vorstelijke personen was de westpartij 
of westgevel van een kerk. In dit geval was deze plek echter minder geschikt 
omdat deze bij de Mariakerk schuilging achter de stadsmuur 10. De plaats van 
het keizerlijke standbeeld op de nok van het koor van de Mariakerk lag dan 
ook voor de hand; het beeld was hier van alle kanten duidelijk te onderschei
den. 
In 1563 besloot het kapittel van Sint Marie het houten beeld van de keizer op 
het koor te laten vernieuwen ' ' . De opdracht voor het nieuwe dakbeeld ging 
naar/Ryck Hendrickss. van Beest. Over deze beeldsnijder bestaan weinig gege
vens. Voor het eerst wordt zijn naam genoemd in 1544 in rekeningen van de 
Domkerk voor het maken van acht beelden voor het oostelijk portaal '2. In die
zelfde tijd verrichtte hij werk aan de omloop onder een orgel in de Buurkerk: 
'It., Ryck Hendriksz. die beeltsnyder van de foey onder die orgelen te snyden, 
te weten 46 voet, elck voor 2 st.' 13. In 1569 werd hij als beeldsnijder onder de 

6 Th. Haakma Wagenaar, 'Enige hypothesen van dr. G. C. Labouchere over het middeleeuwse 
Utrecht', JbOU, (1971) 13. 

7 Calkoen, 'St. Marie', 30. 
8 Kipp, 'St. Marie', 53. 
9 Calkoen, 'St. Marie', 30. Calkoen vermeldde rekeningen van reparaties aan een beeld van de 

keizer op het dak in 1545/46. Daarnaast reparaties door beeldhouwer Colijn van Kamerijk in 
1547/48, waarbij niet duidelijk is of hier het beeld op het dak bedoeld wordt. Voor de duide
lijkheid worden de hier beschreven beelden door middel van letters aangegeven. 

10 In dit verband kunnen enkele voorbeelden van beelden op kerken genoemd worden. In 
Maastricht prijkte het beeld van Sint Servaas op de oostpartij van de Sint Servaaskerk. In de 
vorm van een windwijzer stond vanaf 1382 op de Utrechtse Domtoren stadspatroon Sint Maar
ten. Ook stond Sint Maarten als ruiterstandbeeld op het westkoor van de Dom te Mainz. Het 
ruiterstandbeeld van Otto de Grote (ca. 1420) dat nu op de markt van Maagdenburg staat, 
heeft eens het dak van de Dom gesierd. R. Kautsch, Der Mainzer Dom und seine Denkmäler, 
I (Frankfurt am Main, 1935) Tafel 1; A. F. E. Kipp e.a., Domtoren 600 jaar 1382-1982 
(Utrecht, 1982) 7. Mededelingen betreffende beelden op kerken van drs Aart Mekking. 

1 ' 'ut imago Cesaris lignea supra chorum ecclesie nostre posita fabrice expensis renoveratur' (dat 
het houten beeld van de keizer boven op het koor van onze kerk geplaatst, zal worden ver
nieuwd op kosten van de kerkfabriek), Rijksarchief Utrecht (RAU), St. Marie, nr. 347, Reke
ningen der Fabriekkamer 1563, fol. 150. 

12 S. Muller Fz., De Dom van Utrecht (Utrecht, 1906) 22. 
13 Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen inzonderheid van Utrecht (Arch.,), VI 

(1846) 313 datering 1544/45; onder 'foey' wordt waarschijnlijk omloop of omgang verstaan, 
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2. Beeld C: keizer Hendrik IV, eikehouten beeld 
(160 cm hoog) uit 1569 van Ryck Hendrickss. van 
Beest. Rijksmuseum, Amsterdam, nr. N.M. 127. 

Foto: idem. 

naam Ryck Hendrickss. van Beest vermeld op de ledenlijst van het Utrechtse 
zadelaarsgilde 14. 
Over het in 1563 gemaakte beeld van Hendrik IV (beeld B) geven de rekeningen 
van de fabriekkamer van Sint Marie enkele nadere gegevens. In die van 
1562/63 werden de afmetingen genoteerd van het hout, ongeveer 3.60 x 0.75 
meter, dat voor het beeld gebruikt moest worden 15. Op 24 juli 1563 vond de 
afrekening plaats: 

zie E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch woordenboek, II ('s-Gravenhage, 1889) 831 ; 
in Arch., V (1846) 368 wordt Ryck Hendrickss. van Beest genoemd in een rekening van de 
'Kerkmeesters van S. Barbarenkerke binnen Culenborch': 'Item, Antho. Wellants heeft ge-
cofft Utrecht een cruys, ghesneden van een, ghenaemt Ryck Henricksz., waarvoor Anth. be-
taelt heeft 25 st.' Mededeling drs Jos de Meyere. 

14 S. Muller Fz. ed., Schilders-Vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeentearchief 
(Utrecht, 1880) 61. 

15 'Item per manis domini Huberti de buchel qui solvit nostre magistri fabrice Gerardo Wilsi pro 
ligno ad usum Imperatorie statue cuius longitudo erat ix pede et latitudine duorum pedum cum 
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S. Gezicht op de Mariakerk uit het noordoosten. Licht in kleuren gewassen pentekening (35,2 x 
48,7 cm) van Pieter Jansz. Saenredam uit 1636. GAU nr. T.A. ld. 3.27. Foto: idem 

'Eveneens op de 24ste juli van het jaar 1563 aan Ryck Hendrickss., de beeld
houwer, die het beeld van de keizer heeft voltooid, dat moest worden geplaatst 
boven op onze kerk, om af te rekenen volgens zijn rekening 7 Rijnsguldens' '6. 
Zes dagen later werd het keizerbeeld op het koordak bevestigd 17. 
Schaarse gegevens over het beeld vindt men in de latere rekeningen van de fa-
briekkamer. Op 15 en 16 mei werd lood van het koordak gesloopt en in verband 
hiermee werd het beeld genoemd. Vanwege de invloed van het weer, moest het 
regelmatig geschilderd worden. Op 14 oktober 1632 heeft er zo'n onderhouds
beurt plaatsgevonden, want er werd betaald: 'Voor dat hij den Keizer op het 
choor en de geheele bibliotheek geschilderd heeft 54 gld. 4 st.' Een gevaarlijk 
werk, zo hoog op de nok van het dak, daarom werden er steigers aangebracht: 
'omme bequamelick de Keyser, boven 't koor staende, te doen schilderen' 1S. 
Uit 17de- en 18de-eeuwse gezichten op de Mariakerk krijgen wij een indruk van 
het dakbeeld op het koor. Hieruit kan men concluderen dat het qua afmetingen 

ij pollicibus et defalceunt . . . hic tamque . . . magistro fabrice. Igitur hic rursus vij Rh.' (Even
eens via de handen van heer Hubert van Buchell die aan de meester van onze kerkfabriek Ge
rard van Wils heeft betaald voor het hout dat gebruikt zou worden voor het standbeeld van 
de keizer waarvan de lengte 9 voet was en de breedte 2 voet en 2 duimen en omdat er . . . (waar
schijnlijk wordt hier een getal bedoeld) ontbraken. Derhalve terug aan de fabriekmeester 7 
Rijnsguldens') RAU, St. Marie, nr. 347, Rekeningen der Fabriekkamer 1562/63. Een voet was 
in die tijd ca. 30 cm. Deze rekening wordt ook vermeld in S. Muller Fz., Catalogus van het 
museum van oudheden (Utrecht, 1878) nr. 133. 
'Item xxiiij Julij anno 1563 Rychardo henrici sculptori qui confecit Imperatoriam statuam po-
nendam supra ecclesiam nostram pro laboribus ad computandum Juxta Ipsius cedulam 7 Rh', 
RAU, St. Marie, nr. 347, Rekeningen der Fabriekkamer 1562. 
RAU, St. Marie, nr. 347, Rekeningen der Fabriekkamer 1563, fol. 159. 
Calkoen, 'St. Marie', 32. 
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4. Gezicht op de Mariakerk uit het noordoosten. Grijs gewassen pentekening (19,8 x 13,8 cm) van 
Louis Phitlippe Serrurier uit ca. 1730. GAU, nr. T.A. ld. 3.32. Foto: idem. 

meer dan levensgroot moet zijn geweest. In 1636 tekende Pieter Saenredam 
(1597-1665) een aantal gezichten op de Mariakerk. Zijn werk is wat proporties 
betreft vrij betrouwbaar. Het gezicht op het koor geeft een goede indruk van 
het meer dan levensgrote beeld van keizer Hendrik IV (afb. 3) Het staat op een 
sokkel en is met stangen op de nok van het dak bevestigd. Het zwaard, de kroon 
en baard van de keizer zijn te onderscheiden. L. P. Serrurier maakte ca. 1730 
een tekening uit het noorden (afb. 4) Ook hier valt de bevestiging van het kei
zerbeeld op door middel van trekstangen, de sokkel ontbreekt echter. Op 26 
augustus 1744 signeerde Jan de Beijer (1703-ca. 1785) zijn gezicht op de kerk 
en de Mariaplaats (afb. 5). Zijn werk kenmerkt zich door grote topografische 
betrouwbaarheid, zodat zijn tekening de werkelijkheid goed zal benaderen. In 
1773 vervaardigde hij nog een gezicht op de kerk: een aquarel waarop de over
dekte markt en de ingang naar de Springweg zijn te zien (afb. 6). 
De Mariakerk verkeerde in de 18de eeuw in vervallen toestand. Gedeelten van 
het gebouw deden als markthal dienst (afb. 6). Het kapittel voelde zich in 1764 
door achterstallig onderhoud genoodzaakt de kerk geheel over te dragen aan 
de stad. De vroedschap had vooral belangstelling voor het koor, dat in die tijd 
gebruikt werd door het schrijnwerkersgilde, en bestemde het in 1765 tot 
Stadsmuziekzaal voor het in 1631 opgerichte Collegium Musicum Ultrajecti-
num. Bij deze overdracht verplichtte de stad zich tot het onderhoud van het 
beeld 19. Volgens de vroedschapsresolutie van 19 februari 1781 verkeerde het 
echter in zo slechte staat, dat men een nieuw nodig achtte: 
'Dat ook 't beeld van keizer Hendrick staande boven de tegenwoordige Mu
ziekzaal noodzakelijk moet vernieuwd worden, zijnde bijna geheel vergaan, 
19 Ibidem. 
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5. Gezicht op de Mariakerk en de Mariaplaats uit het noordoosten. Grijs gewassen pentekening 
(19,2 x 14 cm) van Jan de Beijer uit 1744. GAU, nr. T.A. ld. 3.35. Foto: idem. 

waartoe Ued. Achtb. zig bij conventie met 't Capittel van St. Marie hebben 
verpligt' 20. 
Het lijkt aannemelijk dat het hier nog steeds om hetzelfde beeld van Ryck Hen-
drickss. van Beest gaat. Gegevens over vernieuwing van het beeld in voorgaan
de jaren zijn namelijk niet aangetroffen. Pas in 1781 moet, zoals hierna zal blij
ken, opdracht gegeven zijn tot de vervaardiging van een nieuw beeld. Van het 
uit 1563 daterende beeld zijn geen restanten bekend. 
In de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt zich ook een beeld 
dat, naar men terecht aanneemt, Hendrik IV moet voorstellen (beeld C, afb. 
2). Het voetstuk draagt aan de voorkant het in reliëf gesneden opschrift: 
HEINRICH-CAESAR. Op de bovenste profilering staat het geschilderde jaar
tal: 1569. Het frontale, eikehouten beeld is aan de achterkant plat en uitgehold, 
de hoogte bedraagt 160 cm. Stilistisch gezien doet het enigszins onbeholpen 
aan: een stram lijf, smalle schouders en geen logische verbinding van de benen 
met het bovenlichaam. Het is in bruine, grijze en groene tinten beschilderd. 
Hendrik IV wordt in keizerlijk ornaat voorgesteld met de attributen die bij de 
kroningsceremonie een belangrijke plaats innemen: kroon, zwaard, rijksappel, 
scepter en mantel. Het is op de gebruikelijke 16de-eeuwse wijze afgebeeld 21. 
De beschadigde kroon is op de rand versierd met edelstenen en had waarschijn
lijk de vorm van een mijterkroon, symbool voor de pauselijke kroning 22. On-

20 GAU, Stad, II, nr. 121, Vroedschapsresolutiën 19 februari 1781, notatie onder punt 6. 
21 Lord Twining, European Regalia (London, 1967) Plate 68B: een 12de-eeuwse versie van een 

middeleeuwse kroon. Het bijschrift bij de foto is foutief; er moet staan Hendrik IV i p v Hen
drik V. 

22 De begrafeniskroon van Hendrik IV werd in 1900 gevonden bij de opening van zijn graf in de 
Dom van Spiers. Twining, Regalia, plate 89D. 
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6. Gezicht op de Mariakerk uit het noordoosten en op de Mariaplaats met de overdekte markt en 
de ingang naar de Springweg. Aquarel (23,7 x 26,5 cm) van Jan de Beijer uit 1773. GAU, nr. T.A. 
ld. 341. Foto: idem. 

der de kroon draagt de keizer een muts met oorkleppen. Zijn gebaarde hoofd 
kijkt naar rechts. Onder de lange vorstenmantel met hermelijnen kraag draagt 
hij een pronkharnas. De borst is getooid met de Duitse tweekoppige zwarte 
rijksadelaar, het keizersymbool. Onder zijn wapenrok komen de door fraaie 
leeuwenkoppen beschermde knieën te voorschijn 23. Het rechterbeen is anato
misch wat merkwaardig gevormd. De rechterarm en het zwaard ontbreken. In 
zijn linkerhand heeft hij een rijksappel, waarvan het kruis van later datum 
is 24. Tot nu toe heeft men aangenomen dat dit uit 1569 daterende beeld (C) 

23 Deze versiering door middel van leeuwenkoppen is niet in beschrijvingen van 16de-eeuwse har
nassen aangetroffen. In de Grote Kerk van Breda bevindt zich echter een grafmonument van 
Graaf Engelbregt van Nassau en zijn gemalin Cymburga uit 1520. Eén van de geharnaste ge
knielde figuren - Caesar - op een hoek van dit monument draagt eveneens leeuwenmaskers op 
de knieën. Mededeling dr W. M. G. J. Berge. 'Stilgeschichte des deutschen Harnisches von ca. 
1440-1590', Wiener Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien, I (1937) 139-165; 
III (1938) 175-203; IV (1944) 255-301; V (1953) 33-93; VI (1955) 31-103. 

24 J. Leeuwenberg en W. Halsema, Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum (Amsterdam, 1973) 72. 
Er zijn na verschijnen van deze catalogus in 1973 geen nieuwe gegevens over het beeld gevon
den. Mededeling van mevr. drs W. Halsema-Kubes. 
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het beeld is dat op het koordak van de Mariakerk heeft gestaan 25. Dat is echter 
niet waarschijnlijk. Het is namelijk van achteren plat en uitgehold en draagt 
ook geen sporen van een bevestiging op een dak. Evenmin zijn er zichtbare 
weersinvloeden of zware overschilderingen te zien. Qua hoogte 160 cm zou het 
voor een koordak ook erg klein zijn geweest. 
Men zou kunnen veronderstellen dat Ryck Hendrickss. van Beest een kleiner, 
verwant beeld heeft vervaardigd naar zijn standbeeld op het dak. De stramme, 
kromme houding in beide beelden komt immers overeen. Gezien de vormge
ving - frontaal met een platte achterkant - zou het dienst gedaan kunnen hebben 
als gevelbeeld. Een aanwijzing hiervoor is te vinden in de rekeningen van de 
fabriekkamer van Sint Marie van 1569 waar sprake is van drie beelden. Cal-
koen veronderstelde, dat deze drie beelden vervaardigd werden ter vervanging 
van twee beelden, die in 1566 verloren gingen tijdens de beeldenstorm. Deze 
drie houten beelden zouden in 1569 in de westgevel achter tralies boven de in
gang zijn aangebracht 26. Een rekening van 30 augustus 1569 vermeldt een be
taling aan Ryck Hendrickss. van Beest, die drie beelden vervaardigd had 21. In 
de rekening van datzelfde jaar staat verder een betaling voor het ijzeren zwaard 
van de keizer en voor draden die waarschijnlijk een traliewerk vormden 'boven 
de deuren van onze kerk' 28. Het is zeer wel mogelijk dat deze rekeningposten 
onder meer betrekking hebben op beeld C. Immers de datering (1569), de ma
ker (Ryck Hendrickss. van Beest) en de vormgeving (gevelbeeld) komen over
een. 

Waarschijnlijk is beeld C voor de sloop van de Mariakerk in 1845 overgebracht 
naar de kapittelzaal van de Pieterskerk 29. Van der Monde die de onjuiste me
ning was toegedaan met het standbeeld op het koordak (B) te doen te hebben, 
beschreef het in 1835: 
' . . . welk laatste thans nog bewaard wordt in de Kapittelkamer van St. Pieter; 
hetzelve is met den keizerlijken mantel omhangen, de kroon op het hoofd en 
de dubbele arend op de borst, het zwaard in de regterarm, doch die ontbreken-
25 Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, I (1835) 314; De Navorscher, 

XVIIII (1864) 15; Eigen Haard, XVIIII (1879) 71; G. Galland, Geschichte der Holländischen 
Baukunst (Frankfurt, 1890) 97 wijt de beschadigingen aan het beeld aan invloed van het weer; 
W. Vogelsang, Die Holzskulptur in den Niederlanden (Utrecht, 1912) nr. 108 pi. XXVI, date
ring 1564; F. Schmidt Degener, 'Rembrandt's Clementie van keier Titus', Oud-Holland, LVIII 
(1941) 106, foutief afgebeeld als Karel IV, datering 1564; P. T. A. Swillens, 'Rijck Hendricksz. 
van Beest beeldhouwer te Utrecht', JbOU, (1950) 73; welk beeld Swillens beschrijft is onduide
lijk, hij constateert geen jaartal en geen opschrift; Leeuwenberg, Beeldhouwkunst, 72, waar 
men nog van mening is dat het beeld op het koordak heeft gestaan; E. J. Haslinghuis, De ge
meente Utrecht (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, II) ('s-Gravenhage, 
1956) 73; A. van Hulzen, Utrechtse kerken en kerkgebouwen (Baarn, 1985) 65, 66. 

26 Calkoen, 'St Marie', 37. 
27 'Item 30 Augusti '69 juxta conventionem factam cum Ricoldo Henrici, statuario, qui confecit 

istus tres statuas pro labore eius juxta cedulam 30 Rh'. (Eveneens op 30 Augustus '69 volgens 
de overeenkomst gemaakt met Ryck Hendrickss., beeldhouwer, die deze drie beelden heeft ver
vaardigd, voor zijn werk volgens een nota 30 Rijnsguldens), RAU, St. Marie, nr. 347, Rekenin
gen der Fabriekkamer 1569. 

28 'Item pro glavio ferreo, dato in manu statue Henrici Caesaris 6 st'. (Eveneens voor het ijzeren 
zwaard gegeven in de hand van het beeld van keizer Hendrik 6 stuivers). 'Item 25a Septembris 
pro fili aenei (statuas tribus que supra ecclesie nostre fores posite sunt) prefixi [?] pondo xxiiij 
pro etc. 8 R' (Eveneens op 25 September voor koperen draden (voor de drie beelden, die boven 
de deuren van onze kerk zijn geplaatst) die op 34 pond zijn vastgesteld, 8 Rijnsguldens). De 
draden kunnen eventueel ook van brons gemaakt zijn, hiervoor bestaat in het Latijn geen 
woord, ibidem. 

29 Zie noot 24. 
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de aan dezelfde zijde vastgehecht, en de wereldkloot prijkt in zijne linkerhand. 
Deszelfs lengte bedraagt 1 el en ruim 30 palmen buiten het voetstuk, hetwelk 
bijna 20 palmen hoog is; het ijzeren zwaard bereikt de lengte van 1 el en bijna 
30 palmen. Op den voet staat geschilderd het jaar 1569, en lager gebeeldhouwd: 
HENRIC9.CESAR. Het geheel is van hout, en wordt door deskundigen voor 
een fraai stuk van beeldhouwwerk gehouden' 30. 
Vanuit Utrecht ging beeld C in 1875 naar het Nederlandsch Museum voor Ge
schiedenis en Kunst te 's-Gravenhage, waarna het in 1883 werd overgebracht 
naar het Rijksmuseum te Amsterdam. 

Het door W. N. Koopman in 1781 vervaardigde beeld van Hendrik IV op het 
dak van de Mariakerk 

Zoals al gebleken is, liet de vroedschap van Utrecht in 1781 een nieuw beeld 
van Hendrik IV (beeld D) vervaardigen voor het koordak van de kerk (in die 
tijd stadsmuziekzaal). Restanten van dit beeld bevinden zich nu in de collectie 
van het Centraal Museum te Utrecht (afb. 7, 8 en 9). In de ijzeren benedenrand 
van de keizerskroon staat het jaartal 1781. 

WÊÊÊÊ 

7. Keizerskroon afkomstig van het beeld van 
Hendrik IV uit 1781 op het koordak van de 
Mariakerk, gemaakt door W. N. Koopman 
en D. de Graaf. Hout en ijzer (55 cm hoog). 
Evenals rijksappel en zwaard in het bezit van 
het Centraal Museum, Utrecht, nr. H. V. 
1928/1402. Foto: idem. 

30 Tijdschrift, I (1835) 311. 

8. Rijksappel, afkomstig van hetzelfde beeld 
van Hendrik IVuit 1781 van Koopman en De 
Graaf. IJzer en hout (35 cm hoog). Centraal 
Museum, Utrecht. Foto: idem. 
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9. Zwaard van D. de Graaf, afkomstig van hetzelfde beeld van Hendrik IV uit 1781. IJzer (135 
cm lang). Centraal Museum, Utrecht. Foto: idem. 

Gegevens over de opdracht aan de beeldhouwer zijn niet meer terug te vinden 
in de vroedschapsresoluties van 1781. Van der Monde vermeldde echter de ma
ker in ,1835: 'Het beeld, hetwelk nog heden op de kerk te zien is, werd vervaar
digd door den beeldhouwer Koopman, die zijne werkplaats had in het Abra-
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10. Gezicht op het koor van de Mariakerk en de Mariaplaats uit het noorden. Gewassen tekening 
uit 1835 (19,3 x22,7 cm) van P. H. E. Schuster. GAU, nr. T.A. Id. 3.42.1. Foto: idem. 
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77. Gezicht op het koor van de Mariakerk uit het noordoosten met rechts het Mariawaterpoortje. 
Tekening in potlood en waterverf uit ca. 1840 (59 x 47,4 cm) van Abraham Hendrik van Winter. 
GAU, nr. T.A. ld. 3.45. Foto: idem. 

ham Dole steegje, bij de Lange Nieuwstraat' 31. Hier wordt ongetwijfeld de 
beeldhouwer en tekenaar W. N. Koopman bedoeld, die in de tweede helft van 
de 18de eeuw in Utrecht werkzaam was 32. De 19de-eeuwse Utrechtse architect 
Kramm vermeldde in zijn lexicon Koopman zowel als tekenaar als beoefenaar 
van de beeldhouwkunst in de laatste helft van de 18de eeuw te Utrecht. Helaas 
wordt er op het werk van Koopman als beeldhouwer niet ingegaan. Slechts twee 
prenten werden door Kramm beschreven 33. 
Een aantal 19de-eeuwse gezichten op het overgebleven koor van de Mariakerk 
geeft echter een indruk van het keizerbeeld vervaardigd door Koopman. In 
1835 tekende P. H. E. Schuster een sober beeld van Hendrik IV op het koordak 
van de Mariakerk (afb. 10). Abraham Hendrik Winter (ca. 1807-1861) tekende 
het koor omstreeks 1840. Bij het standbeeld van de keizer werd verticaal door 
de tekenaar geschreven: 'Keizer Hendrik IV'. Het zwaard en de keizerskroon 
zijn gedetailleerd weergegeven (afb. 11). In 1843 vervaardigde J. van Maurik 
(1807-1890) twee gezichten op de Mariakerk (afb. 12). De plaats, bevestiging 
en houding van het standbeeld komen overeen met beeld B. 
In het voorjaar van 1845 begon de sloop van de resterende gebouwen van de 
Mariakerk. Het koor bleek niet meer te voldoen als muziekzaal en het bestuur 

31 Ibidem, 315. 
32 P. A. Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars, 1750-1950 ('s-Gravenhage, 1969) 

633 vermeldt dat Koopman werkzaam was tussen 1740 en 1770; U. Thieme en F. Becker, Allge
meines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart (Leipzig, z.j.), XXI 
291; A. von Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexikon auf Grund archiv alischer For
schungen bearbeitet, I (Wien, Leipzig, 1906-10) 330. 

33 C. Kramm, De levens en werken der hollandsche en vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, 
graveurs en bouwmeesters (Amsterdam. 1857-64, 1974 reprint) 904. 
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72. Gezicht op het koor van de Mariakerk uit het noordoosten. Aquarel (48,2 x 34,7 cm) van J. 
van Maurik uit 1850. GAU, nr. T.A. ld. 3.46. Foto: idem. 

van het Collegium Musicum Ultrajectinum besloot na lang beraad tot het bou
wen van een nieuwe behuizing: het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. 
Volgens Bosch werd het keizerbeeld op bevel van de Commissie tot de bouw 
op 12 juni 1844 naar het archief ten stadhuize overgebracht. Bij een beschrij
ving van het beeld vermeldde hij eveneens de naam van beeldhouwer Koop
man: 'He t . . . is in de vorige eeuw vervaardigd door den beeldhouwer Koop
man. Behalve het voetstuk is het 2 Ned. Ellen lang. De keizer is afgebeeld met 
eene kroon op het hoofd, omhangen met eenen mantel, waaronder een dubbele 
arend, houdende in de linkerhand den wereldbol en in de regter een ijzeren 
zwaard, ter lengte van ruim een Ned. El. Dit zwaard hield hij in eene schuinse 
rigting, zoodat men, van beneden ziende, van onderscheidene kanten, het 
zwaard op verschillende rigtingen meende te zien of werkelijk zag. Menig 
vreemdeling beschouwde dit als een zeldzaamheid' 34. 

34 L. E. Bosch, 'Het Gebouw voor Kunstenen Wetenschappen voorheen de Mariakerk', Utrecht-
sche Volks-almanak voor het jaar 1845, 77. Om de gegevens van Bosch te verifiëren, echter 
zonder resultaat, zijn geraadpleegd GAU, Stad, IV, nr. 94, Notulen van B & W der stad 
1824-1851; Stad, IV, nr. 67, Notulen van de raad van de stad Utrecht 1844; Stad, IV, nr. 390, 
Notulen van de kommissie van Fabricage 1829-1851; Stad, IV, nr. 1004 + , Notulen der com
missie belast met het vormen van een ontwerp tot het verbeteren der Stads-muzykzaal 
1839-1849. In 1864, bijna 20 jaar na de afbraak van het koor van de Mariakerk, schrijft een 
tijdgenoot in De Navorscher, XVIIII(1864) 15, nog lovend over het keizerbeeld van Koopman: 
'Door een opmerkelijk en fijn berekend effect van de optica, scheen het beeld met dit zwaard 
den voorbijganger op militaire wijze te begroeten, wanneer men uit de Mariastraat kwam, 
langs de huizenrij tegen over de kerk (die ter regterhand stond) naar de Lijsbethstraat gaande. 
De punt van het zwaard scheen te zakken, en wanneer de voorbijganger, in de Lijsbethstraat 
gekomen, zich omkeerde en naar het beeld opzag, was die punt schijnbaar geheel afhellende. 
Teruggaande zag men het zwaard zich als 't ware weder opheffen. Duizenden onzer tijdgenoo-
ten hebben dit met mij, zoowel als het voorgeslacht, gezien en bewonderd. Zijn er meer zulke 
als 't ware groetende beelden bekend? en wie was de uitvinder?' 
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13. Gedeelte van ano
nieme verbouwingste
kening voor de gevel 
van het huis Maria-
straat7'Mariaplaats uit 
1845, GAU, Stad, IV, 
notulen van de raad 
1845. Foto: idem. 

R. 'w 1 I Fm 

Kort daarna moet het beeld op de gevel van een huis op de hoek Maria-
plaats/Mariastraat geplaatst zijn. Sigarenfabrikant Andries Le Fèvre diende 
op 7 april 1845 een verzoek in bij de stadskameraar tot verbouwing van de gevel 
van zijn woning. Bijgevoegd werd een ontwerptekening (afb. 13), waarop 
waarschijnlijk op initiatief van Le Fèvre het beeld van keizer Hendrik IV op 
de hoek van de gevel is geplaatst 35. De burgemeester en wethouders vonden 
het een matig plan en deden in een brief van 16 april 1845 het voorstel om de 
gevel geheel recht te trekken ter verfraaiing van het stadsgezicht: 'Heb ik de eer 
het voor den welstand hoogst wenschelijk, zoude vinden, indien de gevel van 
het bijgebouw zooveel konde worden ingetrokken, dat de geheele gevel van het 
gebouw in eene regte lijn wierde opgetrokken' 36. 
Er was inmiddels echter al een ander gevelontwerp van stadsarchitect Boll van 
Buuren (afb. 14). Hierbij werd Hendrik IV niet op de hoek van de gevel, maar 
middenvoor geplaatst. Op 8 juli 1845 werd dit tweede plan goedgekeurd 37. In 
de correspondentie gevoerd door Andries Le Fèvre en burgemeester en wethou
ders en bij het bestek van de verbouwing is echter niets terug te vinden over het 
keizerbeeld. De decoratie van de gevel werd kennelijk niet erg belangrijk 
geacht, maar moet wel zijn uitgevoerd. Van der Aa immers noemde beeld D 
in zijn Aardrijkskundig Woordenboek (1848): 'Het keizerlijke standbeeld, dat 
op het koor dezer kerk heeft gestaan is in 1846 op den hoek van een huis aan 
de Mariaplaats gezet' 38. 

35 GAU, Stad, IV, nr. 72, Notulen van de raad 1845. 
36 GAU, Stad, IV, nr. 72, Notulen van de raad 1845, brief 16. 
37 GAU, Stad, IV, nr. 72, Notulen van de raad 8 juli 1845. De chronologie van een en ander is 

niet geheel duidelijk. Boll van Buuren had op 7 maart voor het negatieve advies van B & W 
van 16 april zijn nieuwe ontwerp reeds klaar. 

38 A. J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, XI (Gorinchem, 1848) 449 
vermeldt echter het beeld op de hoek. 
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14. Gedeelte van ver
bouwingstekening 
voor de gevel van het 
huis Mariastraat/Ma-
riaplaats door Boll 
van Buuren uil 1845. 
GAU, Stad, IV, notu
len van de raad 1845. 

Foto: idem. 

Hoelang het keizerbeeld op de gevel heeft gestaan is niet bekend. De restanten, 
keizerskroon, rijksappel en zwaard werden in 1878 beschreven door Muller in 
de Catalogus van het museum van oudheden i9. Hieruit blijkt dat het beeld 
voor dat jaar waarschijnlijk wegens slechte staat van de gevel verwijderd moet 
zijn. Deze restanten zijn vervaardigd van hout en ijzer (afb. 7, 8 en 9). De kroon 
draagt in de benedenrand het opschrift 'D. de Graaf 1781', vermoedelijk de 
naam van de smid. Sporen van verguldsel zijn op de ijzeren onderdelen aange
troffen. Het gehele beeld zal overigens wel beschilderd zijn geweest. In felle 
kleuren prijkt het op de ontwerptekening van stadsarchitect Boll van Buuren: 
de keizer draagt een rode, lange mantel, een gele wapenrok en heeft op het 
hoofd een blauwe kroon (afb. 14). Ook Koopman heeft zich bij het maken van 
zijn beeld dus gehouden aan de traditionele wijze van afbeelden van keizers. 
Dit valt bovendien af te leiden uit één van de overblijfselen, de keizerskroon 
(afb. 7), een beugelkroon langs de rand versierd met rozetten. Op de beugels 
bevinden zich edelstenen en als bekroning van het geheel is een kleine rijksappel 
met kruis aangebracht. Misschien heeft Koopman zich bij zijn werk laten inspi
reren door het portret van keizer Hendrik IV, dat in 1641 gemaakt werd door 
de Utrechtse schilder Jan van Bijlert. Dit hing in 1781 in de kapittelzaal van 
de Mariakerk (afb. 15). Op dit schilderij draagt de keizer eveneens een beugel-
kroon, weliswaar met meer beugels, maar ook rijkversierd met parels. Langs 
de rand van de gouden kroon zijn rozetten aangebracht en bovenop prijkt een 
kleine rijksappel met kruis. De vormgeving van de overige restanten van het 
keizerbeeld gemaakt door Koopman, de rijksappel en het zwaard, is zeer een
voudig. 

39 Muller, Catalogus, nr. 133. 
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15. Keizer Hendrik IV, zoals Jan van Bijlert deze 
schilderde in 1641. Olieverf op doek (198 x 94 
cm). Centraal Museum, Utrecht, nr. 2552. 

Foto: idem. 

Een 19de- en 20ste-eeuws gevelbeeld van Hendrik IV 

Na het verwijderen van het beeld bleef het hoekhuis Mariaplaats/Mariastraat 
niet zonder gevelbeeld achter. Een foto uit ongeveer 1890 geeft een overzicht 
van de Mariaplaats met op de achtergrond het hoekhuis (afb. 16). De sigaren-
handel van Andries Le Fèvre heeft plaats gemaakt voor een magazijn in ijzer
waren. Op de hoek van de gevel prijkt een klein beeld voorstellende Hendrik 
IV (E). Dit beeld bevindt zich thans in de collectie van het Centraal Museum 
te Utrecht en is waarschijnlijk een kleinere opvolger van beeld D. Ook in 1930 
werd het hoekhuis, waarin toen het meubelmagazijn H. A. Hauer gevestigd 
was, van dichtbij gefotografeerd (afb. 17). Het keizerbeeldje, nog in onge
schonden staat, is op deze foto goed te onderscheiden. Het omhooggeheven 
zwaard en de rijksappel vallen op, evenals de lange mantel en het harnas. Enke
le vragen over dit gevelbeeld bleven, ondanks veel speurwerk, onbeant
woord 40. De naam van de beeldhouwer is onbekend, evenals het jaar van 

40 GAU, Stad, IV, nr. 394, Alphabethisch register op de notulen van de commissie van fabricage 
1829-1851; Stukken betreffende uitgaven en voordeden van de verfraaiing en uitbreiding der 
stad 1828-1873; W. J. C. van Rossum, 'Beelden van Hendrik IV op de Mariaplaats', Maand
blad Oud-Utrecht (MblOU), LI (1978) 54. 
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16. Hoekhuis Mariastraat/Mariaplaats, ca. 1890 gefotografeerd door B. Brugsma Azn. 
Foto: Stichting Hel Utrechts Gevelteken Fonds. 

17. Gezicht op hetzelfde hoekhuis, inmiddels meubelmagazijn H. A. Hauer, in 1930 gefotogra
feerd door E. A. van Blitz en Zn. GAU, nr. T.A. Tm. 228. Foto: idem. 
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plaatsing en de eventuele opdrachtgever. Op 26 november 1959 besteedde het 
Utrechts Nieuwsblad in verband met Sint Nicolaas aandacht aan het beeldje en 
plaatste een foto met het verontrustende opschrift: 'Wordt Hendrik IV ge
wurgd?' Het bericht vermeldde onder meer: 'Het beeldje op het huis, dat op 
de hoek van de Mariaplaats staat, stelt de keizer voor. In de loop der jaren zijn 
rijksappel en de handen van het beeld verdwenen. Nu wordt er een aanslag op 
het hoofd gepleegd, want de draden die de feestverlichting moeten vasthouden 
zijn om de hals van het beeld bevestigd. Zal het beeld deze wurging overle
ven?' 41. 
Het Maandblad Oud-Utrecht vroeg een jaar later, in 1960, eveneens aandacht 
voor de geschonden staat van het beeldje: 'Hoewel het beeldje op zichzelf wei
nig of geen betekenis heeft zou het uit historische overwegingen wenselijk zijn, 
dat het deze herinnering aan de stichting der Mariakerk in stand trachtte te 
houden, liefst in herstelde staat'. 42. 
Vijfjaar later werd het beeldje van Hendrik IV verwijderd en door de afdeling 
monumenten van de dienst openbare werken der gemeente Utrecht overgedra
gen aan het Centraal Museum te Utrecht. Op 21 mei 1965 werden foto's ge
maakt om de slechte staat van het beeld vast te leggen (afb. 18). Bij vergelijking 
met de foto uit 1930 constateert men ontbrekende gedeelten zoals de onder
armen, het zwaard en de tenen (afb. 17). De directie van het museum vond de 
kwaliteit van het beeld belangrijk genoeg om het in 1970 te laten restaureren. 
Enkele dikke lagen verf, die als bescherming tegen weersinvloeden waren aan
gebracht, werden verwijderd. Verder werden gipsen reparaties aan het hoofd, 
de kroon en een ten onrechte aangebracht ordeteken weggehaald 43. Op de foto 
uit 1930 zijn de gipsen toevoegsels duidelijk te zien en deze moeten dus in elk 
geval van vóór dat jaar stammen. Het gevelbeeld heeft een lengte van 160 cm, 
de sokkel is 32,5 cm hoog (afb. 19). Hendrik IV draagt een kroon, die gecombi
neerd wordt met een mijter, een pronkharnas waaromheen een naar achteren 
vallende lange mantel. Ook de stevige benen en voeten zijn beschermd. Enkele 
keizerattributen zijn nog aanwezig zoals de keizerskroon, de mantel en het klei
ne zwaard dat achter het rechterbeen staat. Het beeldje is plat van achteren en 
uitgehold. Dat het geen kopie is van het vorige beeld (D) blijkt uit een vergelij
king van de beide keizerskronen, waarbij nauwelijks een overeenkomst te 
bespeuren valt 44. 

Een 20ste-eeuws gevelbeeld van Hendrik IV vervaardigd door Evert van Koo-
ten Niekerk 

De in 1975 opgerichte stichting 'Het Utrechts Gevelteken Fonds' wilde als 
eerste aktiviteit het gerestaureerde gevelbeeldje van Hendrik IV terugplaatsen 
in de gevel van het hoekhuis Mariastraat/Mariaplaats. Dit initiatief stuitte ech-
41 Utrechts Nieuwsblad, 26 november 1959. 
42 MblOU, XXXIII (1960) 8. 
43 Een ordeteken - een onderscheiding uitgereikt voor bijzondere diensten aan de koning of het 

land bewezen - komt niet voor op afbeeldingen van koningen of keizers. 
44 H. J. Broers, Utrecht historische wandelingen (Utrecht, 1908 2) 209: 'Zijn beeld, dat voorheen 

op het dak van de kerk prijkte en dat men in het Stedelijk Museum kan terugvinden, kreeg in 
verkleinde reproductie, een plaatsje aan den gevel van het hoekhuis aan de Mariastraat'. Deze 
gegevens kloppen niet: er zijn alleen restanten in het Centraal Museum te Utrecht. Het betreft 
hier geen reproductie. 
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18. Anoniem vurehouten gevelbeeld van 19. Hetzelfde gevelbeeld van Hendrik IV na 
Hendrik IV uit de tweede helft van de 19e de restauratie. Centraal Museum, Utrecht, 
eeuw voor de restauratie (106 cm hoog). Cen- Foto: idem. 
traal Museum, Utrecht, nr. 14807. Foto: 
idem. 

ter op bezwaren bij het Centraal Museum. Men twijfelde onder meer aan de 
historische relatie van het beeld met de Mariaplaats 45. Een afgietsel van het 
gevelbeeld kon niet vervaardigd worden, omdat men bang was voor beschadi
ging 46. Daarom besloot de stichting tot het maken van een zo getrouw mogelij
ke kopie. De opdracht hiertoe werd gegeven aan de Utrechtse beeldhouwer 
Evert van Kooten Niekerk (geboren 1949). Deze was eerst gedurende vijfjaar 
in opleiding bij beeldhouwer Jan van Luijn aan de academie Artibus te 
Utrecht, om daarna zijn studie aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten 
45 Correspondentie Centraal Museum Utrecht, brief dd 12 november 1974. 
46 Correspondentie van de Stichting 'Het Utrechts Gevelteken Fonds', brief dd 22 februari 1978. 



20. Het huidige gevelbeeld van Hendrik IV op 
het hoekhuis Mariastraat/Mariaplaats uit 1978, 
gemaakt door Evert van Kooten Niekerk. Licht-
gewichtcement. 

Foto: Utrechts Nieuwsblad. 

te Amsterdam te voltooien. Aan de hand van foto's en door eigen waarneming 
vervaardigde Van Kooten een kopie van klei, waaraan de ontbrekende delen, 
handen, voeten, rijksappel en zwaard, werden toegevoegd. Van dit ontwerp 
maakte hij een gietvorm van gips, waarin een soort lichtgewicht cement werd 
gegoten 47. Deze Hendrik IV lijkt niet geheel op zijn voorganger; zijn zwaard 
houdt hij in plaats van naar boven naar beneden gericht. Op 10 juni 1978 vond 
de feestelijke onthulling van het nieuwe beeld van Hendrik IV plaats (afb. 20). 
Op deze wijze wordt de herinnering aan één van de stichters van de Mariakerk 
in het straatbeeld levend gehouden. 

De schilders Jan van Scorel en Jan van Bijlert 

Er zijn niet alleen beelden in Utrecht vervaardigd die keizer Hendrik IV voor-
47 Mededelingen Evert van Kooten Niekerk. 
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stellen, maar ook schilderijen. Het staat vast dat het kapittel van Sint Marie 
aan twee Utrechtse schilders Jan van Scorel en Jan van Bijlert opdracht gaf tot 
het maken van een schilderij van de keizer. 
De vermaarde schilder Jan van Scorel (1495-1562) werd in 1528 aangesteld als 
kanunnik van het kapittel van Sint Marie. Zijn atelier en woonhuis had hij bin
nen de immuniteit van de kerk. Naast zijn schilderswerkzaamheden vervulde 
Jan van Scorel ook andere opdrachten voor het kapittel; zo kocht hij de wijn 
in en onderhandelde hij over grondstukken. Jan van Scorel ontving enkele op
drachten voor het afwerken van schilderijen en op verzoek van kanunnik Hu-
bert van Buchell ontwierp hij twee gebrandschilderde ramen voor de Maria-
kerk 48. Ook schilderde hij portretten van de stichters, bisschop Koenraad en 
keizer Hendrik IV, op de luiken van een hoogaltaar, dat waarschijnlijk niet be
waard is gebleven. Hoe hij de stichters afgebeeld heeft is gedeeltelijk bekend 
uit een beschrijving van Carel van Mander in Het Schilderboeck. Jan van Sco
rel heeft Hendrik IV in knielende houding samen met Koenraad voor een fraai 
landschap geschilderd: 'Op d'eerste twee deuren maeckte hy personnagien als 
't leven: op d'eene een sittende Maria-beeldt met t'kind en Ioseph op d'ander 
den Keyser knielende en den Bisschop Conrardus, welcke personnagien door 
bevel des Keysers de Kercke hadde doen op 't cierlijckste in magnificijk en Pon-
tificael cleedinghe opmaeken met achter een uytnemende schoon Land
schap' 49. 

Een eeuw later verschafte het kapittel van Sint Marie de Utrechtse schilder Jan 
van Bijlert (1598-1671) een opdracht voor een portret van Hendrik IV. Jan van 
Bijlert was leerling van zijn vader, de glasschilder Herman van Bijlert en van 
Abraham Bloemaert. Hij maakte reizen naar Frankrijk en Italië en werd beïn
vloed door de werken van Caravaggio. In 1626 werd Jan van Bijlert meester 
van het Sint Lucasgilde 50. De opdracht voor het portret van Hendrik IV werd 
in een resolutie van 29 januari 1641 omschreven: 
'De Schilderije vanden Keijser Hendrikck den vierden 
Johan van Bijier is toegeleijt voor het contrefeijtsel ende Schilderije vanden 
Keijser Hendricus 4' alhier inden Capittelhuijse staende de somme van twee 
hondert ende vijftich guldens boven ses guldens voor den doeck die betaelt sul
len worden bij heer Hendrick de Jong als fabrijkmeester' 51. 
Ook de rekening aan Jan van Bijlert voor het portretteren en het materiaal dat 
hij gebruikte is bewaard gebleven: 'Item betaelt aan Sr Bijlert voor het schilde
ren ende contrefeyten van Keyser Hendrick de Vierde, alhier in den capittel-
huyse hangende, volgens capittelordonantie ende quitancie de somme van 250 
gld. Ende daerenboven ses gulden voor den doeck, dus alhier 6 gld.' 52. 
Toen de kapittelzaal tegen 1666 werd opgeknapt met nieuw behangstof en 
fraaier zetels, bleek het portret door Van Bijlert schoongemaakt te zijn: 'Aen 
den schilder Byler voor den schilderye van de Keyser schoon te maeken betaelt 
3 gld. 3 st.' 53. 

48 J. A. L. de Meyere, Jan van Scorel 1495-1562. Schilder voor prinsen en en prelaten (Utrecht, 
1981) 24, 25. 

49 C. van Mander, Het Schilder-Boeck (Haarlem, 1604) fol. 236. 
50 Catalogus der Schilderijen, Centraal Museum (Utrecht, 1952) nr. 56. 
51 RAU, St. Marie, nr. 41, Resolutiën van het kapittel, 29 januari 1641, fol. 102. 
52 Calkoen, 'St. Marie', 25. 
53 Inventariskaart Centraal Museum Utrecht, nr. 2552. 
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Het doek kwam in 1830 door schenking van de heer D. van den Bosch in bezit 
van de gemeente en werd in 1948 overgebracht naar het Centraal Museum te 
Utrecht 54. Ook Jan van Bijlert schilderde de gebaarde Hendrik IV in vol kei
zerlijk ornaat (afb. 15). De vorst staat voor een gedrapeerd gordijn, het zwaard 
in zijn rechterhand naar beneden gericht. In zijn linkerhand houdt hij de rijks
appel, symbool voor zijn wereldlijke macht. Op zijn hoofd prijkt de gouden 
keizerskroon, een beugelkroon, die langs de rand versierd is met rozetten en 
edelstenen. Op de beugels zijn pareltjes gezet en het geheel wordt bekroond 
door een rijksappel. Zijn roodfluwelen keizerlijke mantel is met kostbaar her
melijn gevoerd en langs de randen afgezet met parels. Onder de mantel draagt 
Hendrik IV een 17de-eeuws harnas 55. De tweekoppige Duitse adelaar versiert 
het roodfluwelen kussen aan zijn voeten. Op de achtergrond bevindt zich een 
kerk, die waarschijnlijk de Mariakerk moet voorstellen. De vieringtoren als 
herkenbaar element van het gebouw is vrij groot geschilderd. De afmetingen 
van het doek bedragen 200,2 x 95,5 cm. Het is na 1948 herhaalde malen ge
restaureerd en hangt sinds 1975 op de Historische Afdeling van het Centraal 
Museum te Utrecht 56. 

Zie noot 50. 
R. B. F. van der Sloot, 'Harnassen uit eind 16de en begin 17de eeuw in de Noordelijke Neder
landen', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, X (1959) 99-125. 
Zie noot 53. 
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