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OVER HET ONTSTAAN VAN HET GEBRUIK 
OM WAPENBORDEN IN DE KERKEN 

OP TE HANGEN 

Het moet gezegd worden, dat men in vroegere publicaties over he t 
verwijderen van wapenborden, geen of maar weinig aandacht aan de 
oorsprong van het wapenbord heeft besteed. De vraag naar het begin 
van de gewoonte om bij het begraven van aanzienlijke personen ook 
h u n wapenborden in de kerk te brengen heb ik nergens bevredigend 
beantwoord gevonden. Schotel laat het in zijn reeds eerder aange
haalde werk i) voorkomen alsof men pas na de reformatie tot dit 
gebruik gekomen is, maar het is alleszins verdedigbaar te veronder
stellen, dat ook voordien reeds wapenborden in de kerken werden 
opgehangen. Het bewijs hiervoor zou kunnen liggen in het door A. 
Buchelius in 1592 en volgende jaren geschreven „Monumenta passim 
in templis. . . . " 2) Daarin vindt men (fol. 55 v) over een wapenbord 
in de Mariakerk de volgende mededeling vermeld: 

"Non procul a capite chori ad dextram intra summum altare et 
locum in quo panem sacratum servare solebant paries haec exhibet 
scuta familiaria Domini Hermann i Droom coloribus fere fugientibus" 
wat betekent: "Niet ver van het ui teinde van het choor aan de 
rechterkant tussen het hoofdaltaar en de plaats waarin men gewoon 
was het gewijde brood toe te dienen vertoont deze wand de familie-
schilden van de heer H e r m a n Droom in bijna vervaagde kleuren." 
N u kan men van mening verschillen over de vraag hoelang een 
wapenbord normaliter leesbaar bleef, maar een feit is toch wel, dat 

1) G. D. J. Schotel, De Openbare Eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de 
zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, 2e druk, vermeerderd door H. C. 
Rogge. Ueiden. 1906. 

2) A. Buchelius, Monumenta passim in templis ac monasteriis Trajectinae urbis 
atque agri inventa. Traiecti. 1592. 
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men hier te doen heeft met een wapenbord uit het begin of het mid
den van de zestiende eeuw. 

In tegenstelling hiermede verklaart Muller in zijn beschrijving van 
de Dom, dat daar het ophangen van wapenborden pas aan het einde 
van de zestiende eeuw begon. Dat kan niet alleen veroorzaakt zijn door 
het feit, dat de Dom een kapit telkerk was, waarin men slechts hoge 
geestelijken en personen van aanzien begroef. De parochiekerken 
waren echter de „algemene" begraafplaatsen. Wanneer Muller de 
versiersels aan de pilaren van het middenschip noemt, spreekt hij 
van slechts enkele beelden van overleden kanunniken . En hij ver
volgt dan: "Er zijn nog enkele andere beelden; maar de meeste 
kolommen zijn toch nog ledig: eerst na de Hervorming zullen zij 
behangen worden met de rouwborden van verschillende in den Dom 
begraven personen. Dat is de nieuwe mode, die ook goedkooper is. 
Vroeger liet men zijn grafschrift in steen beitelen en bracht daar
boven aan het beeld van zijn besche rmhe i l ige . . . . Maar later, toen 
de hervorming veld won, is het gebruik opgekomen, om het rouw
bord met het wapen en de kwartieren van voorname overledenen, 
dat tot aan de begrafenis boven de deur van het sterfhuis was aan
gebracht, in de kerk op te hangen boven het graf" 3). 

Aan het einde van de zestiende eeuw — in 1580 — viel ook de 
begrafenis van de utrechtse aartsbisschop Frederik Schenck van 
Tou tenbu rg . Dit feit is daarom zo interessant, omdat van deze be
grafenis een afrekening is bewaard gebleven, waarui t blijkt, dat bij 
die gelegenheid ook van wapenborden sprake is. Aan Gerard Splinter, 
schilder, wordt enig geld ui tbetaald "van dat hy geschilden heeft 
het groot wapen van Zijn G., hangende voor de groot poor t van 't 
hof archiepiscopael, ende acht wapen leggende op 't graf van Zijn 
G . . . . - 4 ) . 

O m het nog vroeger voorkomen van wapenborden in de kerken 
te bewijzen moeten wij Utrecht verlaten. Er bestaat een verhaal over 
de ui tvaart van Philips de Goede, Hertog van Bourgondie, die in 
1467 te Brugge overleed. Maar liefst zestienhonderd mannen „alle in 
't zwart gekleed, behangen met s'Hertogs wapenen, en houdende 
ieder een brandende toorts in de hand" gingen aan de baar vooraf. 
In de kerk gekomen, zag men tussen al het goud en fluweel „een 
rouw-bort, met de wapens en den grooten banier van den Her tog" 5 ) . 
En in 1538 werd in de St. Eusebiuskerk te Arnhem het stoffelijk 
overschot van de gelderse hertog Karel van Egmond bijgezet, bij 
3) S. Muller Fz., De Dom van Utrecht. Utrecht. 1906. blz. 9. 
4) Medegedeeld door J. J. Dodt van Flensburg in het Archief voor Kerkelijke 

en Wereldsche Geschiedenissen inzonderheid van Utrecht, deel IV blz. 45. 
5) Cornelis van Alkemade, Inleidinge tot het Ceremonieel en de Plegtigheden 

der Begraavenissen en der Wapen-kunde, uitgegeven te Delft in 1713, blz. 
108 e.v. Interessante bijzonderheden komen voor in: Renée Hirsch, Dooden-
ritueel in de Nederlanden vóór 1700. Amsterdam, 1921 en in het door C. 
Catha van de Graft geschreven boek: Dodenbezorging en Cultuur, de doden-
bezorging van de volken van Europa, in zonderheid van Nederland. Amster
dam. 1947. Philips de Goede werd in 1474 in het Kartuizerklooster te 
Champmol bij Dyon in het familiegraf bijgezet. 
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gelegenheid waarvan „ter weerszijden van het beeld de wapen
schilden, die de acht kwartieren dezes vorsten aenwyzen" opge
hangen 6) . 

Hiermede is wel bewezen, dat men ook vóór de reformatie wapen-
borden in de kerken ophing boven de graven der overledenen. Rest 
nog de moeilijkste vraag naar het waarom. Hoe kwam men er toe om 
die wapenborden op te hangen in de kerken? En hoe kwam men 
er toe datzelfde wapenbord boven de voordeur te hangen gedurende 
de tijd, dat de overledene nog „onbeaard" was? 

Laat ik beginnen met te verklaren, dat wij bij het zoeken naar een 
aanvaardbaar antwoord zéker niet de kant van de folklore op mogen 
gaan. He t is wel verleidelijk om allerlei beschouwingen op te stellen 
en uit de ene gewoonte de andere af te leiden, maar men loopt dan 
toch wel in zeer sterke mate het gevaar, dat men de waarheid geweld 
aandoet. Daarom heb ik met opzet de gebruiken, waaruit men de 
gewoonte om wapenborden in de kerken op te hangen wel eens ver
klaart, in een noot opgenomen 7). Naar mijn mening hebben die 
gewoonten namelijk niets met de wapenborden te maken. Mijn 
veronderstell ing is, dat wij terug moeten naar de riddertijd, waarin 
de ene r idder zich door middel van zijn wapenschild van de andere 
onderscheidde 8). Dat wapenschild had betekenis, omdat het bij zijn 
adellijke bezitter behoorde, omdat het hem verdedigde tijdens de 
tournooien en omdat het na de overwinning met nog groter eer 
gedragen werd. Daarmede ontken ik niet, dat dit wapenschild bij de 
begrafenis werd meegevoerd, maar meen, dat het dragen van wapen
schilden in ieder geval reeds tijdens de kruistochten op ruime schaal 
in gebruik was. En ik geloof, dat de adellijke heren van vroeger — 
natuurl i jk ui t ijdelheid — naast het wapenschild ook nog een wapen-
bord bezaten, waarop nevens het wapen der familie de naam en 

8) Th. Ph. Blommaert, Nederlandsche Begravingswijze en Grafsteden. Gent. 1857. 
blz. 44. 

7) De Navorscher van 1859, jrg. IX, blz. 39 vermeldt, dat door de rooms-katho
lieken in de buurt van Hoorn en Enkhuizen een zwart geverfd houten kruis 
tussen de stoepstenen werd geplant. De protestanten hingen een zwart lint 
aan de bovendorpel der deurkozijnen. Er. in een gedeelte van de Betuwe, met 
name in de Tielerwaard heeft heel lang de gewoonte bestaan om na het 
afleggen van de overledene een of meer buitenluiken van het sterfhuis en 
van de huizen der bloedverwanten en buren uit de hengsels te lichten en 
voor het huis neer te zetten. De luiken bleven daar staan tot de dag van de 
begrafenis. (J. ter Gouw, De oude tijd, uitgegeven in 1873,' blz. 153 e.V.) 
In Roermond schijnt een oer-oude gewoonte bestaan te hebben om bij een 
sterfgeval een plank voor de huisdeur te plaatsen, een gewoonte, die zich tot 
het einde van de 19e eeuw daar heeft gehandhaafd. (Nav. IX.) 

8) Deze gedachte is jaren terug geuit door H. Bergner in zijn Handbuch der 
kirchlichen Kunstaltertümer in Deutschland. Leipzig, 1905. (blz. 300). Daar 
zegt hij o.m., dat in de 14e eeuw reeds „Totenschilde" voorkwamen. „Es sind 
die kreisrunde, dann ovale Holzschilde mit Wappen, Symbolen und Inschriften 
in Malerei, Lederpunzung, Flachschnitzerei etc., welche über dem Grabe oder 
getrennt davon mit anderen zusammen aufgehängt wurden. Die Mode ist von 
den Ritterorden ausgegangen und von den zahlreichen „Gesellschaften" des 
späteren Mittelalters, doch auch von Zünften und gemeiner Bürgerschaft 
gepflegt worden." 
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Gezicht in de grafkapel van de familie Willink van Collen in de hervormde kerk 
te Breukelen. 

(Cliché Dagblad Trouw iO). 
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sterfdatum van de eigenaar werden vermeld, dat bij overlijden boven 
de deur werd gehangen als "rouwbewijs" 9 ) . 

Nog een stap verder gaande, zou ik willen wijzen op het feit, dat 
de voorname geestelijken vaak uit de hoge adel voortkwamen en 
sinds onheugelijke tijden in de kerk werden bijgezet. De voorbeelden, 
hierboven gegeven, tonen duidelijk aan, dat men bij het begraven 
van deze heren geestelijken de wapenborden in de stoet meedroeg en 
op of in de nabijheid van het graf neerlegde of ook wel boven het graf 
ophing. In dit verband zou ook nog te wijzen zijn op de memorie-
tafels en de oude grafzerken waarop de familiewapens vaak zeer 
fraai in kleuren werden aangebracht. En was het niet zo, dat sedert 
1546 in de Dom, boven de kanunnikenbanken de wapenborden van 
de leden van het Gulden Vlies prijkten? 

Maar, volledigheidshalve moet ik ook nog iets anders vermelden. 
T o e n de reformatie doorzette werden de kerken in ons land en ook 
daarbuiten vaak zwaar geschonden. Alles wat aan vroeger her innerde 
moest worden weggevaagd. Zo werden van de grafzerken de wapens 
weggehakt, de muurschi lderingen werden verwijderd of van een 
flinke laag kalk voorzien, en beelden werden vernield of bescha
digd 11). En wat er toen overbleef waren lege ruimten met lange witte 
pilaren en muren. Soberder, maar ook kaler en armelijker kon het 
niet. En vooral omdat de kerkmeesters voor het ophangen der 
wapenborden — wat aanvankelijk maar zelden gebeurde, maar zich 
langzamerhand in sterke mate uitbreidde — niet onbelangrijke be
dragen ontvingen, was het te begrijpen, dat zij er op den d u u r geen 
bezwaar tegen hadden aan de ijdelheid der burgers tegemoet te 
komen. 

Het gevolg hiervan was, dat de kerken in het midden van de 
achttiende eeuw vol met wapenborden waren komen te hangen. Zo 
werd, wat aanvankelijk als versiering bedoeld was, meer tot ont-

Sl) Bijzonderheden over het gebruik om wapenborden in de kerken op te hangen, 
met name in België, Duitsland, Engeland, Ierland en Italië, zijn te vinden in 
The Antiquaries Journal, XXXV, biz. G8-87 (Oxford. 1955). Het gebruik 
schijnt eerst in de XlXe eeuw van het vasteland naar Engeland te zijn ge
komen. Voor Duitsland wordt het beroemde Sacramentshuis in de St. Lorenz-
kerk te Neurenberg genoemd, waar talrijke prachtige wapenborden te zien 
zijn. Ook de gewoonte om het wapen van de overledene boven de huisdeur 
op te hangen kan men daar vermeld vinden. In België — voornamelijk in 
Brugge — schijnt het gebruik zich tot op heden te hebben kunnen handhaven. 

10) Bijzonderheden over de enige maanden geleden gerestaureerde kapel en 
wapenborden der familie Willink van Collen kan men vinden in een artikel 
van ds. E. J. ter Beek te Breukelen in het nummer van „Trouw" van 
16 april I960. 
In zijn genoemde beschrijving van de Dom van Utrecht zegt Muller (blz. 15): 
„Men is gewoon, alle vernielingen aan beelden en andere kunstwerken (e 
schuiven op den hals der beeldstormers. die zeker vrij wat op hun geweten 
hebben; maar toch niet alles: ook in de middeleeuwen was het toezicht niet 
altijd even zorgvuldig en maakten moedwillige kerkschenders van de dus ge
boden gelegenheid gaarne gebruik. Want wij vernemen, dat in onzen Dom 
reeds in 1540 „nye noesen ende anders" „gemaect" zijn aan „die byscoppen 
op die sepulture". 
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luistering van het interieur. Dat offer schijnt men echter gaarne 
gebracht te hebben; de opbrengst van de wapenborden werd immers 
in dienst van de kerkelijke armenzorg uitgegeven? En zo dacht ook 
het burgerlijke bestuur er over. O p 11 juli 1653 namelijk besloot de 
utrechtse vroedschap „dat niet alleen van yder wapenbordt 't welck 
in de kerck opgehangen wordt, maer ook van degeene die voorge
dragen ofte in een Capelle ofte kercke nedergeset w o r d t . . . . 24 
gulden betaald moest worden ten behoeve van de armen. En even 
later — op 23 januar i 1654 — in aansluiting op de resolutie van 11 jul i 
1653 „verstaet" de zelfde vroedschap „dat mede gehouden sullen 
wesen ten behoeve van den armen te betalen de X X I I I I gulden die 
een wapenbordt alleenlick voor haer huysinge ophangen." Er waren 
dus blijkbaar ook mensen, die het wapenbord niet in de kerk 
brachten. 

A. G R A A F H U I S 

V I E R H O N D E R D J A A R ST . A E G T E N S C H U T T E R S -

OF G R O O T GAESBEEKER G I L D E VAN SOEST 

I I 

Wij deelden reeds mede, dat het Groot Gaesbeeker Gilde een oude 
vlag bezit met een wapen, dat slechts enige overeenkomst vertoont 
met het echte wapen van Jacob van Gaesbeek. 

Dat het wapen niet duidelijk meer was vonden wij in een oude 
beschrijving in het nagelaten werk van ds. J. J. Bos, predikant te 
Soest van 1847 tot 1892, die het beschrijft: Een wapen, gedeeld in 
vier kwartieren, in twee schuin over elkander staande, een leeuw, in 
de twee a n d e r e n . . . . ? Een bewijs dat de kennis van het juiste wapen 
verloren is gegaan. 

O p de grijsblauwe band in romeinse letters: D . I .HV.V.H. Volgens 
de oud ouderman Jan de Beer, die vanaf 1922 tot en met 3 december 
1958 ouderman van het gild is geweest, betekenen die letters: "Dit 
Is He t Vaandel Van Huber tus" . St. Huber tus is de pat roon van de 
jagers. Enig verband met de schutters bestaat er dus wel. 

Wannee r het ambt van vaandeldrager of tamboer bij het Groot 
Gaesbeeker Gilde openstond, dan waren er meesttijds vele gegadigden 
die de betrekking willen vervullen. Men kocht het voor zijn leven. 

In de oude boeken vonden wij vermeld: 

1706. den 12 Sepb: heb lek Cornells Gerbrantse met mijn Raden in 't openbaar 
agter de kerk (in de herberg de Drie Ringen) het vaandel verpagt aan Hendrick 
Woutersse voor de som 14.—.— 

en dat voor Zijn Leeven en moet voor gilde broeders en Susters met selven 
speelen als wij gewoon syn/en als hij 't buyten het gild selven kompt te verwaar-
loose of te breken Zal 't tot Zijn kosten wederom moeten repareeren soo goet 
als vooren. 
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