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Inleiding 

Binnen de vijftiende-eeuwse Utrechtse schilderkunst neemt de miniatuurschil
derkunst in kwalitatief en kwantitatief opzicht verreweg de meest belangrijke 
plaats in. Miniatoren als de Meester van Zweder van Culemborg, de Meester 
van Catharina van Cleef en de Meester van Evert van Soudenbalch zorgen met 
hun ateliers tussen circa 1420 en 1470 voor een continue produktie van door
gaans hoogstaand verluchtingswerk. 
Paneelschilderingen en muurschilderingen uit die periode zijn er opvallend 
weinig1. Ook als men daarbij de overweging betrekt, dat deze verhoudingsge
wijs meer onder de Beeldenstorm te lijden hebben gehad dan de betrekkelijk 
eenvoudig in veiligheid te brengen manuscripten. Het zestal muurschilderin
gen, dat door restaurator E. J. Tjebbes tijdens de restauratie van de Buurkerk 
en de verbouwing daarvan tot expositieruimte van het Nationaal Museum van 
Speelklok tot Pierement onder de witkalk vandaan is gehaald, kan daarom als 
een belangrijke aanvulling van de vijftiende-eeuwse Utrechtse schilderkunst 
worden gezien. 
Niet helemaal ten onrechte verweet onlangs de Groningse restaurator L. Muller 
de Nederlandse kunsthistorici, dat zij te weinig betrokken zijn bij de restauratie 
van muurschilderingen hier te lande: 'Kunsthistorici komen [...] meestal pas 
als het projekt klaar is, of je ziet ze in het geheel niet. Het motto schijnt bij 
hen te zijn: 'Alleen voor beschuit kom ik e ru i t . . . ' , i.e. voor Italiaanse 
Meesters'2. Geheel hiermee in overeenstemming is het feit, dat Hoogewerff met 
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weest, die de muurschilderkunst systematisch behandeld en in een kunsthisto
risch kader geplaatst heeft3. Sinds het verschijnen van de eerste twee delen van 
zijn opus magnum (1936-1937) zijn er echter relatief veel muurschilderingen 
onder de witkalk tevoorschijn gekomen en - helaas - ook enige definitief ver-

Deze bijdrage is deels gebaseerd op mijn doctoraalscriptie '15de eeuwse Utrechtse schilder
kunst: de muurschilderingen in de Buurkerk', waarvan drs P. le Blanc en prof. dr J. Chr. Klamt 
als begeleiders optraden. 
Op stilistische en iconografische gronden kan een achttal vijftiende-eeuwse panelen aan 
Utrechtse meesters worden toegeschreven. Schriftelijke bronnen waaruit blijkt dat een bepaald 
paneel in Utrecht besteld of door een Utrechtse meester geschilderd is, ontbreken. Vijftiende-
eeuwse muurschilderingen in Utrecht zijn naast de Buurkerk nog te vinden in de Domkerk, het 
voormalig kapittelhuis van de Domkerk en de Jacobikerk. 
L. Muller, 'De restauratie van de gewelfschilderingen in de kerk van Godlinze', Groninger ker
ken, III (1986) 48. 
G. J. Hoogewerff, De Noord-Nederlandsche schilderkunst (5 dln.; Den Haag, 1936-47). 
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dwenen. Een actueel overzicht van wat er aan muurschilderingen in Nederland 
aanwezig is, wordt dan ook node gemist4. 
Aan wetenschappelijke belangstelling heeft het de nieuw ontdekte Utrechtse 
muurschilderingen verheugenderwijs niet ontbroken. In oktober 1984, een lut
tele maand na de officiële opening van het Nationaal Museum van Speelklok 
tot Pierement, verscheen reeds een eerste inventarisatie van alle in de Buurkerk 
aanwezige muurschilderingen, geschreven door H. L. M. Defoer5. Korte tijd 
daarna schreef E. J. Tjebbes een gelijksoortig, zij het aanmerkelijk beknopter 
artikel waarin verder informatie werd verstrekt omtrent de technische aspekten 
van de restauratie en conservatie van de muurschilderingen6. Beide auteurs te
kenden ook voor een publicatie waarin zij hun eerdere bevindingen samenvat
ten en in een enkel geval aanvulden met gegevens uit een op dat moment nog 
niet in druk verschenen artikel7. Dit laatste, van de hand van M. P. van Buijte-
nen en A. K. de Meijer en gepubliceerd in het Jaarboek Oud-Utrecht van vorig 
jaar, gaat uitgebreid in op de cultuurhistorische achtergronden van vijf 
muurschilderingen8. 

De direkte aanleiding om hier nogmaals de aandacht voor enige muurschilde
ringen in de Buurkerk te vragen is tweeledig. In de eerste plaats kunnen naar 
kunsthistorische maatstaven gerekend niet alle door Van Buijtenen en De Meij
er gepropageerde heiligenidentificaties even bevredigend worden genoemd. In 
de tweede plaats vormt de recente restauratie van de muurschilderingen een 
goed uitgangspunt om nader in te gaan op de stijl en iconografie van twee ervan 
en hun verwantschap in dat opzicht met de contemporaine Utrechtse schilder
kunst. Het betreft de muurschildering met St. Christophorus op de oostelijke 
torenwand en die met de Boom van Jesse. 

De Vier Maarschalken in de Buurkerk? 

Het is niet de eerste keer dat Van Buijtenen en De Meijer met hun Heiligen tus
sen Pierementen een gezamenlijke blik op muurschilderingen in het Stichtse 
werpen. Eerder verscheen van hun hand een publicatie gewijd aan het heiligen-
sextet op de zuidmuur van de toren in de Nederlands Hervormde kerk te 
Westbroek9. De uitdaging om zich juist met dit zestal bezig te houden lag niet 
in de stilistische of iconografische eigenaardigheden, noch in de identificatie -
de namen zijn in inscriptie aangebracht - maar in de vreemdsoortige combinatie 
van dit 'stel ongeregeld'10. 
Beide studies zijn vooral van belang vanwege het inzicht dat zij verschaffen in 
de heiligencultus en de wijze waarop die zich openbaart en verspreidt. Om een 

4 In dit opzicht is het bepaald gelukkig te noemen, dat P. le Blanc een uitgebreide publicatie over 
de muur- en gewelfschilderkunst in Nederland in voorbereiding heeft. 

5 H. L. M. Defoer, 'De muurschilderingen in de Buurkerk', Nationaal Museum van Speelklok 
tot Pierement, VI (1984) XIV-XXI. 

6 E. J. Tjebbes, 'De muurschilderingen in de Buurkerk', Het vijf kerken restauratieplan, XIII 
(1985) 1-12. 

7 H. L. M. Defoer en E. J. Tjebbes, 'De muurschilderingen in de Buurkerk', Restauratie vijf her
vormde kerken in de binnenstad van Utrecht. Jaarverslag 1982, 1983, 1984, VII (1986) 184-205. 

8 M. P. van Buijtenen en A. K. de Meijer O.S.A., 'Heiligen tussen pierementen. Proeve van re
constructie en identificatie', Jaarboek Oud-Utrecht 1985, 9-61. 

9 Idem, Westbroeks heiligen in polderperspectief (Nijmegen, 1981). 
10 Idem, 8. 
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aan het theater ontleende beeldspraak te gebruiken, richten zij zich op het en
sceneren van een middeleeuws toneel waarin heiligen tegen een wisselend decor 
komen - soms van ver - en gaan. De daartoe gebruikte onderzoeksmethode sluit 
aan bij de 'Patrozinienforschung' en 'Kultgeographie' zoals die in Duitsland 
tot ontwikkeling is gekomen en te onzent door Van Buijtenen al in vroegere pu
blicaties op boeiende wijze is verantwoord en in praktijk gebracht11. 

De op muurschilderingen verbeelde heiligen in de Buurkerk zijn voor Van Buij
tenen en De Meijer blijkens de ondertitel van hun artikel uitgangspunt geweest 
voor zowel reconstructie als identificatie. In het geval van St. Antonius abt in 
de binnenste noordbeuk is met name reconstructie toegepast; identificatie le
verde gezien de eenduidige iconografie van de voorstelling geen problemen op. 
Gereconstrueerd is een heiligenkwartet, welbekend onder de naam de Vier 
Maarschalken, in de Buurkerk. 
De verering van St. Antonius abt, St. Hubertus, St. Cornelius en St. Quirinus 
als de Vier Maarschalken was gecentreerd in het gebied van de Nederrijn met 
als voornaamste cultusplaatsen respectievelijk Keulen en Wezel, St. Hubertus 
in de Ardennen, Kornelimünster en Neuss12. Voor wat betreft het bisdom 
Utrecht lijkt de verering slechts beperkt ingang te hebben gevonden13. De vier 
heiligen golden in groepsverband in de eerste plaats als invloedrijke en machti
ge voorsprekers en verder als beschermers tegen huidziekten en behoeders van 
vee en huisdieren. 
Het feitelijke bestaan van een dergelijk viermanschap van heiligen zou voor het 
Utrechtse Domkapittel een reden kunnen zijn geweest om naast de zes vanouds 
in het bisdom gehouden questen, waaronder die van Antonius abt, Hubertus 
en Cornelius, nog omstreeks 1443 een zevende, die van Quirinus, toe te laten14. 
Opvallend - of gezien de beperkte verering misschien wel typerend - is dat de 
maarschalktitel in de bronnen betreffende de instelling van de questen 
ontbreekt15. De maarschalktitel komt overigens wel voor, maar zeker niet in 
relatie tot een beperkte, nauw omschreven groep heiligen. Het onderschrift bij 
de muurschildering met St. Fiaker in de Buurkerk luidt bijvoorbeeld: 'Sanct 
Fiacre maerscalk vande damen ende van mer ander plaghen'16. 

Zie vooral M. P. van Buijtenen, Langs de heiligenweg. Perspectief van enige vroeg
middeleeuwse verbindingen met Noord-Nederland (Amsterdam, 1977). 
J. Höfer en K. Rahner, ed., Lexikon für Theologie und Kirche, VII (Freiburg im Breisgau, 
19622) 106-107; M. Zender, Räume und Schichten mittelalterlichen Heiligenverehrung in ihrer 
Bedeutung für die Volkskunde (Köln, 19732) 153-154; J. J. M. Timmers, Christelijke symboliek 
en iconografie (Haarlem, 1978) nr. 668; G. Korte, Antonius der Einsiedler in Kult, Kunst und 
Brauchtum Westfalens (Werl, 1952) 54-56. 
Zender noemt vicariaten van de Vier Maarschalken in kerken te Ruurlo, Warnsveld en Zut-
phen, Raüme, nr. 451, 564 en 596. 
Idem, 154; W. H. Vroom, De financiering van de kathedraalbouw in de middeleeuwen (Maars-
sen, 1981) 305. 
A. Eekhof, De questierders van den aflaat in de Noordelijke Nederlanden (Den Haag, 1909) 
bijlage 11 en 13. De titel ontbreekt eveneens in de kerkmeesterrekeningen van de Buurkerk, die 
op de reliekenrondgang van de questierders betrekking hebben. Dat de oorzaak daarvan ge
zocht moet worden in een gevestigde volksverering lijkt me niet aannemelijk. Vgl. Van Buijte
nen en De Meijer, 'Heiligen', 23. 
Defoer en Tjebbes, zowel als Van Buijtenen en De Meijer zijn van mening dat het tweede gedeel
te van het onderschrift, 'van mer ander plaghen', gelezen moet worden als: en meer van zulke 
vrouwenkwalen. Defoer en Tjebbes, 'De muurschilderingen', 198; Van Buijtenen en De Meijer, 
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Intussen heeft mijn bezwaar tegen het exposé van Van Buijtenen en De Meijer 
over de Vier Maarschalken niet zozeer betrekking op de inhoud, als wel tegen 
de toepassing ervan: is de veronderstelling wel zo gewettigd dat het illustere 
viermanschap in de Buurkerk op het appèl aanwezig was?17. Wordt deze vraag 
in iconografische zin begrepen, dan kan over het antwoord geen misverstand 
bestaan. Op de muurschildering is Antonius abt geïsoleerd weergegeven. Van 
een 'groepsportret', zoals op het gewelf van de Nederlands Hervormde kerk te 
Winterswijk, is geen sprake18. De heilige heremiet is een van de bekendste, 
meest vereerde en veelvuldig afgebeelde heiligen en functioneert ook heel goed 
buiten het kader van de Vier Maarschalken. Muurschilderingen met zijn af
beelding zijn in Nederland onder meer te vinden in de Maartenskerk te Zalt-
bommel en de Stefanuskerk te Borne, in het laatste geval tezamen met St. Ro
chus, evenals St. Antonius abt een zogeheten pestheilige19. 
In de Buurkerk werd door een Antoniusbroederschap in 1452 een altaar in ge
bruik genomen20. Het rechtvaardigt het vermoeden dat met de Antonius abt 
van de muurschildering de schutspatroon van deze broederschap is weergege
ven. 

Wordt de eerder gestelde vraag naar de aanwezigheid van de vier heiligen letter
lijk verstaan, ook dan valt groepsvorming moeilijk aan te nemen. Naast de 
muurschildering van Antonius abt staat slechts de aanwezigheid van een nu 
verdwenen beeld van Cornelius vast21. Verder vermeldt alleen een achttiende-
eeuwse bron22 een aan Hubertus gewijd altaar, terwijl over de aanwezigheid 
van Quirinus in het geheel niets bekend is. De door de questierders in schrijnen 
rondgedragen relieken van de heiligen kunnen hier nadrukkelijk buiten be
schouwing blijven! 

'Heiligen', 25. Op grond van het woordje 'ander' ligt het echter meer voor de hand in dat ge
deelte een verwijzing te zien naar de andere ziekten waarvoor St. Fiaker als competent genezer 
gold. Het zestiende-eeuwse gebed dat Van Buijtenen en De Meijer citeren eindigt ook met 'Et 
ausie d'aultres maux divers/Dont médecin ne peut guérir'. Voor een meer algemene betekenis 
van de maarschalktitel zie ook J. Verdam, ed., Middelnederlandsch Woordenboek, IV (Leiden, 
1889) 1008. 

17 Van Buijtenen en De Meijer, 'Heiligen', 15. 
18 De vier zijn in bladknoppen afgebeeld op het westelijk gewelfveld van de koortravee en het 

oostelijk gewelfveld van de meest oostelijke schiptravee. 
19 Foto-archief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, nr. 44502. 
20 Gemeentearchief Utrecht (GAU), Broederschappen, nr. 249. De leden van de broederschap 

hielden op de naamdag van de heilige een vergadering voor het Schepenhuis, waarna men zich 
met een toorts naar het altaar in de kerk begaf. Daar werd een mis en vervolgens een vergadering 
gehouden, die met een gezamenlijke maaltijd werd besloten. Verder werd op alle zondagen een 
mis opgedragen. Voor de overleden broeders werden dertig zielmissen gehouden. Het Centraal 
Museum te Utrecht bezit een vijftiende-eeuws, loden stempel van de broederschap. Catalogus 
van het historisch museum der stad (Utrecht, 1928) nr. 1410. 

21 Het beeld was opgesteld aan de zuidzijde van de kerk, F. A. L. van Rappard, ed., 'De rekenin
gen van de kerkmeesters der Buurkerk te Utrecht in de vijftiende eeuw', Bijdragen en mededee-
lingen van het historisch genootschap gevestigd te Utrecht, III (1880) 163. 

22 Historie ofte beschryving van 't Utrechtsche bisdom, I, Van den oudheden en gestichten der 
stad Utrecht (Leiden, 1719) 286. Het is maar de vraag of er ook in de vijftiende eeuw al een 
Hubertusaltaar in de Buurkerk aanwezig was. De in de Historie vermelde altaren blijken voor 
een belangrijk deel overgenomen uit het rapport, dat is opgemaakt tijdens de visitatie van de 
Buurkerk, uitgevoerd onder supervisie van bisschop J. de la Torre in 1569. Hierin wordt geen 
Hubertusaltaar genoemd. 'Visitatie van de Buurkerk te Utrecht 5 juli - 26 augustus 1569', Wer
ken uitgegeven door het historisch genootschap, serie 3, XXIX (1911) 47-110. 
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Ewoud de Witte (midden) en Ewoud de Zwarte (rechts). De eerste heeft als attribuut een zwaard, 
de tweede een knuppel. Deel van de linkervleugel, afkomstig van een reliekschrijn, ca. 1410-30 ge
schilderd door een Keuls meester. Kunibertskirche, Keulen. Foto: Statief, Utrecht. 

Niet St. Ewoud de Zwarte, maar St. Ewoud de Witte 

De questen hebben Van Buijtenen en De Meijer ook op het spoor gezet van de 
heilige priester op de muurschildering in de binnenste noordbeuk van de 
kerk23. De uiteindelijk door beide auteurs voorgestelde identificatie had echter 
ook lichter uit kunnen vallen. Op 1 maart 1378 wordt door bisschop Arnold 
van Hoorn de quest van Ewoud toegelaten24. In de kerkmeesterrekeningen van 
de Buurkerk worden diverse malen onder het hoofd 'Opbueren van den cassen' 
23 Van Buijtenen en De Meijer, 'Heiligen', 29-31. 
24 Eekhof, De questierders, 70-72 en bijlage 12. Deze quest wordt later ook wel de quest van Theo-

baldus genoemd. Idem, bijlage 103 en 110. 
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kleine bedragen voor 'sinte Ewouts casse' verantwoord25. 'Opbueren' is de in 
de rekeningen gebruikelijke aanduiding voor inkomsten. Met de 'cassen' wor
den de reliekkasten bedoeld, waarmee de questierders langs de kerken trokken. 
Het handelt hier niet om een bijdrage van de kerkmeesters voor het tentoonstel
len van de reliekkasten, zoals Van Buijtenen en De Meijer vermoeden, maar 
om een vergoeding voor het op passende wijze ontvangen van de questierders 
met hun gevolg en de 'cassen' in de kerk26. 
Dat St. Ewoud in Utrecht een zekere verering genoot, blijkt uit de aanwezig
heid van een Ewoudbroederschap. Deze werd in 1488 opgericht en was ge
vestigd op een altaar in het transept van de Nikolaaskerk27. In de Jacobikerk 
heeft een offerblok voor Ewoud gestaan28. Interessant is verder de post in de 
kerkmeesterrekening van de Buurkerk over 1420/1. Onder het hoofd 'dit 
gheeft die kerck jaerlix tot ewigh moerin' staat vermeld: 'item 8 st. daer voer 
zinghen zi misse van sinte ewout'29. 
Met St. Ewoud kunnen in wezen twee personen zijn bedoeld die naar hun haar
kleur de Witte en de Zwarte Ewoud worden genoemd30. Het zijn broers van 
Angelsaksische afkomst die volgens de legende bij missieaktiviteiten in het ge
bied van de Saksen tegen het einde van de zevende eeuw de dood vonden. Veel 
afbeeldingen van de twee heilige broers zijn er niet. Een voorstelling op de re
liekschrijn uit circa 1410-1430 te Keulen (Kunibertskirche) toont hen als jonge
lingen in priesterlijk gewaad31. Ewoud de Witte heeft een tegen de rechter
schouder gehouden zwaard in de rechter- en een boek en een palmtak in de lin
kerhand. Ewoud de Zwarte heeft het boek en de palmtak in de rechter- en een 
knuppel in de linkerhand. Wat betreft de muurschildering in de Buurkerk gaat 
het dus om Ewoud de Witte32. 

Wie staat er naast St. Michael? 

De identificatie van de heilige bisschop naast de aartsengel Michael op de 
25 In de kerkmeesterrekeningen over 1435/6, 1499/1500 en 1500/1. Respectievelijk Van Rappard, 

'De rekeningen', 44, 220 en J. J. Dodt van Flensburg, ed., 'De rekeningen der parochiekerken, 
dienstbaar gemaakt aan de geschiedenis. I, de Buurkerk', Archief voor kerkelijke en wereldsche 
geschiedenissen inzonderheid van Utrecht, VI (1846) 307. 

26 Zo moesten bij schrijven van Philips van Bourgondië 'die questen, heylichdommen ende cassen, 
mit hoeren boden ende dienren, die daer mede commen zullen [. . .] mit gewoonlicke clocluy-
dinge [.. .] goedertierlic ende deuchdelic ontfangen' worden. Eekhof, De questierders, LXIII. 
Kleine bijdragen voor het inhalen van reliekkasten worden ook door Noordeloos genoemd. P. 
Noordeloos, 'Antoniana', Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland, 
I (1959) 43. 

27 GAU, Broederschappen, nr. 332. 
28 In de kerkmeesterrekeningen van de Jacobikerk wordt ook de casse van Ewoud genoemd. Th. 

H . F . van Riemsdijk, Bijdragen tot de geschiedenis van de kerspelkerk van St. Jacob te Utrecht 
(Leiden, 1888) 27 en 47. 

29 Van Rappard, 'De rekeningen', 30. 
30 F. Kirschbaum, ed., Lexikon der christlichen Ikonographie (LCI) (8 din.; Rome/Freiburg, 

1968-76) VI, 210; J. Braun, Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst (Freiburg 
im Breisgau, 1897) 246-247. 

31 A. Stange, Kritisches Verzeichnis der deutschen Tafelbilder vor Dürer, I (München, 1967) nr. 
57. 

32 In navolging van Van Buijtenen en De Meijer menen ook Defoer en Tjebbes abusievelijk dat 
Ewoud de Zwarte is afgebeeld. Defoer en Tjebbes, 'De muurschilderingen', 195. Het lammetje 
dat de twee eerstgenoemden op het boek zien blijft voor mij verborgen. Een lammetje op het 
boek van Ewoud de Witte komt een enkele keer wel voor maar dan in veel latere, zeventiende-
eeuwse voorstellingen. 
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muurschildering in de zuidbeuk van de kerk wordt ernstig bemoeilijkt door het 
ontbreken van persoonlijke attributen. Toch hebben Van Buijtenen en De 
Meijer een poging gewaagd. Volgens hen is St. Magnus, bisschop van Anagni 
(of Trani), afgebeeld33. Het is de moeite waard de relevante gegevens uit hun 
betoog kort weer te geven. Daarbij moet de beperktheid die een dergelijke sa
menvatting nu eenmaal eigen is, op de koop toe worden genomen. 
De Friese kolonie te Rome bezat in het begin van de negende eeuw een aan Mi
chael gewijd kerkje. In 846 werd de Eeuwige Stad door de Saracenen bedreigd. 
Samen met de andere Germaanse kolonies, nam ook de Friese deel aan de ver
dediging. Een tweetal jaar later kon, onder leiding van keizer Lotharius, een 
tegenaanval richting Apulië worden ingezet. De Friezen wisten tijdens deze 
campagne 'en passant' beslag te leggen op relieken van Magnus. Ze kregen een 
plaats in hun voortaan ook aan hem gewijde kerkje. 

Later werd een armreliek naar Friesland overgebracht. Daar zag men de heilige 
vanwege een verkeerde interpretatie van de historische gegevens als de (Friese) 
legeraanvoerder, die Rome met succes tegen de Saracenen had verdedigd. Het 
uit 1270 daterende zegel van Wyldinghen geeft echter nog een beeld van de 
vroegere traditie. Het toont aan de keerzijde de Friese held Herio en aan de 
voorzijde St. Magnus, onder wiens bescherming de campagne met voorspoedig 
resultaat verlopen was34. Het randschrift luidt: 'Sanctus Magnus Dux Friso-
num'. 
In een legende van Magnus komen herhaaldelijk passages voor, waarin een en
gel hem met raad en daad terzijde staat. Eenmaal noemt Magnus hem bij zijn 
naam: Michael. Als de bisschop op een bepaald moment in de gevangenis te
recht komt is het Michael die hem bevrijdt. Magnus krijgt bij deze gelegenheid 
de opdracht van de aartsengel om de restanten van een stukgevallen, gouden 
Jupiterbeeld onder zijn mantel mee te nemen en ter plaatse onder de behoefti-
gen te verdelen. Uit een door de Italiaan Torrigio in 1629 geschreven boekje 
over de Michael- en Magnuskerk te Rome blijkt, dat zich hierin een achttal 
muurschilderingen bevond. Deels waren deze voorstellingen gewijd aan Mi
chael, deels aan Magnus35. Van Torrigio is ook het bericht, dat in 1453 de Ro
meinse relieken van Magnus in een nieuw altaar worden bijgezet. 
De naam van Magnus is een enkele keer opgenomen in Nederlandse kalenders, 
variërend in tijd van de dertiende tot en met de vijftiende eeuw. 
Op grond van de bovenstaande gegevens uiten Van Buijtenen en De Meijer de 
suggestie, dat in de vijftiende eeuw, mede als gevolg van Rome-pelgrimages, 
het heiligenkoppel Michael-Magnus niet onbekend was in Utrecht. In algemene 
zin zou dit volgens de beide auteurs de aanwezigheid van de twee heiligen in 
de Buurkerk kunnen veklaren. Van meer specifiek belang achten ze de gouden 
ringen die, met enige moeite, aan de vingers van de rechterhand van de H. bis
schop te zien zijn. Zij worden door hen namelijk opgevat als de persoonlijke 
attributen van de H. Magnus en zouden aldus verwijzen naar het goud dat deze 
onder de behoeftigen heeft verdeeld. 

33 Van Buijtenen en De Meijer, 'Heiligen', 33-41. De identificatie is door Defoer en Tjebbes over
genomen, 'De muurschilderingen', 189-191. 

34 M. P. van Buijtenen, De grondslag van de Friese vrijheid (Assen, 1953) 60-61 en afb. 4. 
35 Idem, 58-59 en afb. 3. Voor wat betreft de datering van deze muurschilderingen; met het jaar 

van uitgave van het boekje is slechts een terminus ante quem bekend. 
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Hoe aantrekkelijk ook beargumenteerd, enkele kritische opmerkingen bij de 
gesuggereerde identificatie lijken mij toch terzake. In de eerste plaats zijn Van 
Buijtenen en De Meijer al bij voorbaat uitgegaan van een nauwe iconografische 
relatie tussen beide heiligen. Een relatie dus die specifieker is dan die tussen Mi
chael en heiligen in het algemeen. In de Legenda Aurea wordt expliciet Michael 
genoemd als degene die de zielen van de heiligen ontvangt en naar het paradijs 
begeleidt36. Een nauwe iconografische relatie hoeft echter niet noodzakelijk 
aanwezig te zijn. Op retabels, gebeeldhouwd of beschilderd, is het bijvoorbeeld 
niet ongebruikelijk dat heiligen paarsgewijs worden voorgesteld, zonder dat 
daarvoor een andere dan een kompositorische reden is aan te wijzen. In dit ver
band moet ook worden gewezen op het feit, dat op een altaar een vicarie 
gesticht kon worden ter ere van meerdere heiligen en logischerwijs dus ook ter 
ere van een andere heilige dan degene aan wie het altaar in oorsprong was ge
wijd. 

In de tweede plaats moet de stelligheid waarmee de auteurs suggereren, dat de 
ringen om de vingers van de bisschop als 'pars pro toto' voor het door Magnus 
meegevoerde goud gelden, verbazing wekken bij degene die vertrouwd is met 
de iconografie van bisschoppen in de middeleeuwse kunst. Hoewel geen regel, 
is het bepaald ook niet uitzonderlijk, dat een bisschop met meerdere (gouden) 
ringen om de vingers wordt afgebeeld. Zo zijn bijvoorbeeld aan de vingers van 
de rechterhand van St. Maarten op de linkervleugel van het drieluik van de 
Meester van Delft te Amsterdam (Rijksmuseum) duidelijk drie smalle gouden 
ringen zichtbaar. Ook de weinige van St. Magnus bekende afbeeldingen geven 
geen aanleiding om de ringen als persoonlijk attribuut te interpreteren37. Ge
kleed als een bisschop met een boek in de hand, komt hij voor op een altaarstuk 
uit circa 1320-1330 in de Andreakerk te Anagni. In de kathedraal van dezelfde 
plaats zijn bovendien diverse muurschilderingen te vinden waarop Magnus 'ge
woon' als bisschop is afgebeeld. De crypte biedt voorstellingen van zijn marte
laarschap, begrafenis, reliekentranslatie en enkele posthuum tot stand geko
men wonderen38. 

In al deze gevallen ontbreken persoonlijke attributen. Treffend is daarentegen 
wel, dat Magnus consequent als een oudere, grijs bebaarde man is weergege
ven. 
St. Magnus wordt in geen van de bekende voorstellingen tezamen met de aarts
engel Michael afgebeeld. De door Torrigio beschreven muurschilderingen in de 
Michael- en Magnuskerk te Rome, lijken eerder aanleiding te geven tot de ver
onderstelling, dat beide heiligen - althans in visueel opzicht - min of meer los 
van elkaar werden vereerd. Zou het anders niet méér voor de hand hebben gele-

J. de Voragine, Die Legenda Aurea, vert. R. Benz (Jena, 1925) 743. 
LCI, II, 473; G. Kaftal, Saints in Italian art. Iconography of the saints in central and south 
Italian schools of painting (Florence, 1965) nr. 236 en afb. 846-854. Réau verwart Magnus van 
Anagni gedeeltelijk met Magnus van Oderzo. L. Réau, Iconographie de l'art chrétien, III (Pa
ris, 1959) 861. 
F. W. N. Hugenholtze.a., 'The Anagni frescoe's -amanifesto. A historical investigation', Me
dedelingen van het Nederlands Instituut te Rome, XLI (1979) 139-172. Dat de 'Friese Magnus' 
dezelfde is als St. Magnus van Anagni, wordt overigens door Hugenholtz c.s. bestreden. Vol
gens de door hen geciteerde vita zijn de overblijfselen van Magnus in de negende eeuw door 
de inwoners van Anagni gekocht van een Saraceense koning. Vgl. Van Buijtenen en De Meijer, 
'Heiligen', 38 n. 66. 
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Stichter met St. Maarten als 
beschermheilige. De zegenende 
hand van de heilige wordt ge
sierd met drie gouden ringen. 
Linkervleugel (84,5 x 30 cm) 
van een drieluik met Maria, 
het Christuskind en heiligen, 
ca. 1500-10 geschilderd door 
de Meester van Delft. 
Rijksmuseum, Amsterdam. 

Foto: idem. 

gen als een scène was verbeeld waarin zowel de H. Michael als de H. Magnus 
een rol spelen, bijvoorbeeld die van de bevrijding uit de gevangenis? 
Tenslotte lijken de door Van Buijtenen en De Meijer genoemde manuscripten 
met een kalender waarop de feestdag van Magnus voorkomt, naar tijd en plaats 
te divers om op grond daarvan een in de vijftiende eeuw te Utrecht bestaande 
Magnusverering te veronderstellen. 
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Nicolaas (midden) en de vier kerkvaders. Nicolaas is zonder persoonlijke attributen weergegeven. 
Met uitzondering van Hiëronymus (tweede van links) hebben alle heiligen verscheidene ringen om 
de vingers van hun rechter- en/of linkerhand. Ca. 1440-70 geschilderd door de Meester van het 
Schöppingenaltaar. Landesmuseum, Munster. Foto: Statief, Utrecht. 

Het bovenstaande maakt het voor mij voorlopig onmogelijk de door beide 
auteurs geëffende 'heiligenweg' van Friezenkerk naar Buurkerk te bewandelen. 
De relatie tussen de aartsengel Michael en de heilige bisschop op de muurschil
dering lijkt in ieder geval een algemene en in die zin aan te sluiten bij de eerder 
gereleveerde passage in de Legenda Aurea. Het feit dat de bisschop, gezien van
uit een denkbeeldig centrum links, als het ware achter de H. Michael is weerge
geven, is hiermee in overeenstemming. 
Voor wat betreft de identificatie van de bisschop kan ook worden gedacht aan 
een in Utrecht algemeen bekende en ook vereerde heilige: Nicolaas, bisschop 
van Myra39. St. Nicolaas wordt tot in de veertiende eeuw veelvuldig zonder an
dere attributen dan mijter en staf afgebeeld. Ook in de vijftiende eeuw wordt 
hij nog met regelmaat zonder persoonlijke attributen weergegeven. Onder meer 
op een passieretabel te Darmstadt (Hessisches Landesmuseum), een Nico-
laaspaneel van de Meester van het Schöppingenaltaar te Münster (Landesmu
seum) en een paneel van de Meester van de Lucia-legende te Brugge (Groenin-
gemuseum)40. In al deze voorstellingen heeft Nicolaas bovendien de rechter
hand in een zegenend gebaar opgeheven. Evenals van Michael werden van Ni
colaas in de Domkerk te Utrecht relieken bewaard en op de bestemde datum 
getoond41. Een van de Utrechtse parochiekerken was aan hem gewijd. In de 
Jacobikerk en in de Geertekerk stonden Nicolaasaltaren. Ook in de Buurkerk 
was een aan hem gewijd altaar. In de kerkmeesterrekeningen over 1468/9 is de 
volgende post opgenomen: 'van oelborch mychiels wyff onder die gaerde 2 ryns 

39 LCI, VIII, 45-58; Timmers, Christelijke symboliek, nr. 784. 
40 Respectievelijk Stange, Kritisches Verzeichnis, nr. 56 en 486 en R. van der Linden, Ikonografie 

van Sint-Niklaas in Vlaanderen (Zottegem, 1972) nr. 810. 
41 Historie, 105 en 111. 
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gul. des ysser een graf stede by den outaer van sinte claes ghegunt dair voir f. 
5 gul. 5'42. De sterke verering van St. Nicolaas in Utrecht stemt overeen met 
die in andere aan het water gelegen handelssteden. De verklaring daarvan moet 
worden gezocht in het feit, dat Nicolaas de belangrijkste patroon van de zeelie
den was. 

De Drie personen in de poort 

Van de muurschildering met een drietal personen in een poortgebouw in de bin
nenste noordbeuk is het grootste en tevens belangrijkste deel bij de sloop van 
de noordelijke buitenmuur in 1539 verloren gegaan. Bij het vaststellen van het 
onderwerp van de voorstelling moet dan ook de nodige voorzichtigheid worden 
betracht. 
De licht naar achteren gebogen houding van de voorste vrouw drukt zo op het 
oog verbazing uit. Het gebaar van de handen voegt daar onbegrip en ontzetting 
aan toe. Dat valt althans af te leiden uit het feit, dat ook de Maria op het mid
denpaneel van de Kruisigingstriptiek te Utrecht (Centraal Museum) (zie afb. p. 
60) dit gebaar maakt43. Het gebogen, lichtgekleurde fragment op hoofdhoogte 
van de figuur rechts, waarvan verder alleen de opgeheven rechterarm bewaard 
is gebleven, kan worden geïnterpreteerd als het restant van een nimbus. 
Wordt uitgegaan van de veronderstelling dat een algemeen bekend onderwerp 
was voorgesteld, dan laat een poortgebouw in combinatie met een groepje ver
baasde en ook ontzette personen, waarvan minstens één heilige, grofweg twee 
interpretatiemogelijkheden toe: de ontmoeting bij de Gouden Poort en de op
wekking van Lazarus. In het eerste geval zou de aan apocriefe bronnen ontleen
de scène zijn afgebeeld, waarin St. Joachim, na door een engel te zijn gewaar
schuwd, zijn vrouw, St. Anna, ontmoet bij de Gouden Poort te Jeruzalem44. 
Omdat dit moment volgens de officiële exegese samenviel met de feitelijke con
ceptie van Maria, gold de ontmoeting bij de Gouden Poort als symbolisch voor 
haar onbevlekte ontvangenis. 

Van Buijtenen en De Meijer zijn van mening, dat hier inderdaad de ontmoeting 
bij de Gouden Poort is voorgesteld45. De vrouwen verwijzen volgens hen door 
middel van de op de schoot rustende handen naar de onbevlekte ontvangenis 
van Maria. De opgeheven arm van de figuur geheel rechts op de muurschilde
ring zou aan Joachim toebehoren. In de aanwezigheid van een aan Anna gewijd 
altaar in de Buurkerk zien zij tenslotte de bevestiging van hun interpretatie. 
Wat de plaats van de handen betreft, daarvan lijkt de interpretatie dat het zou 
gaan om een verwijzing naar de onbevlekte ontvangenis al te ver gezocht. Ook 
de suggestie van een door Joachim opgeheven arm is iconografisch beschouwd 
niet erg aannemelijk. Wanneer de ontmoeting bij de Gouden Poort wordt afge
beeld, dan zijn de armen van beide echtelieden namelijk sterk naar elkaar toe-
gewend of raken zij zelfs eikaars lichaam, zoals bijvoorbeeld de houtsnede uit 

42 Van Rappard, 'De rekeningen', 168. 
43 Jozef van Arimathea maakt een identiek gebaar op een Kruisigingsminiatuur in een Hollands 

getijdenboek uit 1487 te Wenen (Nationalbibliothek, Hs. 2734, fol. 6v). O. Pacht en U. Jenni, 
Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der österreichischen Nationalbibliothek, III. 
Holländische Schule, I (Wien, 1975) afb. 289. 

44 LCI, V, 176-177; Timmers, Christelijke symboliek, nr. 340 en 356. 
45 Van Buijtenen en De Meijer, 'Heiligen', 31-33. 
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Opwekking van Lazarus. Miniatuur van de Meester van Vederwolken uit de Bijbel voor Evert van 
Soudenbalch, ca. 1460. Nationalbibliothek, Wenen, Hs. 2772, fol. J/v. 

Foto: Statief, Utrecht. 

1488 in het Leven ons Heeren van Ludolphus van Saxen laat zien46. Van het 
inderdaad aanwezige en aan Anna gewijde altaar staat vast, dat het niet in de 
buurt van de muurschildering maar aan de zuidzijde van de kerk was 
geplaatst47. 
De tweede interpretatiemogelijkheid, zoals ook door Defoer en Tjebbes voor
gestaan, verdient de voorkeur48. De opwekking van Lazarus baseert zich op de 
passage in het Johannesevangelie, waarin verhaald wordt hoe Lazarus op de 
vierde dag nadat hij was overleden door Christus weer tot leven werd gewekt. 
De poort op de muurschildering kan een verwijzing zijn naar de stad Bethanië, 
in de nabijheid waarvan Lazarus werd begraven49. Met een poort in voorstel-

46 M. J. Schretlen, Dutch and flemish woodcuts of the fifteenth century (London, 1925) afb. 46A. 
Zie ook de ontmoeting bij de Gouden Poort in het getijdenboek voor Catharina van Cleef uit 
ca. 1440 te New York (Pierpont Morgan Library, Hs. 917). J. Plummer, ed., The Hours of Ca
therine ofCleves (HCC) (London, 1966) nr. 4. 

47 GAU, Broederschappen, nr. 14. Het altaar was in gebruik bij de even voor 1500 opgerichte An-
nabroederschap. 

48 Defoer en Tjebbes, 'De muurschilderingen', 191-192. 
49 De stad wordt vaak op de achtergrond van de voorstelling afgebeeld. Zie onder meer het mid

denpaneel van een vijftiende-eeuwse triptiek te Sherborne (St. John's Hospital). H. Guratzsch, 
Die Auferweckung des Lazarus in der niederländischen Kunst von 1400 bis 1700. Ikonologie 
und Ikonographie, II (Kortrijk, 1980) nr. 71 en afb. VI. 
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lingen van de opwekking van Lazarus kan soms ook de entree van de begraaf
plaats zijn bedoeld50. De miniatuur met de opwekking van Lazarus in de bijbel 
voor Evert van Soudenbalch te Wenen (Nationalbibliothek) doet echter het eer
ste vermoeden5 ' . Daarin maakt de poort namelijk deel uit van de stad en is geen 
duidelijke begraafplaats weergegeven. Bovendien bevindt zich in en vlak voor 
de poort eveneens een aantal vrouwen. De meest linkse daarvan heeft haar han
den voor de buik op een manier die overeenkomst vertoont met die van de lin
ker vrouw op de muurschildering. 
Het aanvankelijk door Defoer naar voren gebrachte argument tégen de inter
pretatie van de muurschildering als een opwekking van Lazarus wordt door 
hemzelf impliciet weer genuanceerd door op te merken dat 'bij die voorstelling 
( . . . ) meestal aan de rand van de voorstelling een groep mannen te zien is die 
de neus dichtknijpt om aan te geven dat de overledene reeds riekt'52. Het mo
tief van de dichtgeknepen neus kan dus ook heel goed oorspronkelijk rechts op 
de muurschildering zichtbaar zijn geweest of, zoals de Weense miniatuur laat 
zien, in het midden. 
Van Lazarus werden in de Domkerk te Utrecht relieken bewaard53. 

De vroegste muurschildering: St. Christophorus op de torenwand 

Zijn de hiervoor ter sprake gebrachte muurschilderingen benaderd vanuit een 
enigszins beperkte invalshoek, met name die van de identificatie, voor wat be
treft de twee hiernavolgende muurschilderingen is voor een kunsthistorisch wat 
bredere invalshoek gekozen. Naast de iconografie komen ook de stijl en de da
tering aan de orde. 
De aanwezigheid van Christophorus op de oostwand van de toren is in 1879 
komen vast te staan tijdens de werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe 
orgel54. De muurschildering is door de houten ombouw gedeeltelijk beschadigd 
en gedeeltelijk ook aan het gezicht onttrokken. De tijdens de laatste restauratie 
ingebrachte galerij en inbouw hebben de situatie wat het laatste betreft niet ver
beterd. 
Christophorus is gekleed in een groenachtig onderkleed met daar overheen een 
in brede plooien vallend, blauwkleurig gewaad. Het bovenlichaam is flauw 
naar rechts gebogen. Met beide handen steunt de heilige op een lange stok. Aan 
de top daarvan zijn enige blaadjes zichtbaar. Het hoofd van Christophorus is 
vrijwel geheel verdwenen. Slechts het haar en een deel van de nimbus (binnen 
de houten ombouw van het orgel) zijn nog zichtbaar. Ook de onderbenen ont
breken. Op de rechterschouder van de heilige zit het Christuskind. Het draagt 
een lang, wit gewaad dat aan de hals is afgebiesd. De rechterhand is in een zege-

50 Op het uit de vijftiende eeuw daterende paneel van Pierre Coustain te Parijs (Louvre) maakt 
de poort vrijwel deel uit van de stadsmuur. Idem, nr. 66 en afb. 29. 

51 Wenen, Nationalbibliothek, Hs. 2772, fol. 51v. 
52 Defoer, 'De muurschilderingen', XIX. 
53 Historie, 105. 
54 In de notulen van de op 18 november 1879 gehouden vergadering van kerkvoogden de volgende 

post: 'Dezelfde kerkmeester brengt ter tafel een mondeling hem gedaan verzoek van het Rijk 
eenige muurschilderingen te ontblooten en doen afteekenen, welke in de Buurkerk ontdekt zijn 
tegen den torenmuur, waarvoor het nieuwe orgel zal komen te staan, waarna dezer weder voor 
rekening alsvoren zullen worden bedekt. Dit verzoek wordt door de vergadering toegestaan'. 
GAU, Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Gemeente, nr. 98. 
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Christophorus. Muurschilde
ring (438 x 293 cm) op de 
oostwand van de toren van de 
Buurkerk te Utrecht uit ca. 
1430. Opname uit 1985 na de 
restauratie en verbouwing van 
deze kerk. 

Foto: Kunsthist. Inst. JR. U. 
Utrecht. 

nend gebaar opgeheven. In de linkerhand houdt het Christuskind een wereld
bol met een kruis. Links op de voorstelling is een landschap weergegeven. Op 
de achtergrond is een kerkachtig gebouwtje zichtbaar. Rechts voor het ge
bouwtje is een oude man met een lang gewaad en een lantaarn in de rechterhand 
weergegeven. Van de onderkant van de muurschildering is alleen het linkerge
deelte op de vijfkantige muurpijler overgebleven. In het midden van de muur
pijler is een helmteken aangebracht in de vorm van een vogel. De hals en de 
vleugels rusten op een gevlochten bandversiering. Op het wapenschild eronder 
ontbreken de heraldische gegevens. Aan beide kanten is een stichter in gekniel
de houding afgebeeld: rechts een man en links een vrouw. De man heeft de blik 
gevestigd op Christophorus. De vrouw kijkt in tegenovergestelde richting. 
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St. Christophorus is een van de meest vereerde en afgebeelde heiligen55. Het 
zien van zijn beeltenis voorkwam die dag een onverwachte dood56. Een derge
lijke dood werd gevreesd vanwege het feit dat men dan stierf zonder te hebben 
gebiecht. Men vindt een voorstelling van Christophorus vaak bij de in- en uit
gangen van de kerken57. De angst voor een onverwachte dood zal eveneens ten 
grondslag hebben gelegen aan de verering van hem als epilepsieheilige58. 
Christophorus op de muurschildering is voorgesteld als drager van het 
Christuskind. Deze sinds de dertiende eeuw gebruikelijke voorstellingswijze is 
gebaseerd op een twaalfde-eeuwse aanpassing van de in de achtste eeuw al be
kende Passio van de heilige59. De Legenda Aurea geeft daarvan een populaire 
redactie60. 

De muurschildering biedt geen letterlijke weergave van een bepaald gedeelte 
van de legende. Een tekening van W. van der Lugt uit 1885 laat zien hoe de 
schildering er uitzag voor de bouw van het orgel61. Duidelijk wordt, dat zich 
rechts van Christophorus de andere rivieroever bevond. De bottende stok in de 
handen van de heilige is een verwijzing naar het godsbewijs in de legende. Na
dat Christophorus het Christuskind over de rivier had gebracht, moest hij vol
gens de legende zijn stok in de grond planten. De volgende morgen bleken er 
bladeren en vruchten aan te zitten ten bewijze dat het kind daadwerkelijk 
Christus was. De wereldbol met het kruis behoort tot de vaste iconografie van 
het Christuskind in Christophorusvoorstellingen. De globe is zowel het sym
bool voor de wereld als het attribuut van Hem die deze geschapen heeft. De 
zegenende rechterhand legt daarnaast een relatie naar Christus als Salvator 
Mundi62. 
Het gedeelte van de legende, waarin St. Christophorus het Christuskind over 
de rivier draagt, maakt geen melding van een kluizenaar. Daar deze met een 
lantaarn wordt weergegeven, lijkt hij vooral te zijn gebruikt om aan te geven 

55 LCI, V, 496-508; Timmers, Christelijke symboliek, nr. 689. Voor een overzicht van de versprei
ding van de Christophorusverering over Europa zie H. F. Rosenfeld, Der H. Christophorus, 
seine Verehrung und seine Legende; eine Untersuchung zur Kultgeographie und Legendenbil
dung des Mittelalters (Helsingfors, 1937). 

56 Vgl. het tweeregelige rijmpje onder een houtsnede uit 1423 met een afoeelding van de heilige: 
'Christophori faciem die quacumque tueris/illa nempe die morte mala non monieris'. Rosen
feld, Der H. Christophorus, 422. G. W. van Heukelum, Van sunte Christoffels beelden 
(Utrecht, 1865) afb. 1. 

57 Het komt voor, dat in één kerk meerdere muurschilderingen met Christophorus waren aange
bracht. In de Buurkerk is een tweede Christophorus te vinden in de binnenste noordbeuk, drie 
traveeën van de voormalige noordelijke ingang verwijderd. In de Walburgskerk te Zutphen is 
de heilige eveneens tweemaal afgebeeld, terwijl in de Maartenskerk te Zaltbommel zelfs drie 
muurschilderingen met Christophorus zijn te bewonderen. 

58 H . H . Beek, Waanzin in de middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke 
(Hoofddorp, 1974) 200. 

59 In deze vroege Passio gaat het om een reus, Reprobus, die op een wonderbaarlijke wijze de doop 
ontvangt. Door middel van die doop draagt hij als het ware Christus met zich mee. Vandaar 
zijn nieuwe naam: Christophorus. In zijn verdere leven houdt hij zich vooral met de zending 
bezig. Uiteindelijk wordt hij gevangen genomen, gemarteld en gedood. Zie verder G. Benker, 
Christophorus. Patron der Schiffer, Fuhrleute und Kraftfahrer. Legende, Verehrung, Symbol 
(München, 1975) 15-20. 

60 De Voragine, Die Legenda, 498-503. Van Heukelum geeft een middelnederlandse versie. Van 
Heukelum, Van sunte Christoffels, 53-59. 

61 GAU, T.A. Ja.5.28. 
62 De dubbele betekenis van de wereldbol is eerder al aanwezig in Majestas Domini- en Creator 

Mundi-voorstellingen. LCI, I, 423-424. G. Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst, III 
(Gütersloh, 1971) 176. 
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Kluizenaar met lantaarn. Detail van de 
Christophorusmuurschildering uit ca. 1430 in 
de Buurkerk te Utrecht. 

Foto: KHI, Utrecht. 

De profeet Ozeo. Miniatuur van de Meester van 
Zweder van Culemborg uit ca. 1430. Fitzwilliam 
Museum, Cambridge, Hs. 289, fol. 441. 

Foto: Statief, Utrecht. 

dat de overtocht zich bij nacht voltrok. De kluizenaar is als zodanig herkenbaar 
aan zijn lange kleed, zijn baard, zijn stok en aan zijn rozenkrans63. Het stenen 
kerkje kan als de bid- en mogelijk ook de woonplaats van de kluizenaar worden 
gezien. 
Uit de aanwezigheid van de stichters blijkt, dat de muurschildering als memo
rievoorstelling heeft gediend. Christophorus moet hier dus, naast behoeder te
gen een onverwachte dood, vooral ook als voorspreker worden gezien. De he
raldische gegevens van het wapen zijn verdwenen, zodat de identiteit van het 
stichterspaar jammer genoeg niet kan worden vastgesteld. Merkwaardig blijft 
overigens de houding van de vrouw, die is afgebeeld met de rug naar de man 
en Christophorus toe. 
De door Hoogewerff en Defoer genoemde dateringen lopen nogal uiteen. Hoo-
gewerff is van mening, dat de muurschildering circa 1500 is gemaakt. Argu
menten daarvoor worden door hem niet genoemd64. Defoer geeft als datering 
circa 1406-142565. Hij konstateert verwantschap in boomtype met het vierluiki-
ge altaarstuk uit circa 1410-1430, waarvan delen te Antwerpen (Museum Mayer 

e.a., ed., Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, IV (Stuttgart, 1958) O. Schmidt 
1020-1031. 
Hoogewerff, Noord-Nederlandsche schilderkunst, I, 364. 
Defoer, 'De muurschilderingen', XVI. 
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Gewaad van Christophorus. Detail van de muur
schildering uit ca. 1430 van deze heilige in de Buur-
kerk te Utrecht. Foto: KHI, Utrecht. 

Opstanding van Christus. Miniatuur van de 
Meester van Zweder van Culemborg uit het missaal 
voor Zweder van Culemborg, ca. 1425. Bisschop
pelijk Seminarie, Brixen, Hs. C 20, fol. 169. 

Foto: Statief, Utrecht. 

van den Bergh) en Baltimore (Walters Art Gallery) worden bewaard, en meent 
dat zowel de hoofdbedekking van de vrouw als de plooival van het gewaad ver
wijzen naar het eerste kwart van de eeuw66. De bomen op het altaarstuk verto
nen zeker enige overeenkomst met die op de muurschildering. Echter het type 
is, zoals bijvoorbeeld de Ozea-miniatuur van de Meester van Zweder van Cu
lemborg in de Bijbel te Cambridge (Fitzwilliam Museum) laat zien, ook in de 
vroege dertiger jaren te Utrecht voorhanden67. 
De plooival van het gewaad van Christophorus is eveneens terug te vinden in 
miniaturen van de Meester van Zweder van Culemborg. Met name kan hier ge
wezen worden op de Opstandingsminiatuur in het missaal van Zweder van Cu
lemborg uit circa 1425 te Brixen (Bisschoppelijk Seminarie), waar het gewaad 
van Christus dezelfde ronde vouwval vertoont68. Voor de weergave van het ge
waad van de kluizenaar biedt de reeds genoemde Ozea-miniatuur goede verge
lijkingspunten. De nieuwe datering kan op circa 1430 worden gesteld, waarmee 
de muurschildering tevens de vroegste in de Buurkerk is. Zij lijkt te zijn ge
maakt door een meester die verbonden was aan het atelier van de Meester van 
Zweder van Culemborg. 

66 Voor afbeeldingen van het altaarstuk zie A. Châtelet, Early dutch painting in the northern Ne
therlands in the fifteenth century (Amsterdam, 1981) afb. 8-13. 

67 Cambridge (Fitzwilliam Museum), Hs. 289. fol. 441. A. W. Byvanck, La miniature dans les 
Pays-Bas septentrionaux (Paris, 1937) afb. 84. De meester is genoemd naar Zweder van Culem
borg, die korte tijd bisschop van Utrecht was, voor wie hij, of zijn atelier, het missaal te Brixen 
(Bisschoppelijk Seminarie) verlucht heeft. 

68 Brixen (Bisschoppelijk Seminarium), Hs. C 20, fol. 169. Idem. afb. 102. 
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De muurschildering met Christophorus op de torenwand is niet de enige die in 
verband kan worden gebracht met werk van de Meester van Zweder van Cu-
lemborg. De wijze waarop het interieur op de muurschildering met Ewoud de 
Witte is weergegeven, doet namelijk vermoeden, dat de verantwoordelijke 
meester direkt of indirekt gebruik heeft gemaakt van miniaturen van de 
Meester van Zweder van Culemborg. De absis met kruisribgewelf en druipers 
in de miniatuur met de presentatie in de Tempel uit het getijdenboek voor Rei-
noud IV van Gelre te New York (Pierpont Morgan Library) bieden in dat op
zicht uitstekend vergelijkingsmateriaal69. De rondboogvensters, de smalle 
zuiltjes met de kenmerkende druppelkapitelen en de sterk wijkende muurvlak
ken op de muurschildering zijn onder meer terug te vinden in de Pinksterminia
tuur in het missaal te Brixen70. 

De muurschildering met Ewoud de Witte moet, mede op grond van de bouw
historische gegevens, in of kort na 1448 zijn geschilderd. Uit die periode dateert 
geen werk meer van de Meester van Zweder van Culemborg. Met de muurschil
dering lijkt dan ook tegelijkertijd het bewijs geleverd, dat diens werk, mogelijk 
via copieën of werktekeningen, ter beschikking bleef staan van in Utrecht 
werkzame schilders. 

De Boom van Jesse 

De monumentale voorstelling van de Boom van Jesse op de zuidwand van de 
toren is in 1840 ontdekt71. De muurschildering heeft in het verleden al diverse 
malen de aandacht van, voornamelijk in de stijl geïnteresseerde kunsthistorici 
getrokken72. 
Centraal weergegeven is de op een bed liggende Jesse. Uit zijn zijde groeit een 
boom, waarin Maria met het Christuskind is afgebeeld. Aan de zijkanten zijn 
in rondboognissen twaalf koningen voorgesteld. Linksonder is David en 
rechtsonder een stichterspaar weergegeven. De muurschildering is enigszins 
versleten. Op verscheidene plaatsen is de rode ondergrond te zien. Een smal ge-

New York (Pierpont Morgan Library), Hs. 87 fol. 353v; U. Finke, 'Utrecht-Zentrum nordnie
derländischer Buchmalerei', Oud-Holland, LXXVIII (1963) afb. 8. 
Brixen (Bisschoppelijk Seminarium), Hs. C. 20, fol. 173v; Byvanck, La Miniature, afb. 103. 
In de notulen van de op 10 januari gehouden vergadering van kerkvoogden de volgende post: 
'De voorzitter deelt mede: dat op den Zuidelijke muur van den toren der Buurkerk eene fresco 
schildering is ontdekt, voorstellende een stamboom van het geslacht van den Messias uit Jesse, 
volgens het evangelium van Mattheus: en dat zelve is gezuiverd van de witkalk waarmede dezel
ve was overdekt. Wordt goed gevonden om in afwachting van nadere beschikking, aan de min
naars van oudheden de gelegenheid te verkenen om daarvan eene aftekening te maken'. GAU, 
Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Gemeente, nr. 95. 
Literatuur over de Boom van Jesse: L. J. F. Janssen, 'De Boom van Jesse; eene muurschilderij 
uit de XVe eeuw', Utrecht voorheen en thans, tweede serie, III (1864) 141-159; J. van Liefland, 
Utrechts oudheid (Utrecht, 1857) 63; G. van Kalcken, Peintures ecclésiastiques du moyen-âge; 
Herpen, Zaltbommel, Breda, Utrecht, Miracle d'Amsterdam, troisième livraison (Haarlem, 
1909-10) planches I-VI (begeleidende tekst in apart katern); F. Winkler, 'Unbeachtete holländi
sche Maler des XV. Jahrhunderts', Jahrbuch derpreussischen Kunstsammlungen, XLIV (1923) 
63; Hoogewerff, Noord-Nederlandsche schilderkunst, I, 360-364; K. G. Boon, 'Een Utrechts 
schilder uit de 15de eeuw: de Meester van de Boom van Jesse in de Buurkerk', Oud-Holland, 
LXXVI (1961) 51-60; D. Carter, 'The Providence crucifixion; its place and meaning for dutch 
fifteenth century painting', Bulletin of Rhode-island school of design, XLVIII (1962) 8-9 en De-
foer, 'De muurschilderingen', XVI-XVIII. 
Afbeeldingen, GAU, T.A. Ja.5.18 (aquarel van D. van Lokhorst, 1849), Ja.5.20 (aquarel van 
W. P. Hoevenaar, circa 1850) en Ja.5.21 (litho van G. Craeyvanger, 1857). 
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Boom van Jesse. Muurschildering (467 x 452 cm) uit ca. 1455-60 op de zuidwand van de toren van 
de Buurkerk te Utrecht. Opname tijdens de restauratie en verbouwing van deze kerk in 1984. 

Foto: Statief, Utrecht. 

deelte links, met vijf onder elkaar geplaatste koningen, is sterker beschadigd 
dan de rest. Om de onderkant van de muurschildering niet helemaal door de 
nieuw ingebrachte galerij verloren te laten gaan, is daarin een goot uitgespaard. 
De inscriptie, die geheel rechtsonder was aangebracht, is echter afgenomen. De 
inscriptie luidt: 'int iaer ons here MCCCC(X)L()(op)sinte matheus dach/sterf 
ghertrut flores otte (sin) wijf bit vór de siel'73. 
De profetie uit Jesaja 11 : 11, 'egredietur virga de radice Jesse et flos de radice 
ejus ascendet', werd al door vroeg-christelijke exegeten allegorisch geïnterpre
teerd en in verband gebracht met de geboorte van Christus. De 'virga' die ont
spruit aan de 'radix' van Jesse vatte men op als (de virgo) Maria en de 'flos' 
als Christus. In de middeleeuwse kunst komt het thema van de Boom van Jesse 
vanaf de elfde eeuw in geheel Europa voor74. Er zijn daarbij twee hoofdvormen 

'3 De inscriptie bevindt zich momenteel in het atelier van E. J. Tjebbes. Het ligt in de bedoeling 
deze over te brengen op een drager en een plaats te geven naast de muurschildering. 

74 LCI, IV, 549-558; Schiller, Ikonographie, I (Gütersloh, 1966) 26-33. Zie verder ook A. Watson, 
The early iconography of the tree of Jesse (London, 1934) en R. Lichtenberg, 'De genealogie 
van Christus in de beeldende kunst der middeleeuwen, voornamelijk van het westen', Oudheid
kundig Jaarboek, derde serie, IX (1929) 2-54. 
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De liggende Jesse. Detail van de muurschildering van de Boom van Jesse uit ca. 1455-60 in de Buur-
kerk te Utrecht. Opname na restauratie en verbouwing in 1985. Foto: KHI, Utrecht. 

Boom van Jesse. Miniatuur van de Meester van Gijsbrecht van Brederode uit de Bijbel van Evert 
van Soudenbalch, ca. 1460. Nationalbibliothek, Wenen, Hs. 2772, fol. llv. 

Foto: Statief, Utrecht. 
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te onderscheiden. Bij de eerste en tevens de oudste vorm heeft de boom de func
tie van een attribuut dat verwijst naar de menselijke afstamming van Christus. 
In een aantal gevallen geldt de voorstelling meer specifiek als een prefiguratie 
van Maria's maagdelijke moederschap. Na circa 1200 wordt van deze vorm 
nauwelijks meer gebruik gemaakt. 
De tweede vorm ontstaat in de eerste helft van de twaalfde eeuw. Het grote ver
schil met de eerste is, dat hier de boom ook werkelijk in Jesse wortelt. De voor
stellingen variëren van zeer eenvoudig tot zeer complex. In het eerste geval 
wordt nauwgezet de tekst uit Jesaja gevolgd en zijn slechts Jesse, Maria en 
Christus afgebeeld. In het tweede geval krijgen daarnaast ook koningen, profe
ten en scènes die betrekking hebben op het leven en lijden van Christus een 
plaats in de voorstelling. Van deze laatste vorm wordt in de late middeleeuwen 
veelvuldig gebruik gemaakt. De muurschildering in de Buurkerk kan als een 
van de vele varianten worden beschouwd. 
De man op het bed is Jesse of Isaï, de vader van David en niet te verwarren 
met de profeet Jesaja. Dat hij als oude man is voorgesteld, is verklaarbaar uit 
het feit, dat hij David pas op hoge leeftijd verwekte75. Jesse is slapend afge
beeld naar analogie van Adam, die sliep, terwijl God uit een van zijn ribben 
Eva creëerde76. De manier waarop de liggende Jesse is weergegeven, laat zich 
bijzonder goed vergelijken met die in de Boom van Jesse-miniatuur van de 
Meester van Gijsbrecht van Brederode in de bijbel voor Evert van Soudenbalch 
uit ca. 1460 te Wenen (Nationalbibliothek)77. Speciaal het bed en de houding 
van de armen van Jesse vertonen een zeer sterke overeenkomst. De om de 
boomstam geslagen linkerarm van Jesse is bijzonder en komt nog voor in de 
Boom van Jesse-miniatuur van de Meester Evert van Soudenbalch in het getij
denboek voor Jan van Amerongen uit circa 1460 te Brussel (Koninklijke Biblio
theek) en in de Boom van Jesse-miniatuur van de Meester van Catharina van 
Cleef in het twintig jaar vroegere getijdenboek voor Catharina van Cleef te 
New York (Pierpont Morgan Library)78. Het motief van het op de bovenarm 
rustende hoofd is minder bijzonder en kent ook een langere traditie. 
In voorstellingen van de Boom van Jesse krijgt na circa 1300 de afbeelding van 
Maria met Christuskind de voorkeur boven afbeeldingen van Maria en/of vol
wassen Christus. Sterk daarmee te maken heeft de in de late middeleeuwen be
langrijke rol van Maria in de volksdevotie. In de eerste plaats was zij uiteraard 
Theotokos, moeder van God. Daarnaast werd zij echter meer en meer be-

» 1 Samuel 12 : 14. 
76 Meestal is Jesse, zoals op de muurschildering in de Buurkerk, daarbij liggende afgebeeld. Een 

uitzondering is de Boom van Jesse in de Stefanuskerk te Borne uit circa 1500 waar Jesse zittend 
is weergegeven. Z . G . M . Kolks en P. le Blanc, 'De oude St. Stephanuskerk te Borne', Verslagen 
van de vereniging tot beoefening van Overijsselsen regt en geschiedenis, XC (1975) 3. 

77 Wenen (Nationalbibliothek), Hs. 2772, fol. 1 lv. De Meester van Gijsbrecht van Brederode ont
leent zijn naam aan de Utrechtse domproost en bisschop Gijsbrecht van Brederode voor wie 
hij het getijdenboek te Luik (Universiteitsbibliotheek) verluchtte. 

78 Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Hs. 7619, fol. 18 en New York, Pierpont Morgan Library, 
Hs. 917. Respectievelijk L. M. J. Délaissé, 'Le livre d'heures de Mary Vronensteyn, chef d'oeu
vre inconnu d'un atelier d'Utrecht, achevé en 1460', Scriptorium, III (1949) afb. 29 en HCC, 
nr. 143. De eerste meester is genoemd naar de Utrechtse domproost Evert van Soudenbalch in 
wiens opdracht hij en zijn atelier de tweedelige bijbel te Wenen (Nationalbibliothek) verluchtte. 
De tweede meester is genoemd naar Catharina van Cleef, echtgenote van Aernout, hertog van 
Gelre, voor wie hij het in de tekst reeds vermelde prachtige getijdenboek te New York heeft ver
lucht. 

53 



~ . ,Jé.\— .. 

--j *|» * •• ^..•«»•«^»•««^^.«...»-ju.-

•»' I '»* tl **' ^ t 

^ *• . .. 'H .. ... 
* HI; ! .. <« 4*' 

ft $ : 

•-.', ' "• 

& > ' 
4# * 

tls ~~ * V ^ f VIM,- ' 

.- ti-l 

£=* 

a m 

w 

?/;4 

' ^ 

v 

Atovc wer Christuskind. Detail van de muurschildering van de Boom van Jesse uit ca. 1455-60 op 
de zuidwand van de toren van de Buurkerk te Utrecht. Opname 1985. Foto: KHI, Utrecht. 
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Maria met Christuskind en engelen. Miniatuur 
van de Meester van Gijsbrecht van Brederode 
uit het getijdenboek voor Yolande de Lalaing, 
ca. 1460-65. Bodleian Library, Oxford, Hs. 
Douce 93, fol. 84. Foto: Statief, Utrecht. 

-ÄV" " 

Maria met Christuskind en engelen. Gravure 
van de Meester van de Berlijnse Passie, ca. 
1450-55. Foto: Statief, Utrecht. 

schouwd als de moeder van alle levenden79. In die zin gold ze als de nieuwe Eva, 
die de verbroken relatie tussen God en de mens weer had hersteld80. De ten voe
ten uit afgebeelde Maria op de muurschildering roept reminiscenties op met 
voorstellingen van Maria als Mater Immaculata. Als zodanig, in stralenman-
dorla en staande op de maansikkel, komt ze ook voor op de Bomen van Jesse 
in de Janskathedraal te 's-Hertogenbosch uit circa 1430 en de Stefanuskerk te 
Borne uit circa 1500. In de Buurkerk ontbreken de belangrijkste elementen van 
deze iconografie, hoewel de beide korte zijtakken aan de bovenkant van de 
boom een maansikkel lijken te suggereren. 
Merkwaardig is de naar links gerichte houding van het Christuskind. Deze hou
ding is a-functioneel en lijkt in eerste instantie geïnspireerd op voorstellingen 
van de aanbidding der Koningen, waarin het Christuskind de aangeboden ge
schenken in ontvangst neemt. Op een miniatuur van de Meester van Gijsbrecht 
van Brederode in het getijdenboek voor Yolande de Lalaing uit circa 1460-1465 
te Oxford (Bodleian Library) is Yolande afgebeeld aan de voeten van een tro
nende Maria met Christuskind81. Het Christuskind heeft beide armpjes 

79 In de beeldende kunst komt dit onder meer tot uiting in het vooral in de vijftiende eeuw populai
re thema van de Schützmantelmadonna. Schiller, Ikonographie, IV, 2 (Gütersloh, 1980) 
196-198. 

80 J. A. Phillips, Eve. The history of an idea (San Francisco, 1984) 131-145 en E. Guldan, Eva 
und Maria. Eine Antithese als Bildmotiv (Graz/Köln, 1966) 74-75. In het getijdenboek voor Ca-
tharina van Cleef komt een miniatuur voor, waarin Eva en Maria tezamen zijn afgebeeld. In 
de tekst staat te lezen: Eva schepster van zonde, Maria schepster van verdienste. HCC, nr. 89. 

81 Oxford (Bodleian Library), Hs. Douce 93, fol. 84. A. W. Byvanck, La Miniature, afb. 209. 
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gestrekt op een wijze die grote overeenkomst vertoont met die op de muurschil
dering. De Meester van Gijsbrecht van Brederode staat niet bekend als een bij
zonder origineel meester en er blijkt dan ook een gravure te bestaan die sterk 
op de miniatuur lijkt en naar mijn idee zelfs als haar voorbeeld kan hebben ge
diend. Het betreft de Maria met vier engelen van de Meester van de Berlijnse 
Passie82. 
In de miniatuur in de bijbel voor Evert van Soudenbalch is de grijpende hou
ding door de Meester van Gijsbrecht van Brederode op iets natuurlijker wijze 
geïncorporeerd door het Christuskind naar rechts te verplaatsen. De houding 
valt tenslotte ook te herkennen in een Maria met Christuskind van de Utrechtse 
beeldhouwer Adriaen van Wesel83. Het naakte Christuskind is hier frontaal 
weergegeven en jammer genoeg ontbreken voor een belangrijk deel de beide 
armpjes. Desalniettemin frappeert de overeenkomst met de muurschildering in 
de wijze waarop de handen van Maria op het lichaam van haar Zoon zijn afge
beeld. Van Adriaen van Wesel is bekend dat hij in opdracht van de kerk
meesters in 1487 een aantal beelden voor de Buurkerk heeft gemaakt84. Het is 
verleidelijk om in zijn Maria met Christuskind een vrije copie naar de Mariafi
guur in de muurschildering te zien. 

De koningen zijn als zodanig, met uitzondering van David, herkenbaar aan 
hun scepter en de in de hoofddeksels verwerkte gouden kroontjes. David heeft 
als attribuut een harp in de handen die verwijst naar de door hem gecompo
neerde psalmen. De koningen maken deel uit van het voorgeslacht van Christus 
en verwijzen meer specifiek naar diens koninklijke afkomst. Het geslachtsre-
gister in Mattheus 1 : 1-18 vermeldt drie series van ieder veertien geslachten. 
De tweede serie bestaat uit koningen die tot aan de Babylonische ballingschap 
over het volk Israël hebben geregeerd. 
In de twaalfde eeuw worden zelden meer dan vier van de veertien koningen af
gebeeld. Later varieert het aantal hoofdzakelijk tussen twaalf of dertien85. 
Wordt de lijst uit Mattheus gevolgd, dat zijn zonder al te veel problemen de 
volgende koningen op de muurschildering identificeerbaar: David, Salomo 
('Salomon'), Rehabeam ('Roboam'), Abia, Asa ('Assa'), Josafat ('Josaphat'), 
Joram, Joatham ('Joacham'), Achaz ('Achas'), Manassa ('Manasses') en 
Amon. Voor de beschadigde spreukbanden blijven dan drie namen over. Met 

82 M. Lehrs, Late gothic engravings of Germany and the Netherlands (New York, 1969) afb. 254. 
De uit Duitsland afkomstige Meester van de Berlijnse Passie, de vader ook van Israhel van 
Meckenem, is als goudsmid werkzaam geweest in Den Bosch. Van 1457 tot 1461 heeft hij in 
Bocholt gewoond en daarna in Bonn. M. Geisberg, 'Die Beziehungen zwischen den Niederlan
den, dem Niederrhein und Westfalen in den Graphik des fünfzehnten Jahrhunderts', Westfäli
sche Forschungen, II (1939) 135. In het getijdenboek voor Gijsbrecht van Brederode uit circa 
1460 heeft de Meester van Gijsbrecht van Brederode ook al naar een gravure gewerkt, ditmaal 
een van de Meester E. S.. Middeleeuwse kunst der noordelijke Nederlanden, Tent. cat. 
Rijksmuseum (Amsterdam, 1958) 127. 

83 Verzameling Baron de Decker. Adriaen van Wesel. Een Utrechtse beeldhouwer uit de late mid
deleeuwen, Tent. cat. Rijksmuseum (Amsterdam, 1980) nr. 21 en afb. 119. 

84 In de kerkmeesterrekeningen van de Buurkerk de volgende posten: 'geg. ariaen van wesel van 
3 beelden te maken van elck beelt 6 ryns gul. f. 48 gul.' en 'geg. wouter van oucoep van stoppen 
opten toern ende van die 3 beelden te setten op dat hoeft van den tafel op dat hoech outair'. 
Van Rappard, 'De rekeningen', 198. 

85 Twaalf koningen op de muurschilderingen te Den Bosh en Borne en in de bijbel voor Evert van 
Soudenbalch. Dertien koningen in de getijdenboeken voor Catharina van Cleef en Jan van 
Amerongen. 
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Boom van /esse. Muurschildering in de r. k. -kerk te Ootmarsum, ca. 1873-75. Kopie naar de boom 
van Jesse in de Buurkerk. Foto: Rijksd. v. Monumentenzorg, Zeist, 1970. 

'[. .]echias' zal ongetwijfeld Ezechias zijn bedoeld. De koning van de andere 
spreukband moet dan Hizkia (ook wel Ozias of Uzia) of Josias zijn. In de 
negentiende-eeuwse copie van de Boom van Jesse in de Buurkerk die zich be
vindt in de Rooms-Katholieke kerk te Ootmarsum, zijn voor de beschadigde 
spreukbanden respectievelijk Echias en Josias ingevuld86. 

86 Foto-archief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, nr. 133.930. 
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Maria met vrouwen en Johannes de Evangelist. Detail van een paneel met de Calvarieberg (67,5 
x 59,7 cm) vaneen Utrechts meester, ca. 1455-65. Museum of the Rhode Island School of Design, 
Providence, USA. Foto: Statief, Utrecht. 

De nissen waarin de koningen zijn weergegeven, en die de suggestie van een 
muur wekken waar de boom als het ware tegenop klimt, kunnen uniek worden 
genoemd87. De meester van de muurschildering kan voor het gebruik van die 
nissen misschien op een idee zijn gebracht door bepaalde vijftiende-eeuwse to-

87 Boon spreekt abusievelijk over 'profetenfiguren' en noemt de nissen 'zeker niet toevallig'. 
Boon, 'Een Utrechts schilder', 53. Op een slechts fragmentarisch bewaard gebleven muurschil
dering op de oostelijke afsluiting van de noordbeuk in de Maartenskerk te Zaltbommel zijn 
apostelen tegen een bakstenen muur weergegeven. 
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neelpraktijken. Sommige bijbelscènes werden namelijk als een 'tableau vivant' 
of 'toog' aanschouwelijk gemaakt88. Om een Boom van Jesse op een dergelijke 
wijze te visualiseren was de bouw van een houten stellage noodzakelijk. Daarin 
konden dan vensters worden aangebracht, waarachter de koningen zich aan het 
publiek vertoonden. Het houten schot was vervolgens eenvoudig met echt of 
geschilderd loof aan het gezicht te onttrekken89. 
Getuige de inscriptie is de muurschildering gewijd aan de nagedachtenis van 
Ghertrut, de vrouw van Flores Otten. Het echtpaar is in een typische devotie
houding afgebeeld. De omissie na 'otte' laat in het midden of Otten of Ottens-
zoon is bedoeld. In de kerkmeesterrekeningen over 1435/6 komt tweemaal een 
Flore(n)s Ottens voor90. Verder wordt in het Raads Dagelijks Boek over het 
jaar 1452 tweemaal een Florens Ottens genoemd91. Dat de afgebeelde man de 
echtgenoot van Ghertrut was, blijkt uit de aanwezigheid van zijn wapen in dat 
van haar. Beide wapens zijn nog niet verder genealogisch geïdentificeerd. 
De muurschildering is in het verleden in stilistisch verband gebracht met 
Utrechtse schilderingen uit het derde kwart van de vijftiende eeuw, in het bij
zonder met de Kruisigingstriptiek te Utrecht (Centraal Museum) en de Calva
rieberg te Providence (Museum of the Rhode Island School of Design). Win
kler zag dezelfde hand in de muurschildering in de Kruisigingstriptiek, voor 
Boon was de meester van de muurschildering identiek aan die van de Kruisi
gingstriptiek en de Calvarieberg en Carter gaf de muurschildering en de pane
len een plaats binnen het brede oeuvre van de 'Soudenbalch-group'92. 
De laatste, zorgvuldig uitgevoerde restauratie van de muurschildering maakt 
het mogelijk enkele stilistische aspecten nader te beschouwen. 
Tot nu toe is voorbijgegaan aan de sterke overeenkomst in gezichtstype tussen 
de Maria van de Boom van Jesse en enkele vrouwen linksonder op de Calvarie
berg, met name de vrouw die met gevouwen handen is weergegeven. Kenmer
kend voor dit gezichtstype zijn de enigszins geloken ogen, de kleine mond met 
licht afhangende mondhoeken en het achter de oren weggekamde haar. Bij de 
koningen op de muurschildering is daarvan, met uitzondering van de ogen, 
weinig meer terug te vinden. Het gebruikte type is hier veel grover van opvat
ting, zeker als het in driekwart profiel is afgebeeld. Wanneer de ogen van de 
figuren op de muurschildering gesloten of bijna gesloten zijn, zoals bij Jesse, 
Manasse of Josafat, dan vallen juist de wat bolle oogleden op. Overeenkomst 
daarmee vertonen de oogleden van Maria, van de vrouw links van haar en van 

H. J. E. Endepols, Het decoratief en de opvoering van het middelnederlandsche drama volgens 
de middelnederlandsche toneelstukken (Amsterdam, 1903) 128-136; M. Herrmann, Forschun
gen zur deutschen Theatergeschichte des Mittelalters und der Renaissance (Berlin, 1914) 
364-411. 
De beschrijving wordt gegeven door Lichtenberg, overigens zonder daarbij een relatie te leggen 
met de Boom van Jesse in de Buurkerk. Lichtenberg, 'De genealogie', 43. Het is niet duidelijk 
waarop Lichtenberg deze beschrijving heeft gebaseerd. In de diverse handboeken is geen gede
tailleerde informatie te vinden, evenmin in het door hem geciteerde L. van Puyvelde, Schilder
kunst en toneelvertooningen op het einde der middeleeuwen (Gent, 1912). 
'Opten palmavont, flores otten zoen 43 wit' en 'opten paeschavont, florens otten zoen 3 gld. 
16 wit'. Van Rappard, 'De rekeningen', 48. 
GAU, Stad, I, Raadsdagelijks Boek, fol. 65v en 66v. 
Noot 72. Zie verder ook: K. Hazelzet, Een schilderij centraal. Het Utrechtse kruisigingstriptiek 
en de aanblik van de hostie (Utrecht, z.j.). 
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•Mil .III 
Kruisiging. Middenpaneel (73 x 48 cm) van een drieluik met de kruisiging, Gregoriusmis en 
Christophorus. Utrechts meester, ca. 1460. Centraal Museum, Utrecht (bruikleen Rijksmuseum, 
Amsterdam). Foto: Rijksmuseum, Amsterdam. 
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Christus in de Calvarieberg en, in iets mindere mate, die van Maria in de Kruisi
ging. 
Interessant is verder de kenmerkende wijze waarop de handen in de muurschil
dering zijn voorgesteld. De vingers zijn smal en buitengewoon lang, terwijl, 
wanneer ze gebogen zijn, consequent slechts één vingerkootje is geschilderd. 
Als gevolg daarvan ontstaat een onnatuurlijke knik, zoals bijvoorbeeld goed 
te zien is bij de vingers van Jesse, Anas en Ezechias. Zowel op de Kruisiging 
als op de Calvarieberg komt dit type hand voor. Wanneer de linkerhand van 
Maria op het middenpaneel van de Kruisigingstriptiek in spiegelbeeld wordt 
voorgesteld, dan is die vrijwel identiek aan de rechterhand van koning 
Joatham93. 
Van de twee genoemde panelen biedt het Amerikaanse zonder twijfel de meeste 
stilistische aanknopingspunten met de muurschildering. Beziet men de Calva
rieberg en de Boom van Jesse in hun totaliteit, dan zijn deze aanknopingspun
ten echter te weinig evident om beide werken met zekerheid aan eenzelfde 
meester toe te schrijven. De panelen dateren alle twee uit circa 1455-1465. Er 
is alle reden om aan te nemen, dat ook de muurschildering in die periode is ge
maakt. Voor een iets nauwkeuriger datering kunnen de overeenkomst tussen 
de Jesse van de muurschildering en die van de miniatuur uit de Weense bijbel 
en de overeenkomst tussen de Maria met Christuskind van de muurschildering 
en die van de gravure van de Meester van de Berlijnse Passie van belang zijn. 
Het lijkt gerechtvaardigd om in de miniatuur een (gedeeltelijke) navolging te 
zien van de muurschildering. De gravure lijkt vóór 1460 in Utrecht en meer spe
cifiek in het atelier van de Meester van Evert van Soudenbalch bekend te zijn 
geweest. Het is zeker niet uitgesloten, dat zij de meester van de muurschildering 
als voorbeeld gediend heeft en daarnaast door de Meester van Gijsbrecht van 
Brederode is gebruikt. Het bovenstaande in aanmerking genomen valt de 
muurschildering te dateren op circa 1455 of 1460, terwijl de verantwoordelijke 
meester verbonden lijkt te zijn geweest aan het atelier van de Meester van Evert 
van Soudenbalch94. 

93 Idem, afb. 13. Hier is - per ongeluk? - de situatie in spiegelbeeld weergegeven. 
94 Van de door Swillens genoemde schilders hebben er twee gewerkt in de periode 1455-1460. Het 

zij n Hillebrant die Maelre en Willem Tins. P. T. A. S willens, ' Schilders en beeldhouwers in oud-
Utrecht', Jaarboekje van Oud-Utrecht 1925, 57. Boon suggereert, in navolging van Swillens, 
dat Hillebrant identiek is aan Hillebrant van Rewyck, die in 1470 deken van het zadelaarsgilde 
was. Boon, 'Een Utrechts schilder', 59. In 1985 wordt deze suggestie door Boon als feit gepre
senteerd zonder daarbij overigens verdere argumenten te geven. Idem, 'De Meester van het 
Amsterdamse Kabinet of de Meester van het Hausbuch en zijn verhouding tot de kunst van de 
Bourgondische Nederlanden', in: 's-Levens felheid; de Meester van het Amsterdamse Kabinet 
of de Hausbuch-meester ca. 1470-1500, Tent. cat. Rijksmuseum (Amsterdam, 1985) 18. 
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