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DE MUURSCHILDERING „DE BOOM V A N JESSE" 
IN DE BUURKERK. 

In het bekende boekje „Utrecht, Historische wandelingen" van 
Dr. H. J. Broers, dat nog heden veel wordt gelezen, is, zoover 
ik weet, voor de eerste maal een poging gedaan om in een kort 
bestek een overzicht te geven van de ontwikkeling en beteekenis 
der stad Utrecht. Het werkje verscheen in 1875. Sindsdien is 
de belangstelling voor de stedelijke historie buitengewoon toe
genomen en hebben deskundigen op allerlei gebied hun bijdragen 
geleverd en onze kennis vermeerderd. De hedendaagsche be
langstellende zal het genoemde boekje niet meer lezen, zonder 
hier en daar een verbetering of aanvulling te wenschen. Zoo 
treffen wij op blz. 137: „De Buurkerk heeft uit- nog inwendig veel 
merkwaardigs meer; alleen vindt men er een fraaie muurschildering, 
den stamboom van Christus voorstellende, welke sommigen, om
dat zij zooveel overeenkomst heeft met de gegraveerde prent van 
Albrecht Dürer, aan de hand van dien grooten meester willen 
toeschrijven bij zijn langdurig verblijf hier ter stede". 

Laat mij beginnen met op te merken, dat Albrecht Dürer aan 
deze schidering geen aandeel heeft gehad. Het werk is, blijkens 
dateering, plm. 1450 ontstaan. Dürer werd geboren in 1471. 
En ook later heeft de kunstenaar een „langdurig verblijf hier ter 
stede" niet gepleegd. Dürer is nooit, ook niet voor korten tijd, 
in Utrecht geweest. Zijn bekende „Dagboek" van zijn Neder-
landsche reis in 1520—'21, vertelt ons van tochten die hij van 
Antwerpen uit naar het Noorden heeft ondernomen en daaruit 
blijkt, dat hij niet verder is geweest dan 's-Hertogenbosch en 
Nijmegen. De naam Utrecht wordt in zijn relaas niet genoemd 1). 

Dürer's prent, waarmede de muurschildering zooveel overeen
komst zou hebben — en die inderdaad een stamboom laat zien, 
echter niet van Christus —, staat reeds lang onder de „du-
bieuse" werken van den meester. En al ware zij van zijn hand, 
dan nog is zij in zijn laatste levensjaren, ruim genomen tusschen 
1522 en 1528, gemaakt. 

De naam van Albrecht Dürer aan de schildering te verbinden, 
wordt door geen enkele grond gerechtvaardigd. 

Over de, thans zich vanzelf opdringende vraag door wie en in 
welken tijd zij wèl is gemaakt, geeft ons de uitvoerige beschrijving 
in de prachtige en uitgebreide uitgave van Dr. G. J. Hoogewerff 
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„De Noord-Nederlandsche Schilderkunst" (1936-Deel I - blz. 
360 v.v. ) de noodige inlichtingen, die wij hier laten volgen: 

,,Reeds in 1840 werd in de Buurkerk te Utrecht een muurschil
dering ontdekt, die sterk de aandacht trok en waaraan groote be-
teekenis werd toegekend. Die aandacht was verdiend. Het gold 
een belangrijke voorstelling van den „Boom van Jesse". Door den 
ond-burgemeester Jhr. Van Asch van Wijck werd zij in overleg 
met Heeren kerkvoogden zorgvuldig van de witkalk ontdaan en 
bleef aldus bewaard zonder door „herstellende" overschildering 
te worden aangetast. De toegepaste techniek is lijmverf. Later is 
de belangstelling voor de schildering aanmerkelijk getaand. De 
reeks fraaie lichtdrukken in de bekende publicatie van Gustaaf 
van Kalcken kon haar in 1909 nauwelijks meer doen opflak-
keren 2 ) . In 1846 heeft C. J. F. Janssen, destijds conservator bij 
het museum van Oudheden te Leiden, in het Tijdschrift voor Ge
schiedenis, Oudheden en Statistiek van Utrecht 3 ) , aan de schil
dering een afzonderlijke studie gewijd. Een teekening in waterverf 
werd er omstreeks dien tijd ook naar gemaakt en berust nu in den 
topografischen atlas van het Gemeente-archief. Uit die teekening 
mag men opmaken, dat er in het midden der vorige eeuw méér 
onderdeden der compositie te onderkennen waren dan nu het geval 
is; doch anderzijds blijkt de aquarel niet overal nauwkeurig, het
geen aan haar waarde als reproductie op bedenkelijke wijze af
breuk doet. De genoemde lichtdrukken hebben in dit opzicht 
grooter waarde. 

De voorstelling van den „Boom van Jesse" vult in de kerk een 
groot muurvlak rechts terzijde van den toren. Zij is 2,40 m. boven 
den beganen grond aangebracht en heeft een hoogte van onge
veer 3,50 m. bij een breedte van iets meer dan 3 m. De wijze van 
inkleeding is de gewone, zooals die ook van elders bekend is, recht
streeks geïnspireerd op den tekst van het elfde hoofdstuk van den 
profeet Jesaia: „Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afge
houwen tronk van Isaï en een Scheut uit zijne wortelen zal vrucht 
voortbrengen; en op Hem zal de Geest des Heeren rusten . . . Men 
zal nergens leed doen noch verderven op den ganschen berg Mijner 
heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des Heeren zijn, gelijk 
de wateren den bodem der zee bedekken. Wan t het zal geschieden 
ten zelfden dage, dat de Heidenen naar den wortel van Isaï zullen 
vragen en Zijne rust zal heerlijk zijn". 

Jesse wordt den stamvader Isaï voorts genoemd in het eerste 
hoofdstuk van het Evangelie van Mattheus, waar „het boek der 
geslachten van Jezus Christus" gegeven wordt: „En Jesse gewon 
David, den koning; en David, de koning, gewon Salomon. . . " 4 ) . 

Op een legerstede ligt de patriarchale gestalte van Isaï uitge
strekt en droomt. Uit zijn lichaam dan verrijst de tronk van den 
boom zijner afstammelingen. De takken daarvan ontwikkelen zich 
symmetrisch en langs de twijgen ziet men als groote magnolia-
bloemen de gestalten van twaalf der „geslachten", die den stam
vader van Jezus als „Zoon van David" scheiden. Zij zijn door 
halffiguren voorgesteld, ieder met den betrokken naam op een 
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banderol geplaatst. In het midden, op den Boom, staat de Heilige 
Maagd, levensgroot, als Hemelkoningin met het Kind op den arm. 
Haar lichtblauw gewaad is aan den hals even zichtbaar. Overigens 
is zij door een blanken mantel statig omplooid. Het Christuskind 
draagt een steenrood jurkje, en steenrood is ook het gewaad van 
Isaï, zooals hij daar onder het lichtblauwe, wollige overkleed neer
ligt. De keuze van de kleur is niet toevallig: bedoeld is het 
koninklijk purper weer te geven en daarmede de vorstelijke 
majesteit van Davids Zoon te symboliseeren. 

De schilder is er voor teruggedeinsd de twaalf koningen uit 
Juda „zoo maar" aan den Boom als mensch-bloemen te laten ont
luiken. De iconografische traditie wilde dat eigenlijk zoo, en de 
gelijktijdige prentkunstenaars beelden de genealogie van Christus 
steeds zoo af; doch hij voelt zich realist en leidt de takken van 
den Boom langs een muur, bruinrood van tint, en in dien muur 
zijn twaalf boogvormige venstertjes aangebracht, als de donkere 
galmgaten van een toren, en daaruit kijken de twaalf koningen 
naar buiten: zes rechts en zes links. Het compromis is wat naïef, 
doch doelmatig. Wel kan men evengoed zeggen, dat de vorstelijke 
voorvaderen naar binnen kijken, want Isaï's legerstede staat op 
een vloer van afwisselend witte en zwarte plavuizen; doch de boom 
wordt als droombeeld toch weer onder de open lucht gedacht. . . . 
Men doet beter hierover niet al te diep na te denken! 't W a s ook 
de bedoeling, dat men zich in de beschouwing van het tafereel eer
biedig zou verdiepen en niet zou overgaan tot een zakelijke ont
leding der voorstelling! 

Links, aan het hoofdeinde van het bed, zit op den gouden troon 
koning David en tokkelt de harp. Rechts ziet men, neergeknield, 
het echtpaar dat deze schildering heeft gesticht. Wapenschilden 
zijn boven de hoofden aangebracht, doch het is nog niet gebleken 
op welke personen zij betrekking kunnen hebben. Onder de in 
't zwart gekleede figuren leest men nog met groote moeite de vol
gende inscriptie: „Int jaer ons heren M.CCCC.XLVIII (?) op sinte 
matheus dach sterf ghertrut flores o t t e n . . . . ( ? ) wijf; bit voir de 
siel" 5 ) . Uit de bewoordingen zou men opmaken, dat de echtge
noot voor het zieleheil van zijn vrouw en ter verheerlijking van de 
H. Maagd de schildering liet aanbrengen. Aan de H. Maagd 
immers is deze kerk gewijd, vandaar ook dat hare gestalte in de 
compositie domineert. Plechtig staat zij daar en verheven, door de 
kloeke en beeldende drapeering van den mantel, indrukwekkender 
dan een afbeelding zou doen vermoeden. Haar gelaatstrekken zijn, 
evenals trouwens die der overige figuren — voor zoover nog te 
onderkennen —, met zorg „omschreven" en vol uitdrukking, 
't Blank gelaat licht uit tegen een bleekgroenen nimbus, goud om
rand. Goud is ook telkens in de kronen en scepters der koningen 
toegepast. Jammer is het dat tegenwoordig de vuil-roode kleur van 
den ondergrond het sterkst spreekt, waardoor het effect van de 
geheele schildering verstoord wordt. Aanvankelijk nog onvol
doende beschermd door gordijnen, die vlak tegen den muur waren 
aangebracht, zoodat zij bij het open- en dichtschuiven over het 
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schilderwerk schuurden en in het midden met een breeden kier van 
elkander hingen, wordt het kunstwerk eerst sedert 1909 beter, al 
is het nog niet afdoende, tegen stof en zonlicht beschermd. Een 
fixeering zou stellig aanbeveling verdienen". 

Tot zoover Dr. Hoogewerff. Zijn uitvoerig onderzoek heeft er 
niet toe mogen leiden den schilder op te sporen. Doch wellicht zal 
een studie in de archivalia der Buurkerk dezen nog eens kunnen 
doen noemen. Wie over het onderwerp „De boom van Jesse" uit
voerig wenscht te worden ingelicht, wordt verwezen naar het 
artikel van wijlen Prof. Dr. R. Ligtenberg O. F. M. in het Oud
heidkundig Jaarboek ÏX (1929), blz. 1-54, waarin aan de hand 
van talrijke afbeeldingen de ontwikkeling van dit gegeven is 
geschetst. P- T. A. SWILLENS. 

1) Over die reis leze men uitvoerig in „Albrecht Dürer, Zijn dagboek van de 
reis door de Nederlanden in 1520—1521" van schrijver dezes. Maastricht- 1941. 

2) Peintures Ecclésiastiques du Moyen-Age. Tome II, troisième livraison. 
Haa r l em-La Haye, 1909. 

3) Utrecht voorheen en thans, tweede serie, 3de jaargang, blz. 141-159. 
4) Vgl. ook Lucas 3 : 32. 
5) Van het jaartal is het cijfer der eenheden onduidelijk. 

U T R E C H T S C H E UITVINDERS. 
(Voortzetting van blz. 61). 

Het merkwaardigste octrooi, dat een Utrechtenaar werd ver
leend, was ongetwijfeld dat der Staten-generaal van den 22sten 
Mei 1628, waarbij „Corners van Nienroode, geboren burger tot 
Utrecht, reeckenmeester ende geadmitteert landtmeter aldaer", 
werd toegestaan „omme alleen in den tijdt van acht naest-komende 
jaren te moghen doceren, doen doceren, drucken ende verkoopen, 
sijne ghevondene proportie des circkels diameter teghen sijnen 
ronden om-loop, waer door men volkomelijck een circkel in een 
quadraat kan veranderen". 

In het daarop betrekking hebbende verzoekschrift had de wis
kunstenaar verklaard „dat hij naer groote moe(i)ten gevonden 
hadde de langgewenste wonderlicke natuyr ende eygenschap der 
cromme circkel-linien, door welcke men in den circkel figueren 
van alle gelijcke sijden sonder moe(i)ten beschrijven can, mits
gaders de volcomen quadrature des circkels ende meer andere 
den circkel betreffende, alles tot gerief der loffelijcke mathema
tische conste". 

Omstreeks een half jaar later — de „tot den lief-hebbers der 
loflijcker mathematycke konste" gerichte voorrede is den lsten 
October 1628 gedateerd -? maakte Van Nienrode zijne theorie 
in een boekje van 64 klein-octavo bladzijden door den druk open
baar. Het was aan de Staten der provincie en de Vroedschap der 
stad Utrecht opgedragen. 

Cornelis was zeer waarschijnlijk een zoon van Willem van Nien
rode (Nyenrode), die van 1613 tot 1617 schepen der stad was. 
Hij zal wel tusschen 1580 en 1590 geboren zijn, want hij heeft 


