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Sinds de van nature wat ingetogen heiligen in de Buurkerk het moeten stellen 
met de daar kwartiermakende pierementen, blijken zij opeens de neiging te ver
tonen om zich niet te laten overstemmen. Zij lieten zich niet onbetuigd. 
In 1984 zette Defoer de door restaurateur Tjebbes ten dele weer tot leven ge
wekte heiligen naar kunsthistorische criteria op hun nummer. Enkelen lieten 
zich niet in het gelid voegen. De 'proeve van reconstructie en identificatie' uit 
voorafgaand Jaarboek beoogde vervolgens deze lacunes op te vullen. Hulp 
daarbij werd gezocht in hagiografische gegevens, d.w.z. de levensberichten van 
de heiligen - of wat er voor moet doorgaan - en in terugkoppeling naar ruimere 
cultuur-historische achtergronden. Dit voorjaar tenslotte werd door Scholten 
de gehele Buurkerkbeschildering - opnieuw vooral kunsthistorisch - breedvoe
rig aan beschouwingen onderworpen in een goed gedocumenteerde Utrechtse 
doctoraalscriptie. Het hier voorafgaand artikel vormt een beperkt onderdeel 
daarvan. De vraag daardoor aan de orde is of met dit laatste onderzoek de defi
nitieve oplossingen gegeven zijn? In muziektermen gesteld: zijn wij aan de 'co
da' of slechts aan een 'da capo' toe? 

Hoewel gedachtenwisselingen van deze aard bij redacties en lezers doorgaans 
minder welkom zijn, ligt de zaak gunstiger wanneer blijkt, dat verschillen in 
methodiek ter discussie staan. Dit komt o.i. het duidelijkst naar voren bij de 
stellingname wederzijds inzake de voorstelling van St. Michael en de hem ver
gezellende bisschopsfiguur. 
In de samenvattende conclusies, waarin onze suggestie, dat hier de aartsengel 
St. Michael en St. Magnus zouden zijn verbeeld, stelt de auteur, dat wij bij 
voorbaat van een nauwe iconografische relatie tussen beiden zouden zijn uitge
gaan; dat onder de door Torriggio gesignaleerde afbeeldingen deze combinatie 
ontbreekt, en het zegel van 1270 evenmin een iconografische relatie legt tussen 
het tweetal; dat het onmogelijk is in de gouden ringen de persoonlijke attribu
ten te zien van St. Magnus; dat St. Magnus in het Utrechtse bisdom een vrij 
onbekende heilige is; dat de bisschop in kwestie achter St. Michael is weergege
ven, hetgeen er zelfs op zou duiden, dat deze door de zielenwegende engel al
leen maar de hemel wordt binnengesluisd. 
Niemand zal ons van kwade trouw beschuldigen wanneer wij op grond van dit 
exposé Scholten onder de ongelovige Thomassen rangschikken: hij moet eerst 
een 'iconografische relatie' gezien hebben, wil hij overtuigd worden. Maar er 
is meer tussen hemel en aarde dan iconografische voorstellingen. Te wijzen valt 
op de uitzonderlijk diepgaande en frequente relatie tussen beiden, vermeld in 
de levensbeschrijving van St. Magnus. In het bijzonder niet te verwaarlozen is 
verder de nog steeds ongebroken koppeling sinds eeuwen van dit tweetal, or-
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thodox in de kerk van Rome en - later wat verbasterd overigens - in Harlingens 
St. Michaëlkerk en Magnus, de aanvoerder der Friezen. Gelet op de aarzelende 
keuze bij de door ons voorgestelde identificatie, komt tot uiting, dat wij zeker 
niet bij voorbaat van iets zijn uitgegaan, laat staan van een iconografische rela
tie. De levensbeschrijving tegen de achtergrond van de eeuwenoude traditie, zo 
in Rome als in Friesland, bieden zeker enig houvast. Gegeven dan de over de 
gehele linie schaarse overlevering, zowel iconografisch als cultisch - St. Magnus 
kwalificeert hij als een vrij onbekende heilige - wekt men een ernstig mis
verstand door uit het ontbreken van een gecombineerde voorstelling van dit 
tweetal een soort 'argumentum e silentio' te destilleren. 
De iconografie is nooit het alleenzaligmakend uitgangspunt voor een steekhou
dende bewijsvoering. Zij behoort in nauw verband met de hagiografische gege
venheden beschouwd te worden. Heel schoorvoetend beginnen in Nederland de 
mediaevisten, geleerd door de onderzoeksresultaten elders, het voor hen wat 
'unheimisch' heiligenreservaat te verkennen. Dan blijkt, dat een soms ogen
schijnlijk was los in de lucht hangende mededeling bijzonder verrassende rela
ties en beïnvloeding kan blootleggen. Dit betreft intussen meestal wat buiten-
nissige heiligen, welke men veelal tevergeefs in de overgeleverde Utrechtse ka
lenders zal aantreffen. De reden daarvan is gelegen in het feit, dat zij reeds in 
een - voor onze regionen - zeer vroeg stadium door hier opererende buitenland
se abdijen zijn geïmporteerd. Wij brengen enkele voorbeelden uit vroeger 
onderzoek1 van onze kant vluchtig in herinnering. 

Een 15e-eeuws Latijns klokopschrift voert de inwoners van het Friese Dronrijp 
op als 'stamelende' vereerders van hun patroonheilige, de in het bisdom 
Utrecht overigens geheel onbekende St. Salvius ('qui te collaudant quasi bal-
bi'). Om het zoeken wat gecompliceerder te maken bood Frankrijk drie heili
gen van die naam, welke stammen uit een zeer mistig verleden. Als een hemel-
geschenk verschijnt dan een passage in een - let wel - 17e-eeuws testament van 
een notabele uit Dronrijp, die verduidelijkt, dat het om de verering gaat van 
St. Salvius van Montreuil. Diens levensbeschrijving levert vervolgens de verkla
ring voor de wat vreemd aandoende stamelende of stotterende parochianen van 
Dronrijp. Deze Salvius werd bij spraakgebreken aangeroepen, omdat hij tij
dens een ambtsreis als bisschop op wonderbare wijze een doofstom kind gene
zen heet te hebben. De iconografie van St. Salvius laat ons dan wel geheel in 
de steek, maar enig inzicht in diens cultus en kennis over deze uitheemse heilige 
is dusdoende wel verkregen, ondanks het feit, dat de kalenders in dit opzicht 
zwijgen als het graf. Zelfs kon een stippellijn van het hoge noorden uit naar 
de aloude en beroemde abdij van St. Riquier aan de Franse Kanaalkust op de 
kaart worden uitgezet. 

Soortgelijke conclusie was mogelijk voor de in Frieslands zuidwesthoek als 
kerkpatroon verschijnende St. Chrysanthus. Deze moet van de abdij Prüm of 
haar dochter Münstereifel uit zijn geïmporteerd. 
Misleidend is het daarom wanneer de opponent in het geval van St. Magnus 

M. P. van Buijtenen, Langs de heiligenweg. Perspectief van enige vroeg-middeleeuwse verbin
dingen met Noord-Nederland. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van We
tenschappen, afd. Letterkunde, N.R. XCIV (Amsterdam, 1977). 
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aanvoert, dat deze in onze streken vrij onbekend zou zijn en in de kalenders 
moet hebben geschitterd door afwezigheid. Allereerst heeft Utrechts bisschop 
met hem al zeer vroeg kennis gemaakt wanneer hij op gezette tijden in de seend-
kerk van Anlo in Drente, toegewijd aan St. Magnus, zijn periodieke recht
spraak placht te houden. Maar in Utrecht kende men hem in een latere periode 
eveneens als patroon van het Friese Hoornsterzwaag. Gezwegen dan nog van 
de verering rond Harlingen in Wonseradeel. Dat de Italiaanse heilige hier in fei
te onbekend zou zijn geweest en niet in de kalenders zou hebben gefigureerd, 
valt drastisch te weerleggen. Diens feestdag, 19 augustus, wordt herhaaldelijk 
- zo nodig willen wij nog wel eens turven - als dateringsgegeven in de oorkonden 
vermeld. Men onderschatte dit laatste vooral als criterium niet. Een sprekend 
voorbeeld daarvan levert St. Odulphus. Deze arriveerde in de 9e eeuw uit het 
bisdom Luik en groeide uit tot hulp van de in Utrecht dan fungerende bisschop 
Fredericus. Naar alle waarschijnlijkheid was hij choorbisschop d.w.z. bisschop 
voor de buitengebieden van Utrechts diocees. Als heilige vereerd heeft hij gedu
rende de latere middeleeuwse periode zijn principaal, Fredericus, geheel over
vleugeld. St. Odulphusdag, 12 juni, als dateringsgegeven vormt schering en in
slag. Verder zijn in het Utrechtse bisdom onderscheidene kerken hem gewijd. 
Tot voor kort is raadselachtig gebleven waarom bisschop Fredericus, die de 
marteldood zou zijn gestorven wegens zijn openlijk verzet tegen het incestueu
ze huwelijk van de keizer, weliswaar met een enkele vermelding van zijn feest
dag, 18 juli, als heilige wordt genoemd, terwijl zijn cultus - geen dateringsgege
ven, geen kerkpatronaat - ver onder de maat genoemd moet worden. Deze on
voorstelbare anomalie: een Utrechtse bisschop, aan wie als enige na St. Bonifa-
tius de martelaarspalm ten deel zou zijn gevallen, vraagt uiteraard om ophelde
ring. Zij wordt geleverd door een al eerder in Groot-Brittannië bekend kroniek-
verhaal, dat in de 13e eeuw weer opgeld deed. Fredericus moet in zijn ambtspe
riode een zware misstap hebben begaan. Dit wangedrag is tijdens de Paaswake 
door een engel in Staveren aan Odulphus kenbaar gemaakt met de opdracht 
dit Fredericus onder ogen te brengen. In één nacht - waar anders twee tot drie 
dagen mee gemoeid waren - werd Odulphus, begeleid door de engel, van Stave
ren naar Utrecht gevaren om Fredericus tot inkeer te brengen. Zo geschiedt en 
deze verlaat voor tien jaar zijn zetel om boetvaardigheid te doen. Dit verhaal 
eenmaal gegeven, valt achteraf te constateren, dat er ditmaal ook een iconogra
fische aanduiding voorhanden is. Het eerdere stadszegel van Staveren, een sim
pel leeg schip, wordt in de 14e eeuw vervangen door een, waarop de engel met 
St. Odulphus aan boord worden afgebeeld. Wanneer de zaken zich in werke
lijkheid zo mogen hebben voorgedaan, dan volgt daaruit tevens, dat het marte-
laarsverhaal van Fredericus ('Passio Friderici') een 13e-eeuws maakwerk is, dat 
de zwarte bladzijde van de 9e eeuw moest doen vergeten. Afdoend resultaat 
lijkt het niet te hebben opgeleverd, want ook het fraaie zilveren reliekschrijn 
van Fredericus door Elyas Scerpswert in 1362 vervaardigd blij ft een wat vereen
zaamd cultusteken, dat van Staverens stadszegel concurrentie ondervindt. 
Tenslotte: wanneer als argument tegen de St. Michaël-St. Magnus hypothese 
- een strikt bewijs is onzerzijds niet geleverd - wordt aangevoerd, dat beiden 
niet precies naast elkaar worden voorgesteld, doch St. Magnus achterde aarts
engel, dan ligt de verklaring voor de hand. In hiërarchische zin niet alleen, 
maar ook in de St. Magnus-vita steekt de strijdvaardige aartsengel met hoofd 
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Zegel van Staveren. SIGILLVM BVRGENSIVM DE STAVRIA. 1369. 
Stadsarchief Hamburg. Foto: idem. 

en schouders boven zijn zeer timide beschermeling uit, zodat ook hier het ada
gium 'accessorium sequitur principale' (bijzaak na hoofdzaak) van kracht 
blijft. 

Ware nu - de weinig tot geen steekhoudende argumenten in de oppositie ten 
spijt - de auteur met een verrassende vondst gekomen, op grond van nog niet 
gepubliceerde Buurkerkarchivalia, van een altaar bijvoorbeeld of van een vica-
rie van St. Michael en bisschop zus of zo in de Buurkerk, dan zou er volop re
den zijn de voorgestelde combinatie St. Michaël-St. Magnus voorgoed af te 
schrijven. Men moet zich terdege bewust blijven, dat zulks altijd nog mogelijk 
is - er rest nog onuitgegeven materiaal - terwijl wij, verre van een voldingend 
bewijs te leveren, moesten volstaan met een 'proeve' van identificatie. Wij stel
len daarbij vast, dat intussen is afgezwakt, niet afgedankt echter, ons argument 
met betrekking tot de drie gouden ringen van de bisschop. De auteur is erin 
geslaagd aan te tonen, dat deze meer voorkomen onder anderen bij St. Maarten 
en St. Nicolaas. Dit is een verrijking van het iconografisch materiaal waar wij 
hem dankbaar voor kunnen zijn. Intussen permitteert zulks twee zaken daarom 
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nog niet. Toegegeven, dat drie gouden ringen bij onderscheiden bisschoppen 
en kerkvaders voorkomen, zodat er geen 'disjunctief' criterium aan kan wor
den ontleend, dan mag nog niet zonder meer geconcludeerd worden: dat het 
onmogelijk is om in de gouden ringen de persoonlijke attributen van St. Mag
nus te zien. Nog minder geoorloofd is, hetgeen de schrijver doet, uit de goudbe-
ringde bisschoppengroep een willekeurige te nemen en aan St. Michael te kop
pelen. Recht overeind staat nog altijd het gegeven uit de St. Magnus-vita, dat 
het goud er een zo opmerkelijke rol in speelt. Zou de ringen-redenering bij de 
poging tot identificatie in de richting van St. Magnus ongeoorloofd zijn, dan 
realisere men zich, dat naar analogie daarvan in tientallen gevallen attributen 
als herkenningstekens ten onrechte wegvallen. Hoeveel heiligen worden niet af
gebeeld met onder andere het zwaard als instrument van hun marteling? Het 
zwaard is derhalve niet op zich specifiek voor een of andere heilige, maar in 
combinatie met een tweede of derde attribuut kan het afdoende bewijs opleve
ren. Dit laatste zullen wij - tot eigen schande overigens - hierna in het geval van 
St. Ewoud voor ogen demonstreren. 

Derhalve: de combinatie van de goudberingde bisschop in gezelschap van de 
aartsengel Michael blijft, tot er zwaarder geschut tegen mocht worden aange
voerd, voorlopig gesteld zoals door ons aangegeven. Het geeft o.i. tenminste 
geen pas - zoals hier geschiedt - om zonder nadere aanduiding dan dat ook St. 
Nicolaas soms met gouden ringen verschijnt deze aan St. Michael als gezel op 
te dringen. Geen enkele aanwijzing, dat elders ooit deze combinatie is ver
toond, laat staan, dat een iconografische afbeelding ter tafel komt, hetgeen bij 
Scholten een zo zwaarwegend argument vormt tegen de St. Michaël-St. Mag-
nuscombinatie. Zijn op zich al verwonderlijke vermelding, dat de Domkerk re
lieken bewaarde van St. Nicolaas en van de aartsengel Michael - een geest heeft 
immers geen lichaam - berust wat dit laatste betreft niet alleen op onwaarheid, 
maar is tevens een verkeerde interpretatie van het citaat waarnaar hij verwijst. 
In Van Heussens Historie, blz. 111, staat: 'Op St. Michiels dag zullen de Reli
quien ten toon staan en alle kaarsen branden', hetgeen alleen maar wil zeggen 
dat op diens feestdag alle in de Domkerk aanwezige relieken den volke getoond 
zullen worden. Met wat voor een verlegenheidsbod wij voorts te maken hebben 
blijkt wel daaruit, dat St. Maarten, die toch evenzeer met gouden ringen afge
beeld is bevonden, niet eens als mogelijke kandidaat voor een koppeling met 
de aartsengel wordt genoemd. Des te meer bevreemdend is het als wij moeten 
constateren, dat de grote verering van St. Nicolaas voor de keuze doorslagge
vend moet zijn geweest. Men zou toch menen, dat in Utrecht zulks a fortiori 
voor St. Maarten opgaat. 

Tot nader contra-bewijs blijve dus onze proeve gehandhaafd. Midderlerwijl 
vleien wij ons met de wetenschap, die overigens geen bewijswaarde inhoudt, 
dat de nestor van de Nederlandse iconografen Timmers 'vooral de identificatie 
van St. Magnus bijzonder knap vond'. 
Tenslotte: zou het alleen puur toeval zijn, dat Scholten deze schildering op 1453 
dateert, het jaar waarin precies de altaarvernieuwing in de SS. Michèle en Mag
no te Rome plaatsvond? 

Het valt niet te verwonderen, dat bij eerste confrontatie met een niet nader aan
geduide priester-martelaar Defoer verstek moest laten gaan. Terwijl Ewoud 
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(Ewald) in de middeleeuwen hier duidelijk voet aan de grond had, is het ge
bruik van diens naam na de Reformatie tot oostwaarts buiten onze grenzen te
ruggedrongen. In het aartsbisdom Keulen, maar sterk ook in het aangrenzende 
bisdom Munster in Westfalen wist hij zich te handhaven. Zo formulerend ziet 
men een moeilijkheid verschijnen: wij noemen Ewoud (Ewald), terwijl er twee 
gebroeders-priester onder die naam bekend zijn, te weten de 'witte' (blonde) 
en de 'zwarte' (donkere). Voor een onzer was niettemin een van de twee een 
zeer oude bekende, welke - bij wijze van spreken - diens jeugd verblijd had. On
der de verschillende groepen van import-Rotterdammers van rond de eeuwwis
seling bevonden zich naast Brabanders een stevig aantal Westfalen. Zij ont
plooiden hun aktiviteiten in het bijzonder in jeneverstokerij, klokkenmakerij 
en bakkerij. Ewald Behle met twee nogal voor die tijd luxe aandoende bakkers-
winkels behoorde tot hen. Wij haalden er tegen het einde van de eerste wereld
oorlog in 1918 gist voor het zelf te bakken brood en krentenbollen tenslotte na 
afloop van de distributie. De naam bleef intrigeren tot bij een veel later uitge
voerde analyse2 van de middeleeuwse heiligenkalender van Munster het feest 
van de twee Ewalden (Duorum Ewaldorum op 3 oktober) opdoemde. Die tot 
op zekere hoogte gemakkelijke herkenning van de Ewoud in de Buurkerk nu 
heeft ons in de val gelokt. Toen Timmers iconografische handleiding hen bei
den alleen maar zijdelings vermeldde, werd niet kwaads vermoedend kortheids
halve de Katholieke Encyclopaedie opgeslagen. Met een stelligheid, ogen
schijnlijk geen ruimte voor twijfel latend, worden in het lemma Ewalden de at
tributen: zwaard, boek soms met lam, toebehorend aan Ewoud 'de witte' ver
wisseld met knots, boek en kelk van de 'zwarte'. Uiteraard was het noodzake
lijk geweest om de toch onder handbereik liggende Bibliotheca Sanctorum of 
een ander ter controle te raadplegen. Nu werd nodeloos in eigen goal gescoord 
door enkel op routine te spelen. Te groot geloof aan onze kant, te weinig aanleg 
tot ongelovige Thomas, die eerst (iconografisch) wenst te zien alvorens een me
ning te onderschrijven. Maar verder illustratie tevens, dat in het Ewaldengeval 
zwaard plus boek tegenover knots annex boek voldoende houvast bieden. Zo 
verwijst - tot het tegendeel zal worden aangetoond - de bisschop met drie gou
den ringen in combinatie met de aartsengel Michaël eerder naar St. Magnus van 
Trani dan naar de ook wel een enkele maal zo uitgebeelde St. Nicolaas of St. 
Maarten. Wij corrigeren hiermee onze identificatie van zwarte in Ewoud de 
Witte. 

Van minder belang komen ons de reserves voor, welke met betrekking tot de 
vier (grote) maarschalken naar voren zijn gebracht. De suggestie wordt gewekt, 
dat ons betoog zou zijn uitgegaan van een groepsgewijze voorhanden zijnde of 
bestaand hebbende afbeelding van dit kwartet. Soms komen deze wel voor. De 
bedoeling van de uiteenzetting was in eerste instantie te laten zien hoe via de 
in de Buurkerk gehouden questen van deze vier, waarvan er drie bovendien an
derszins nog worden gesignaleerd, het door'Vroom zo voortreffelijk ontlede 
mechanisme van de Domfinanciering in de praktijk placht te verlopen. Onno-

M. P. van Buijtenen, W. J. Buma en K. Heeroma, 'Middeleeuwse Friese huwelijkstoespraken 
in Bazel', Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, I (1959), waar de 
Munsterse kalender wordt behandeld op p. 297-317. 
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Zilveren borstbeeld van St. Fredericus, bisschop van Utrecht in de 9e eeuw, in 1362 vervaardigd 
door de goudsmid Elyas Scerpswert. Rijksmuseum Amsterdam. Foto: idem 

dig is het, dat de maarschalkstitel daarbij wordt opgevoerd, zoals met de St. 
Antoniusvoorstelling in de Buurkerk het geval is. Men kende de vier maar
schalken toch wel. Indirect wordt dit o.i. bevestigd vanwege het toekennen van 
dit praedicaat in de Buurkerk, zowel aan de overigens wat obscure St. Jeroen 
als aan de hier wat uit de koers geraakte St. Fiacre. Zij dankten hun rangsver
hoging juist aan de taxatie tegenover de 'big four' door de stem des volks hier 
ter plaatse. 
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Met betrekking tenslotte tot de vraag of in de fragmentschildering van de drie 
vrouwen in de poort de opwekking van Lazarus dan wel de ontmoeting van Jo
achim en Anna in de Gouden Poort terug te vinden moet zijn, lijkt een dwin
gende keuze niet wel mogelijk. Daar stijlkritische argumenten hier het meeste 
gewicht in de schaal leggen, komt o.i. de kunsthistorici bij de beoordeling een 
groter gezag toe. Deze beoordeling ging en gaat duidelijk uit in de richting van 
Lazarus' opwekking. Niettemin zal het hunnerzijds op prijs zijn gesteld - om
dat beslissen op voornamelijk gebarentaal zijn bezwaren heeft - dat een tweede 
mogelijkheid ter overweging niet geheel zonder grond werd aangedragen. 

Bij het beëindigen van de beschouwingen over de legpuzzle, welke sommige 
heiligen van de schilderingen in Utrechts Buurkerk bieden, zal één ding duide
lijk zijn geworden: het laatste woord erover is nog niet gezegd. Er is geen 'coda' 
voorlopig te componeren, maar gebleken is, dat het 'da capo' niet geheel onge
wijzigd kan worden ingezet. Deze ingeslopen dissonant moge de heiligenhymne 
voortaan niet meer storen zoals in de toekomst misschien de overgebleven on
zekere notaties kunnen worden aangevuld. Zo blijven heiligen tussen pieremen
ten intrigeren. 
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