
DE OPGRAVING V A N BISSCHOP BERNOLDUS* 
SARCOPHAAG IN D E PIETERSKERK. 

Reeds in Januari j.l. opperde Ds H. Babel, de nieuwe predikant 
van de Waalse Gemeente, het plan om Bisschop Bernoldus* 
(St-Bernulphus') sarcophaag te doen opgraven en deze een waar
diger plaats te geven in de fraaie crypt van de Pieterskerk. 

Aanvankelijk zou dit door zijn bemoeiingen geschieden door de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (Directeur 
Dr P. Glazema) in Amersfoort, doch deze Dienst is tegenwoordig 
te zwaar belast met werkzaamheden en het liet zich aanzien, dat het 
plan de eerstkomende jaren nog zou moeten blijven rusten. Intussen 
waren echter in de dagbladen reeds artikelen verschenen van de 
hand van ondergetekende, die het plan bekend maakten. In deze 
artikelen werd meteen aangekondigd, dat het in de bedoeling lag te 
komen tot de stichting van een restauratie-fonds om door middel 
daarvan te komen aan de geldmiddelen die nodig zijn om het steeds 
sneller om zich heen grijpende verval van onze monumentale Pieters
kerk een halt toe te roepen. De eigenlijke restauratie — hoe ge
wenst die ook is — is in de tegenwoordige tijdsomstandigheden nu 
eenmaal nog niet te verwezenlijken, omdat hiervoor van Rijkswege 
de middelen helaas ontbreken, hoezeer men dit ook betreuren mag. 
W a t echter wel te verwezenlijken is bij voldoende medewerking 
van allen die de grote culturele betekenis inzien van het behoud van 
dit zeldzame vroeg-romaanse kerkgebouw, dat nog zoveel van de 
oorspronkelijke architectuur heeft behouden, is het bijeenbrengen 
van enkele tienduizenden guldens die onverwijld besteed moeten 
worden aan de meest-nodige reparaties aan het dak en het goot-
werk. Gebeurt dit niet spoedig, dan zal de kerk binnen weinige 
jaren wegens het opleveren van gevaar gesloten moeten worden en 
dan zou zij onvermijdelijk het droeve lot van de Geertekerk onder
gaan. De opgraving van Bernoldus' sarcophaag en de reeds ver
schenen artikelen in de pers hebben er ongetwijfeld toe bijgedragen 
de aandacht van heel oudheidkunde-minnend Nederland te vesti
gen op onze onvolprezen Pieterskerk en haar toestand. 

Door bemiddeling van de heer H. Martin uit Zeist, oud-leraar en 
oud-directeur van het „Fries Museum" te Leeuwarden, werd het 
Gemeentebestuur van Utrecht bereid gevonden deze opgraving op 
zijn kosten (tot een zekere limiet) te doen uitvoeren. De Heer Mar
tin had veel belang bij deze opgraving in verband met een studie 
over middeleeuwse sarcophagen, waarmede hij reeds jaren lang 
bezig is, doch die hij niet kon beëindigen wegens dateringsmoeilijk-
heden van de vele stenen sarcophagen die hij in Friesland en elders 
opspoorde en waarin hij drie typen onderscheidde. Hij verwachtte, 
dat de onderhavige sarcophaag tot één dezer typen zou behoren, 
hetgeen ook gebleken is en waarmede komt vast te staan, dat zijn 
vondsten in elk geval voor een deel reeds in de 10e en 11e eeuw zijn 
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vervaardigd, hetgeen door andere deskundigen, die ze niet vroeger 
dan de 14e eeuw dateerden, werd betwijfeld. 

Het werk werd uitgevoerd door een ploeg Gemeente-personeel 
onder leiding van de heer W . Stooker, hoofdopzichter van Ge
meentewerken, die oök een belangrijk aandeel had in de opgravin
gen op het Domplein en elders in onze stad. Op Woensdag 28 Mei 
werd begonnen en reeds diezelfde dag werd, na grote spanning 
over het al- of niet aanwezig zijn van de sarcophaag, deze inder
daad aangetroffen op een diepte van ongeveer één meter onder de 
vloer, recht vóór de kansel, vlak voor de voet hiervan. Hier lag vóór 
1656, het jaar van de afgraving, het laagkoor, dat ruim een meter-
hoger lag dan de vloer van het schip der kerk en dat zich uitstrekte 
tot aan de beide pijlers die aan het hoofd staan van de beide rijen 
van vijf rood-zandstenen zuilen, die, allen monolithisch, naar schat
ting 30 à 40 ton moeten wegen. In de bodem van dit laag-koor werd 
de sarcophaag in 1656 bij gelegenheid van de afgraving gevonden 
en na een week opnieuw in de toen verlaagde bodem begraven. 

De hernieuwde vondst bewijst de juistheid van de inhoud van de 
acte, opgemaakt door de secretaris van het toenmalige Kapittel, 
welke acte genoegzaam bekend is en dus hier niet opnieuw in extenso 
behoeft te worden weergegeven. 

Het ± 480 Kg zware deksel werd verwijderd en toen kwam de 
inhoud, na bijna 300 jaren, opnieuw aan het licht. Het houten kistje 
van een meter lang, dat men in 1656 met de stoffelijke resten van 
lichaam en kleding aan het hoofdeinde in de stenen kist had ge
plaatst, bleek bijna volkomen vergaan te zijn en was dan ook ineen 
gestort. Te midden van de resten hiervan lag een laag donkerbruine 
verpulverde resten van het volkomen vergane lichaam en daartussen 
vele kleine fragmenten, eveneens bijna geheel vergaan, van het 
weefsel dat 900 jaar geleden de bisschopsmantel is geweest. Behal
ve enkele kleine stukjes vergaan leer waren ook duidelijk delen te 
onderscheiden van weefsel dat gouddraad bevatte. Ook bevonden 
zich in de tamelijk grote hoeveelheid bruine, rulle poeder nog kleine 
stukjes gebeente, maar deze kwamen slechts sporadisch voor. Van 
de schedel, noch van het gebit werd enig spoor ontdekt. Dr Hui-
zinga, anthropoloog, geassisteerd door zijn assistente, heeft de over
blijfselen zorgvuldig onderzocht, doch zij zullen voor hem weinig 
wetenswaardigs hebben opgeleverd. De stoffelijke resten zijn na de 
optakeling van de kist geborgen in een speciaal daarvoor vervaar
digd eikenhouten kistje, dat nu te midden van de overblijfselen van 
het 17e eeuwse vurenhouten kistje aan het hoofdeinde in de sarco
phaag is gedeponeerd. 

Donderdag 29 Mei werd de kist, die zonder deksel ruim 800 Kg 
moet wegen naar boven getakeld en de volgende dag overgebracht 
naar de crypt van de kerk onder het sinds 1656 door een muur af
gesloten hoogkoor. In de absis van de crypt werd zij een weinig 
boven de vloer opgesteld, ook weer in dezelfde zin als waarin zij werd 
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gevonden: met het voeteneinde naar het Oosten gericht, in de as 
van het gebouw. Op Pinksteren (1 Juni) werd door de predikant 
der Waalse Gemeente, na de kerkdienst, aan de opstelling van de 
sarcophaag in de crypt, ter plaatse een korte plechtigheid gewijd. 

De rood-zandstenen kist, evenals het zware deksel, zijn slechts ruw 
uitgehouwen. Van buiten vertoont zich geen enkel ornament. De bin
nenzijde is ruw bewerkt met schuin naar beneden lopende, evenwijdig 
aan elkaar aangebrachte, ondiepe en smalle inkervingen. De bin
nenzijde van het voeteneinde vertoont dezelfde soort inkervingen, 
doch daar in visgraat-motief. De uitwendige lengte bedraagt 2 m 20, 
de breedte aan het hoofdeinde bedraagt 75 cm, aan het voeteneinde 
slechts 10 cm minder en dus is het bovenaanzicht maar flauw tra-
pezium-vormig. De hoogte van de kist bedraagt over de gehele 
lengte 42 cm, de wanddikte is overal ongeveer 10 cm. Vermoedelijk 
is de steensoort afkomstig uit de Bentheimer groeven. Dit zal nog 
,nader wetenschappelijk worden vastgesteld, alsmede de herkomst 
van de uit eveneens rood zandsteen bestaande, doch nog door een 
dunne pleisterlaag bedekte monolithische tien zuilen in de kerk. 
Hetzelfde moet gebeuren voor de .zes fraai gecanneluurde grauw-
gele zandstenen zuilen in de crypt. Dit onderzoek naar de herkomst 
van de rode zandsteen van sarcophaag en zuilen zou ook kunnen 
bewijzen, dat deze steensoort afkomstig is uit de Vogezen, in welk 
geval men zou te doen hebben met hetzelfde materiaal waaruit de 
Straatsburger Dom is opgetrokken. In dat geval staat men nog voor 
het probleem hoe men 900 jaren geleden het vraagstuk wist op te 
lossen tien zuilen van 30 à 40 ton gewicht over zo'n afstand te ver
voeren en vervolgens hier op te stellen op een wijze die nu nog onze 
bewondering afdwingt. Heeft men te doen met Bentheimer steen, 
dan werd dit materiaal ongetwijfeld langs de Overijselse Vecht via 
,Zwolle en de IJsel en vervolgens langs de Rïjn naar Utrecht ver
voerd. Is het zandsteen uit de Vogezen, dan was alleen de Rijn de 
aanvoerweg. De kerk staat immers aan de oever van de voormalige 
Rijnloop door Utrecht! 

W e zijn door deze opgraving in elk geval verrijkt met een uiterst 
merkwaardig object uit een zeer ver achter ons liggend verleden. Bis
schop Bernoldus' stoffelijk overschot heeft nu hopelijk voor altijd 
een waardiger plaats gevonden in Utrecht's oudste bouwkundig 
,monument, waar het tot in lengte van jaren moge rusten in zijn 
eigengebouwde heiligdom. De sarcophaag is een belangrijk bezit en 
zal van nu af aan kunnen worden aanschouwd door een ieder die 
kerk en crypt komt bezichtigen. 

A. M. VAN AKERLAKEN 
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