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Voorwoord

Tijdens mijn studie kunstgeschiedenis heb ik een vak gevolgd waarin kunstschenkingen in de 
middeleeuwen centraal stonden. Door het volgen van dit vak ben ik aanraking gekomen met enkele artikelen van de 
Duitse historicus Otto Gerhard Oexle.  Deze historicus heeft onderzoek gedaan naar de dood in de middeleeuwen en 
dan in het bijzonder naar de relatie van de doden ten opzichte van de levenden. Oexle stelt dat de doden 
tegenwoordig zijn onder de levenden en dat zowel de levenden als de doden gelijke rechten hebben. Volgens Oexle 
is dit idee vanaf de oudheid tot aan het begin van de negentiende eeuw van toepassing. Het tegenwoordig zijn van de 
doden wordt door Oexle memoria genoemd.

Het idee dat de doden tegenwoordig zijn onder de levenden vond ik direct interessant. Uit onderzoek naar 
geschonken kunst uit de middeleeuwen bleek dat memoria, een nuttige invalshoek opleverde voor kunsthistorisch 
onderzoek. Waar ik echter mijn vragen bij had, was het tegenwoordig zijn van de doden na de Reformatie.  Het 
denken na de Reformatie over de dood, het leven na de dood en de manier waarop men deel kon nemen aan het 
leven na de dood, is compleet anders dan het denken in de middeleeuwen over deze onderwerpen. Daarom dacht ik 
dat de doden misschien wel helemaal niet meer tegenwoordig zouden zijn na de Reformatie. Om deze gedachte te 
onderbouwen was het nodig om me in de memoria te verdiepen. Dit heb ik dan ook gedaan met hulp van Truus van 
Bueren

De nu volgende scriptie is een gevolg van interesse in het idee memoria en de pogingen om het idee in al 
zijn weidsheid te bevatten. Zoals uit deze scriptie hopelijk duidelijk zal worden, blijkt het allemaal heel anders in 
elkaar te zitten dan ik in allereerste instantie dacht. Dat ik hier achter ben gekomen is vooral te danken aan de hulp 
en aanwijzingen van Truus van Bueren. Dat deze scriptie ook daadwerkelijk gereed is gekomen, is te danken aan de 
volgende mensen: Charlotte, Hanna, Margriet, Jan en Henriette. Zij hebben mij op verschillende manieren geholpen 
met deze scriptie. 
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Inleiding

Iedereen die enigszins bekend is met de bijbelverhalen zal herkennen wat er op de afbeelding hierboven 
geschilderd is.  Het gaat om de kruisafneming. Nadat Christus gestorven is aan het kruis, wordt zijn lichaam van het 
kruis gehaald om het voor de sabbat te kunnen begraven. Een kunsthistoricus zal in de afbeelding een triptiek uit de 
school van de Vlaamse Primitieven herkennen.  Vermoedelijk zal de kunsthistoricus denken dat het werk verdacht 
veel lijkt op een werk van Rogier van der Weyden (1399/40-1464). Dat klopt, bovenstaande afbeelding is een foto 
van het Edelheere triptiek en dat is een vijftiende-eeuwse kopie van de kruisafneming van Rogier van der Weyden 
uit 1435. 

Bovenstaande informatie bestaat uit antwoorden op de vragen wie, wat, waar, wanneer? Wie maakte dit 
kunstwerk? wat is het? wat stelt het voor? waar werd het gemaakt? en wanneer werd dit kunstwerk gemaakt? Naast 
deze vragen is het ook mogelijk om dieper in te gaan op het ontstaan van een kunstwerk. Dan luidt de vraag waarom 
werd dit kunstwerk gemaakt? Kortom, wat was de context waarin het werk ontstond.

Van het Edelheere triptiek is het volgende bekend: Het schilderij is omstreeks 1443 gemaakt, het is 
onbekend wie de schilder is. Wel is duidelijk dat het schilderij voor de familiekapel van de familie Edelheere uit 
Leuven bedoeld was. In deze kapel heeft het schilderij dan ook gehangen. Op de zijluiken van het drieluik is de 
volgende tekst weergegeven: 

Dese tefel heeft veree(r)t he(r)en Wille(m)
Edelhe(e)re en(de) Alyt syn werdinne int
iaer ons he(re)n mcccc en xliii

Veree(r)t betekent in bovenstaand citaat: geschonken.  Willem Edelheere heeft het altaarstuk dus geschonken. Deze 
Willem en Alyt zijn ook afgebeeld op het drieluik. Op de zijpanelen zijn zij met hun kinderen te zien, de mannen 
aan de linkerkant en de vrouwen aan de rechterkant. Alle familieleden zijn geknield en met de handen gevouwen 
weergegeven.  Omdat deze houding veel voorkomt op middeleeuwse altaarstukken, wordt dit type afbeelding ook 
wel een gebedsportret genoemd. Achter de gebedsportretten staan twee personen, aan de linkerkant een man, aan de 
rechterkant een vrouw. Dit zijn twee heiligen, zij zijn te herkennen aan de attributen die ze in hun handen hebben. 
De man is de heilige Jakobus, te herkennen aan de Jakobsschelp aan zijn staf. De vrouw is vermoedelijk de heilige 
Aleydis.

Willem en Alyt gaven opdracht aan een ons onbekende schilder om een altaarstuk te maken, dat in hun 
familiekapel moest worden geplaatst. Ook zorgden zij ervoor dat er dagelijks twee missen werden gelezen in de 
familiekapel. Deze missen lieten zij voor hun zielenheil lezen. Om te begrijpen waarom de familie Edelheere een 
familiekapel had, waarom zij opdracht gaven voor een drieluik waarop zij als gezin werden afgebeeld en waarom  
zij missen voor hun zielenheil lieten lezen, is het nodig om de context waarin dit alles plaats had, te kennen. 

De context voor het triptiek van de familie Edelheere bestaat in het kort uit de volgende omstandigheden. 
In de vijftiende eeuw beleed men in Europa het christelijke geloof. Dit betekende (in de vijftiende eeuw) onder 
andere dat men geloofde dat alles wat men tijdens het leven deed, gevolgen had voor het leven na de dood. De 
vijftiende-eeuwers geloofden dat God na de dood een oordeel zou vellen over de levenswandel en dat er dan drie 
mogelijkheden waren: men kwam terecht in de hel na een zondig leven, men kwam in het vagevuur indien men 
enkele misstappen begaan had, maar wel geprobeerd had deze misstappen te compenseren of men kwam direct in de 
hemel als men zonder zonde geleefd had (maar dit was eigenlijk voor niemand weggelegd, behalve voor heiligen). 

Memoriestukken en hun context Inleiding

5.

Afb. 1. Kruisafneming met de familie Edelheere.



Om te zorgen dat men uiteindelijk in de hemel terecht kwam, was het van belang om berouw te hebben van de 
begane zonde en deze te hebben gecompenseerd en goede werken te hebben verricht. Dit was op vele manieren 
mogelijk.  Eén van de mogelijkheden was het doen van schenkingen aan de kerk. Schenkingen konden bestaan uit: 
land, de opbrengsten van het land, geld, de opbrengsten van het geld (rente), maar ook uit kostbare voorwerpen en 
kunstwerken.  De kerk was een bemiddelaar tussen de mens op aarde en God in de hemel. Tijdens het leven kon 
men al proberen om de begane zonde goed te maken. Ook de nabestaanden konden dit voor de overledene doen. 
Men kon een priester betalen om missen te lezen. Deze missen werden gezien als een offer of geschenk aan God. 
Door deze schenking deed men boete voor de overledene en werd de duur van het verblijf in het vagevuur verkort. 

Ook de leden van de familie Edelheere wilden voor hun zielenheil zorgen. Zij deden schenkingen aan de 
kerk en lieten missen lezen. De zorg voor het zielenheil is dan ook waarschijnlijk de belangrijkste reden dat ze het 
boven afgebeelde schilderij lieten maken. Maar zoals vaker het geval is bij menselijke motieven, kunnen ook andere 
zaken een rol gespeeld hebben. Misschien wilde de familie Edelheere naast de zorg voor hun zielenheil ook wel een 
politieke of sociaal-maatschappelijke boodschap uitdragen. Kortom, de opdracht voor een memoriestuk kon 
verschillende motieven tegelijkertijd hebben.

Naar al de mogelijke facetten die samenhangen met de context waarin kunstwerken geschonken werden, 
wordt onderzoek gedaan. Een onderdeel van deze context is de middeleeuwse dodencultuur.  Het onderzoek naar de 
middeleeuwse dodencultuur was aanleiding voor de Duitse historicus Otto Gerhard Oexle om zich te verdiepen in 
de relatie tussen de doden en de levenden. Oexle is een representant van een groep wetenschappers die onderzoek 
naar deze relatie hebben gedaan. Ook heeft Oexle geschreven over wat de kunstwerken uit deze tijd zeggen over de 
relatie tussen de doden en levenden. Twee van zijn publicaties zijn voor deze scriptie van groot belang, Die 
Gegenwart der Toten uit 1982 en Memoria und Memorialbild uit 1984.1 In de eerste studie onderzoekt Oexle de 
positie van de doden in de middeleeuwse samenleving. Volgens Oexle spelen de doden na hun dood nog steeds een 
rol in de samenleving. Deze rol is gelijk aan die van de levenden. De doden hebben een gelijkwaardige positie ten 
opzichte van de levenden. Vandaar dat Oexle stelt dat de doden op alle vlakken van het menselijk handelen, 
tegenwoordig zijn. 

In het artikel Memoria und Memorialbild gaat Oexle dieper in op de wijze waarop de tegenwoordigheid 
van de doden zichtbaar was. Oexle bespreekt kunstwerken die de doden tegenwoordig stellen.  Door de overledenen 
af te beelden, worden zij tegenwoordig gesteld. Zo blijven de doden na hun dood deel uitmaken van de samenleving. 
Het tegenwoordig zijn van de doden noemt Oexle memoria. Vaak wordt deze term opgevat als de middeleeuwse 
cultuur waarbij de zorg voor het zielenheil centraal staat. Maar volgens Oexle beschrijft memoria het fenomeen van 
het tegenwoordig zijn van doden. Door het tegenwoordig zijn van de doden zijn de nabestaanden zich bewust van 
hun verplichtingen jegens de doden. Deze verplichtingen bestaan onder andere uit de zorg voor het zielenheil van de 
doden. De doden en levenden hebben een gelijkwaardige positie en kunnen verplichtingen ten aanzien van elkaar 
hebben. Dit is niet alleen gerelateerd aan religieuze maar ook aan wereldse aangelegenheden. Door het 
tegenwoordig zijn van de doden kunnen verkregen rechten worden gelegitimeerd. Er kunnen historische,  juridische 
of liturgische motieven bestaan voor de memoria.2  Voor de middeleeuwse kunstwerken die helpen de dode 
tegenwoordig te stellen,  geldt dat de zorg voor het zielenheil altijd een rol speelt. De liturgische memoria is vaak het 
voornaamste motief,  maar daarnaast is zijn er tegelijkertijd ook andere motieven voor memoria (de historische en 
juridische) mogelijk.

Het concept memoria zoals Oexle het verwoord heeft, is succesvol in verschillende onderzoeken naar de 
middeleeuwse samenleving toegepast. De Utrechtse kunsthistorica Truus van Bueren heeft in het kader van het 
onderzoeksproject De functies van kunst, ritueel en tekst in de memoria in de Middeleeuwen, de memorialbilder uit 
de Noordelijke Nederlanden geïnventariseerd en geanalyseerd.  Aan de hand van de verschillende publicaties die uit 
dit project voortvloeiden is de bruikbaarheid van het concept memoria goed te illustreren.3  Over het concept 
memoria schrijft zij: “Since the 1980’s scholars working with the concept of memoria have characterized memoria 
as a “key organizing principle, not only in medieval theology but in every aspect of medieval life” and have been 
using it as a heuristic tool to exploit medieval sources, both written and material.”4 Het idee dat de doden in de 
middeleeuwse samenleving tegenwoordig zijn en dat deze tegenwoordigheid in alle aspecten van het middeleeuwse 
leven kan doorwerken, is een nuttig uitgangspunt voor het bestuderen van de middeleeuwen en de middeleeuwse 
kunst.

Volgens Oexle zijn de doden tegenwoordig onder de levenden tot aan het begin van de negentiende eeuw. 
De verandering in het denken over de positie van de doden in de samenleving aan het begin van deze eeuw 
illustreert Oexle aan de hand van de roman Die Wahlverwandtschaften uit 1809 van Goethe.5 In deze roman 
beschrijft Goethe de verschillende manieren waarop bewoners van een dorp omgaan met de graven op het 
dorpskerkhof. Voor sommige bewoners zijn de doden van een andere orde dan de levenden. Met de doden hoeft 
geen rekening te worden gehouden, met hun graven kan je doen wat je wil. Maar voor anderen zijn de doden nog 
wel degelijk aanwezig. Met hen dient rekening gehouden te worden, de graven behoren de doden toe. Men kan hier 
juist niet mee doen wat men wil. Met deze tegenstelling wordt het begin van het einde van het tegenwoordig zijn 
van de doden ingeluid.
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Het mag duidelijk zijn dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de middeleeuwen en het begin van de 
negentiende eeuw. In de tussentijd hebben de Reformatie en de Verlichting plaats gehad.  Het kan niet anders dan dat 
het veranderende denken over de dood en het leven na dood invloed heeft gehad op de memoria.  Aangezien Oexle 
in de voorbeelden die hij geeft vooral de middeleeuwse situatie beschrijft (enkele uitzonderingen daargelaten), is het 
interessant om te zien hoe de memoriecultuur tot uiting komt in memorialbilder uit andere perioden dan de 
middeleeuwen. Hierbij denk ik vooral aan de periode volgend op de middeleeuwen waarin de Reformatie en de 
Contrareformatie plaats hebben. In deze scriptie wil ik de memorialbilder uit deze twee perioden bestuderen; de 
periode na de Reformatie en na de Contrareformatie.

Omdat memoria in de middeleeuwen altijd verbonden is met de zorg voor het zielenheil, is het goed het 
theologisch denken over de dood en het leven na de dood nader te bekijken.  In de systematische theologie wordt de 
leer over de verlossing van de mens soteriologie genoemd.6 Bij de soteriologie van de middeleeuwen ligt de nadruk 
sterk op het handelen van de mens. De zonden, een vorm van handelen, moeten worden gecompenseerd door goede 
werken, een andere vorm van handelen. Zoals gezegd, kon het verblijf in het vagevuur worden verkort door het 
eigen handelen. Maar ook het handelen van de nabestaanden kon het verblijf in het vagevuur verkorten.

Een duidelijke breuk met de middeleeuwse soteriologie heeft plaats tijdens de Reformatie. Maarten Luther 
(1483-1546) is één van de eersten die kritiek heeft op het idee dat alleen het handelen centraal staat bij de vraag wie 
er toegang heeft tot de hemel. In eerste instantie heeft Luther kritiek op de aflatenhandel, die samengaat met het 
geloof in het vagevuur. Door het kopen van een aflaat kon men de verblijfsduur in het vagevuur verkorten. In 1517 
spijkert Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de kerk van Wittenberg waarin hij de misstanden rondom 
de aflaten aan de kaak stelt.  In 1520 schrijft Luther Over de vrijheid van een christenmens, waarin hij nader ingaat 
op zijn stelling dat de genade van God uiteindelijk bepaalt of iemand in de hemel komt. Niet de goede werken die 
iemand heeft verricht of de aflaten die iemand heeft gekocht, zijn bepalend voor de rechtvaardiging. Bij 
rechtvaardiging draait het, kort gezegd, om de vraag hoe een mens goed genoeg (rechtvaardig) wordt om toegang tot 
de hemel te verkrijgen. Na 1530 verwerpt Luther uiteindelijk ook het bestaan van het vagevuur.7 Na de Reformatie 
blijft het verschil in de manier waarop de mens gerechtvaardigd wordt één van de grote verschillen tussen de Rooms 
Katholieke kerk en de verschillende Protestantse kerken.

Als reactie op de Reformatie vinden er binnen de Rooms Katholieke kerk veranderingen plaats. Tijdens het 
concilie van Trente (1545-1563) herdefinieert de kerk van Rome haar theologie. Ook enkele wantoestanden binnen 
de kerk worden aangepakt. Tijdens de,  op het concilie van Trente volgende, Contrareformatie (of Katholieke 
Reformatie) worden de vernieuwingen enthousiast in de verschillende bisdommen doorgevoerd. Wat de invloed van 
de Reformatie en de Contrareformatie op memoria en vooral het memorialbild is, komt nauwelijks aan bod in Die 
gegenwart der Toten en Memoria und Memorialbild.8  Oexle noemt wel kort de Reformatie en geeft enkele 
voorbeelden van reformatorische memorialbilder, maar hij gaat niet dieper in op de werking van de memoria in 
protestantse gebieden. De Contrareformatie bespreekt Oexle in zijn geheel niet. Truus Van Bueren gaat in Leven na 
de dood: gedenken in de late Middeleeuwen kort in op de invloed van de Reformatie en de Contrareformatie op 
memoriestukken, zij gaat vooral in op de iconografische veranderingen.9

Om de context te kunnen begrijpen waarin middeleeuwse kunstschenkingen plaats hadden, is het mogelijk 
om de middeleeuwse samenleving vanuit het perspectief van het concept memoria te bestuderen.10 Oexle gebruikt 
het concept memoria in zijn vroege werken dan ook voornamelijk voor de middeleeuwen. Maar daarnaast geeft hij 
aan dat het concept doorwerkt tot in de negentiende eeuw. Dit is, naar mijn mening, zeer opmerkelijk omdat in de 
periode waarin het concept memoria te gebruiken is, ook de Reformatie plaats heeft. Het lijkt mij waarschijnlijk dat 
het denken over de dood en de manier waarop het leven na de dood er uitziet, invloed heeft op de manier waarop de 
memoria werkzaam is. Als men immers gelooft dat de doden en levenden niets meer voor elkaar kunnen doen, 
kortom als de wederkerigheid komt te vervallen, hoe zit het dan met het sociale handelen waaruit het tegenwoordig 
zijn van de doden blijkt? Mijn vermoeden is dan ook dat de memoria in de lange periode dat zij volgens Oexle 
bestaat, verschillende nuances kent. Het kan ook zo zijn dat de periode waarin het concept memoria als “heuristisch 
gereedschap” te gebruiken is, korter is dan de periode die Oexle hanteert. Daarentegen is het ook mogelijk dat het 
concept memoria door een ruimere interpretatie van het concept toepasbaar blijft.

      
In deze scriptie wil ik ingaan op hetgeen Oexle over memoria geschreven heeft en hoe hij het concept 

memoria gebruikt heeft. Daarnaast is het van belang te bekijken op welke wijze het concept memoria door andere 
onderzoekers gebruikt is.  Zo is de toepasbaarheid van dit concept te beoordelen. Daarnaast wordt duidelijk wat voor 
soort vragen beantwoord kunnen worden door het concept memoria te gebruiken. Vervolgens wil ik nagaan of de 
manier waarop het concept memoria toegepast is voor de middeleeuwen, ook toepasbaar is voor de daarop volgende 
periode waarin de Reformatie en Contrareformatie plaats hebben. Naar mijn weten heeft het concept memoria nog 
nooit aan de basis gestaan naar onderzoek van beide perioden.  Wel wordt in verschillende onderzoeken naar kunst 
uit deze perioden gerefereerd aan het werk van Oexle en de memoria, maar men gaat niet in op de precieze werking 
van de memoria.11 Indien blijkt dat het concept memoria ook hanteerbaar is voor de periode na de middeleeuwen, is 
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het nuttig om te kijken of er verschillen waarneembaar zijn in de memoria en de bijbehorende memorialbilder.  Als 
het concept memoria in zulke verschillende perioden (voor en na de Reformatie) bruikbaar is, zullen er ongetwijfeld 
(nuance)verschillen te zien zijn.

Omdat mijn vragen over het concept memoria voortkomen uit het vermoeden dat de veranderende 
denkbeelden over de soteriologie ook gevolgen moet hebben voor het concept memoria, zullen in deze scriptie ook 
de theologische denkbeelden over de verlossing in de middeleeuwen, Reformatie en Contrareformatie nadrukkelijk 
aan bod komen. Om een eventuele invloed van de soteriologie op het concept memoria overtuigend te illustreren, 
zijn vele voorbeelden nodig. Helaas is er binnen deze scriptie geen ruimte om een grote reeks memoriestukken te 
onderzoeken. Ook is het niet mogelijk om de precieze werking van de memoria in de perioden van de Reformatie en 
Contrareformatie te onderzoeken. Daarom zal deze scriptie een verkennend karakter hebben. Deze verkenning 
bestaat onder andere uit het bekijken of ideeën over de rechtvaardiging te herkennen zijn in materiële bronnen als 
epitafen en andere memoriestukken. Daarnaast is het hopelijk mogelijk om aan te geven of het concept memoria 
toepasbaar is voor de Reformatie en de Contrareformatie.

Voordat ik op deze punten verder in zal gaan, zal de ontwikkeling van de middeleeuwse soteriologie 
behandeld worden. Ook zal het werk van Oexle en de ontwikkeling in zijn denken over het concept memoria 
beschreven worden. In hoofdstuk I komen deze onderwerpen aan de orde. Ook zullen in dit hoofdstuk voorbeelden 
gegeven worden waarmee de relatie tussen memoria en kunstschenkingen duidelijker wordt. In hoofdstuk II zal de 
Reformatorische wending in de soteriologie besproken worden. Maarten Luther speelt in dit hoofdstuk een 
belangrijke rol. Zijn denken over de verlossing zal ik proberen te illustreren aan de hand van enkele citaten uit zijn 
uitgebreide oeuvre. Ook het denken van Luther over kerkelijke kunst zal de revue passeren. Afsluitend zullen de 
memoria en memoriestukken besproken worden.  In het derde hoofdstuk staat de Contrareformatie centraal.  Na het 
concilie van Trente heeft binnen de dan Rooms Katholieke kerk een hervorming plaats, die ook zijn invloed heeft op 
de kerkelijke kunst. Daarnaast wordt tijdens het concilie van Trente duidelijk verwoord hoe de kerk over de dood, de 
genade en rechtvaardiging denkt.  Enkele decreten van het concilie van Trente zullen als voorbeeld dienen om de 
soteriologie van de Rooms Katholieke kerk te illustreren. Ook in dit hoofdstuk zal aan de hand van voorbeelden de 
memoria worden geïllustreerd.  Zowel in hoofdstuk II en III zal kort de context worden gegeven waarbinnen de 
hervormingen plaats hadden. Nadat het denken over de dood in de drie perioden en de daarbij behorende uiting in de 
kerkelijke kunst beschreven is, zal ik in hoofdstuk IV ingaan op de bruikbaarheid van het concept memoria. Als 
voorbeeld zal kort het onderzoeksproject van Van Bueren De functies van kunst, ritueel en tekst in de memoria in de 
Middeleeuwen besproken worden. Hierbij staan de vragen en antwoorden die door het gebruik van het concept 
memoria verkregen zijn centraal.  Vervolgens zullen de memoriestukken uit de middeleeuwse traditie,  de Lutherse 
traditie en de Contrareformatorische traditie op gelijke wijze worden besproken als in het eerdergenoemde project 
van Van Bueren. Op deze wijze wil ik verkennen in hoeverre het concept memoria toepasbaar is als een 
hermeneutisch model voor memoriestukken van de Reformatie en de Contrareformatie. Daarnaast is het ook aardig 
om te kijken of er verschillen te zien zijn tussen de verschillende memoriestukken. Als slot zal het denken en 
schrijven van Oexle kritisch besproken worden. Om te besluiten met de toepasbaarheid van het concept memoria na 
de middeleeuwen.

Samenvattend, deze scriptie bestaat uit het nader bekijken van het onderzoeksconcept memoria dat voor de 
middeleeuwse geschonken kunst succesvol is toegepast. In deze scriptie hoop ik de bruikbaarheid van dit concept 
voor andere perioden dan de middeleeuwen te kunnen achterhalen. De reden dat ik er niet zonder meer van uit ga 
dat dit concept ook bruikbaar is na de middeleeuwen, is de Reformatie.  Het denken over de manier waarop men 
toegang had tot de hemel veranderde wezenlijk met de Reformatie. Het kan bijna niet anders of dit had gevolgen 
voor de memoria. 
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Hoofdstuk I

Het Latijnse woord memoria is een sleutelbegrip in deze scriptie. Het Latijn/Nederlands woordenboek 
geeft de volgende betekenissen voor memoria: 1. geheugen,  herinneringsvermogen 2.  herinnering, (na)gedachtenis 
3. gedachte aan iets toekomstigs 4. besef 5. tijd, periode 6. bericht,  mededeling 7.  geschiedenis 8. gedenkteken, 
grafmonument.12 De manier waarop het woord memoria in deze scriptie gebruikt wordt, is het meest verwant aan 
betekenissen 2 en 8. Deze betekenissen zijn gerelateerd aan de dood en de manier waarop de levenden omgaan met 
de doden. Maar in deze scriptie gaat de betekenis verder dan alleen de nagedachtenis aan de doden. De betekenis 
zoals die onder andere door de Duitse historicus Otto Gerhard Oexle aan memoria is gegeven, is voor deze scriptie 
van belang. Oexle heeft een grote bijdrage geleverd aan de verbreiding van het begrip memoria als een hanteerbaar 
onderzoeksconcept.  De titel van Oexles artikel Die gegenwart der Toten uit 1982 vat zeer kernachtig de manier 
waarop Oexle het begrip memoria hanteert, samen. Het tegenwoordig zijn van de doden: wat houdt dit precies in, 
wat kunnen we ons hierbij voorstellen? In dit hoofdstuk zal de betekenis die Oexle aan het begrip memoria heeft 
gegeven centraal staan. Omdat Oexle het begrip memoria vanuit de bestudering van de middeleeuwse cultuur 
inhoud heeft gegeven, is het van belang de middeleeuwse context te schetsen waarin de memoria plaats had. 
Aangezien de dood en de doden een centrale rol spelen in het begrip memoria zal in dit hoofdstuk eerst worden in 
gegaan op de dood en de ideeën over de dood in de middeleeuwen. Vervolgens komen drie publicaties aan bod 
waarin Oexle het begrip memoria bespreekt.  Tot slot zal aan de hand van twee voorbeelden de werking van de 
memoria en de waarde van het begrip memoria voor kunsthistorisch onderzoek worden geïllustreerd.

De dood, het hiernamaals en het zielenheil

 In Die gegenwart der Toten geeft Oexle aan dat zijn artikel voortvloeit uit de trend in de jaren ‘70 en begin 
jaren ‘80 van de vorige eeuw om onderzoek te doen naar de geschiedenis van de dood in de middeleeuwen.13 
Daarom zal als inleiding op het werk van Oexle eerst het middeleeuwse denken over de dood aan bod komen. Het 
denken over de dood en het leven na de dood werd bepaald door wat de kerk hierover leerde. De nadruk zal dan ook 
liggen op de ideeën van de theologen en niet op het volksgeloof. 

De bijbel geeft geen eenduidig beeld van de gebeurtenissen na de dood. Maar wel zijn er aanwijzingen 
waarop men ideeën over de dood en het hiernamaals kon baseren. Dat er een opstanding van de doden is, blijkt 
duidelijk uit verschillende passages in het Nieuwe Testament.14 Ook is duidelijk dat Christus opnieuw naar de aarde 
zal komen en dat dit gepaard zal gaan met een oordeel. 15  In Mattheüs 25 schetst Jezus een duidelijk beeld van het 
Laatste Oordeel, over de mensen die goed geleefd hebben zegt Christus het volgende: “Dan zal de Koning tot die 
aan zijn rechterhand zeggen: Komt gezegende van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de 
grondvesting der wereld. Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven,  Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken 
gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt 

Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt 
Mij bezocht.”16  Dan vragen de “rechtvaardigen” 
wanneer zij deze dingen voor Christus gedaan 
hebben, Christus antwoordt: “Voorwaar, Ik zeg u: al 
wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van 
mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.”17  Aan 
degenen die dit allemaal niet voor de “geringsten” 
hebben gedaan wordt gezegd: “Gaat weg van Mij, 
vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor 
de duivel en zijn trawanten.”18

Wanneer bovenstaande precies plaats zou hebben 
en wat er na de dood gebeurde, bleef onduidelijk. 
De eerste Christenen vonden het gebrek aan 
duidelijkheid over wat er na de dood stond te 
gebeuren geen probleem, aangezien zij een 
spoedige wederkomst verwachtten. Maar naarmate 
de wederkomst van Christus op zich liet wachten, 
ontstond er behoefte aan een voorstelling van het 
leven na de dood.19 In de loop van de geschiedenis 
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12 Pinkster 2003.
13 Oexle 1983, pp. 19-20.
14 Zie o.a: Matth. 22:23-33, Joh. 5:27-30; 6:39-54; 11:24, Hand. 17:18, Rom. 8:11, I Kor. 15:1-58, I Tes. 4:16-17.
15 Zia o.a: Matth. 16:27, 24 en 25, I Tes. 1:10, 4:13-5:11, II Petr. 3:8-11. 
16 Matth. 25:34-26 Willibrod vertaling 1978, alle volgende bijbelcitaten komen uit eerdergenoemde bijbelvertaling, tenzij anders 

vermeldt.
17 Matth. 25:40.
18 Matth. 25:41.
19 Bueren en Wüstefeld 1999, p. 22.
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zijn voor het probleem wat er na de dood gebeurt verschillende oplossingen gezocht. De ideeën over de eindtijd 
noemt men in de theologie eschatologie.20 Arnold Angenendt spreekt in zijn artikel Theologie und Liturgie der 
mittelalterlichen Toten-Memoria over Die Eschatologie des frühen Mittelalters. Aan de hand van het artikel van 
Angenendt zullen enkele middeleeuwse eschatologische  denkbeelden  worden behandeld.21

In tegenstelling tot de hellenistische ideeënwereld waar het voortleven van de onstoffelijke ziel centraal 
stond, beleed en belijdt de (vroege) kerk de lichamelijke opstanding. Een probleem was echter dat de bijbel vertelt 
dat deze opstanding pas plaats heeft bij de wederkomst van Christus. Over wat er met de doden gebeurt tot aan de 
wederkomst, worden slechts enkele aanwijzingen gegeven. Met I Tessalonicenzen 4:14 (“Wij geloven immers dat 
Jezus is gestorven en weer opgestaan; evenzo zal God die in Jezus zijn ontslapen levend met Hem meevoeren.”) kon 
men aansluiting vinden bij de Joodse gedachte dat men zich tussen het sterven en het laatste oordeel in een 
slaaptoestand bevond. Uit andere teksten kon echter geconcludeerd worden dat deze slaaptoestand niet voor 
iedereen gold. In de Openbaring van Johannes wordt gesproken over martelaren die al een plek voor de troon van 
God hebben, terwijl “De overige doden [..] niet levend [werden] voordat de duizend jaren voorbij waren.” (Apk. 
20:4-5). Ook de Lazarus parabel gaf aanleiding om te geloven dat er een tussentoestand was waarin men na de dood 
leeft. De rijke man immers ondervindt de pijn van het vuur, terwijl Lazarus in de schoot van Abraham vertoeft (Luc. 
16:19-31). Ook in de tijd van de kerkvaders werd verwezen naar deze parabel door in dodengebeden heiligen, 
engelen en Christus zelf te verzoeken om de overledenen in de schoot van Abraham rust te laten vinden. Dat de rijke 
man door “vlammen wordt gefolterd” en Lazarus zich in de schoot van Abraham bevindt, doet vermoeden dat er 

direct na de dood al een oordeel plaats heeft. 
Wat er direct na de dood te wachten stond (een slaaptoestand of niet) 
was op grond van de bijbel niet duidelijk,  maar in de kerk van de 
oudheid en de vroege middeleeuwen was men overtuigd van een 
tussentoestand tot aan het Laatste Oordeel. Over deze tussentoestand 
had men verschillende ideeën, die in elkaars verlengde lagen.   Zo 
verbleven de zondaars op een plek die op de hel lijkt en verbleven de 
rechtvaardigen in “Abrahams schoot”. Augustinus van Hippo 
(354-430)  maakte onderscheid tussen drie groepen doden: zeer 
goede, de niet zeer slechte en de zeer slechte doden, zonder dat aan dit 
onderscheid een oordeel te pas komt.22  Pas in de dertiende en 
veertiende eeuw, de periode van de late scholastiek, was men de 
mening toegedaan dat men na de dood individueel geoordeeld werd 
en vervolgens in de hel of de hemel kwam. Voor mensen die kleine 
zonden hadden begaan, betekende dit dat zij eerst een periode in het 
vagevuur moesten louteren. In 1336 legde paus Benedictus XII vast 
wie rechtstreeks en wie met een tussenstop in het vagevuur naar de 
hemel gingen.23 Met de leer van het vagevuur en het directe oordeel 
lijkt een theologisch probleem te ontstaan. De eerste christenen 
geloofden immers in de opstanding van het lichaam bij de 
wederkomst van Christus. In welke hoedanigheid werd men dan 
geoordeeld direct na de dood, als de opstanding nog niet had plaats 
gehad? 
Als oplossing werd (toch) het hellenistische idee van de onsterfelijke 

ziel in het Christendom geïntroduceerd.24 In visioenen over het hiernamaals werd vaak over de ziel gesproken. Zo 
ook in één van de eerste hiernamaalsvisioenen, de Apocalyps van Paulus. Hierin wordt beschreven hoe Paulus een 
visioen krijgt en een blik in de hemel mag werpen. In dit visioen spreekt Paulus over goede en slechte zielen en 
beschrijft hij wat er met deze zielen gebeurt. In de vroege kerk dacht men dat de Apocalyps van Paulus in het huis 
van Paulus in Tarsus gevonden was, maar in werkelijkheid ging het om een werk uit Egypte uit de derde eeuw. 
Egypte behoorde tot de hellenistische wereld en ook hier was het idee van een onsterfelijk ziel gangbaar.25 De ziel 
als oplossing voor de hoedanigheid waarin men het directe oordeel ondergaat,  heeft een duidelijke hellenistische 
oorsprong. 

Waar voor Augustinus de ziel zonder lichaam een groot theologische probleem is en hij visioenen over het 
hiernamaals als fabels afdoet, gaat Gregorius de Grote (540-604) er klakkeloos van uit dat de ziel bestaat en geeft hij 
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21 Het nu volgende gedeelte is grotendeels gebaseerd op het artikel van Angenendt (Angenendt 1984).
22 Angenendt 1984, p. 85, pp. 157-158.
23 Bueren en Wüstefeld 1999, p. 22.
24 Angenendt 1984, p. 100.
25 Angenendt 1984, p. 86-87. 
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meerdere beschrijvingen van het hiernamaals.26 In de Dialogen komen verschillende getuigen aan het woord die na 
hun dood terugkeren op aarde om aan de levenden te beschrijven wat er na de dood te wachten staat. Deze getuigen 
beschrijven het paradijs maar ook de hel. Ook Gregorius gaat er vanuit dat er na de dood de mogelijkheid tot 
loutering is, zodat kleine zondaars gelouterd het paradijs kunnen binnengaan. In deze zogenaamde ignis 
purgatorium is het vagevuur te herkennen zoals dit in de tijd van de  late scholastiek geïntroduceerd wordt. 27 Mede 
door de beschrijvingen van het hiernamaals in de Dialogen werden visioenen over het hiernamaals populair. Er 
waren immers geen theologische bezwaren meer tegen visioenen van het hiernamaals zoals Augustinus deze had 
gehad. De paus beschreef nu zelf verhalen over visioenen van het hiernamaals. Tussen de zesde en dertiende eeuw 
werden vele visoenen op schrift gesteld. Tegenwoordig spreekt men dan ook over visioenliteratuur. Veel van deze 
visioenliteratuur vindt zijn oorsprong in de kloosters.  Sommige monniken hadden visioenen over het leven na de 
dood en om hun medebroeders te waarschuwen werden deze visioenen opgeschreven. Deze visioenen van het 
hiernamaals vormden een bron voor het denken over het hiernamaals.  De hiërarchie die men in de middeleeuwen in 
de hemel en hel meende te herkennen en die we ook bij Dante in de Divina Comedia tegenkomen, is afgeleid van de 
visioenliteratuur uit de kloosters.28 De visioenen functioneerden ook als een waarschuwing voor de levenden; de 
beschreven straffen zetten aan tot het doen van boete en het verbeteren van het leven om zo de beschreven straf te 
ontlopen. Uit de visioenliteratuur zijn ook verschillende voorstellingen van de ziel te herleiden. Angenendt noemt 
drie type voorstellingen van de ziel: de ziel als vuur/vlam, de ziel als vogel/gevleugelde zielen en de ziel in 
mensengedaante.29  Deze verschillende voorstellingen van de ziel zijn te zien op verschillende middeleeuwse 
kunstwerken waar de ziel verbeeld wordt (zie afb. 3 en 5). 

Het waarschuwen voor de dood en hetgeen hierna te gebeuren staat, lijkt in de middeleeuwen zeer frequent 
te gebeuren, zoals blijkt uit de visioenliteratuur uit de kloosters. Maar ook in de middeleeuwse beeldende kunst 
speelt de waarschuwing voor het laatste oordeel een rol. Denk aan de Romaanse timpanen in Autun en Conques 
waar het laatste oordeel afgebeeld wordt (afb.2 en 4).  Ook in de hoge middeleeuwen blijft de waarschuwing voor 
het laatste oordeel een veel gebruikt thema. Denk aan het Laatste Oordeel van Rogier van der Weyden in Beaune. 
De nadruk op het oordeel en de daaruit voortvloeiende straffen komt in de vroege kerk niet voor.  In de vroege kerk 

ligt de nadruk juist op de genade en de liefde van God. Paulus 
bestrijdt in zijn brief aan de Romeinen juist het idee dat de mens op 
zijn werken beoordeeld zal worden; maar hij verklaart dat het 
belangrijker is dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt.30 
Iets verder schrijft hij:  “Voor hen dus die in Christus Jezus zijn, 
bestaat er thans geen vonnis meer.”31 Het is niet zo dat Paulus zegt 
dat er geen oordeel is.  De gelovige Christen hoeft zich alleen geen 
zorgen te maken om het laatste oordeel aangezien “..Christus 
gestorven is voor onze zonden..”. 32  Hoe komt het dan dat in de 
middeleeuwen toch de nadruk op het oordeel en op het boete doen 
ligt?
In de oude kerk was er één manier om “boete” te doen en de 
vergeving van zonden te ontvangen: de doop. Over zonden begaan na 
de doop bestonden nog geen ideeën. Deze zonden zorgden voor een 
probleem. Wat kon men doen om deze zonden ongedaan te maken? 
Aangezien hier niets expliciet over gezegd werd in het Nieuwe 
Testament greep men terug op de in het Oude Testament en in de 
hellenistische cultuur gebruikelijke houding van “oog om oog,  tand 
om tand”. Dit hield in dat elke misstap vergolden moest worden door 
middel van een boetedoening / genoegdoening. Angenendt noemt dit 
principe “Vergeltungsautomatismus” (vergeldingsautomatisme).33 De 
vergelding die nodig is om de “goede” orde te herstellen, heeft ook 
consequenties voor de gerechtigheid van God. Waar men bij Paulus 
nog gerechtvaardigd wordt door het geloof, is dit bij de kerkvader 
Tertullianus (ca. 160-ca. 230) niet meer mogelijk. Immers, ook God is 
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26 Angenendt 1984, p. 87. Het probleem van de ziel zit hem vooral in de voorstelling van de ziel zonder lichaam, dit is immers  in 
tegenspraak met de opstanding  van de doden. Ook de mogelijkheid tot handelen van de ziel zonder lichaam is een theologisch 
probleem. Een gangbare oplossing is dat na de dood de ziel  een nieuw lichaam krijgt, dit naar aanleiding van de tweede brief 
aan de Korintiërs van Paulus. Hier schrijft  Paulus:  “Wij weten immers: als de tent  die onze aardse woning is, wordt 
neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet  door mensenhand vervaardigd huis. 
Zolang wij in dit  lichaam zij, zuchten wij dan ook, vol verlangen naar de beschutting van onze hemelse woning, daar wij, 
eenmaal hiermee bekleed, niet  naakt zullen staan.”(2 Kor 5:1-3). De tent en de woning worden als verblijfplaats voor de ziel 
geïnterpreteerd. Zie ook Angenendt 1984, p. 103-110.

27 Angenendt 1984, p.89 en Bueren en Wüstefeld 1999, p. 24.
28 Angenendt 1984, pp. 86-99.
29 Angenendt 1984, pp. 103-107.
30 Rom. 3:28.
31 Rom. 8:1.
32 I Kor. 15:1.
33 Angenendt 1984, p. 119.

Afb. 4. De zielen worden gewogen. (Detail 
timpaan Autun, tussen 1130 en 45)



gehouden aan de rechtvaardigheid en kan niet anders dan de goede daden belonen en de slechte bestraffen.34 In 
Johannes 14:2 zag men een aanwijzing voor het verschil in beloning in het hiernamaals, Jezus zegt hier: “In het huis 
van mijn Vader zijn vele woningen..”35

Naast de doop werd naar andere middelen gezocht om te boeten. In de vroege kerk voor Constantijn kon 
men door martelaar te worden nog een keer boete doen, het martelaarschap gold als tweede doop. Na Constantijn 
raakte deze manier om te boeten in onbruik,  omdat de Christenen niet meer vervolgd werden. De vroeg christelijke 
theoloog Johannes Casiannus (ca. 365-435) bedacht een aantal boetemiddelen, waarvan we enkele ook terug vinden 
in Karolingische boeteboeken. Deze boetemiddelen komen uit de hoek van de vroege kloostergemeenschappen en 
de asceten. In de Karolingische tijd waren er zeven veelvoorkomende mogelijkheden: de doop, het martelaarschap, 
het geven van aalmoezen, het vergeven van anderen, het bekeren van anderen, charitatieve bezigheden en boeten 
door zelfkastijding.36  Voor de lichtere zonden was de gelovige zelf verantwoordelijk voor het afboeten. Bij 
zwaardere zonden speelde de kerk een rol en legde de kerk de boetedoening op. Met een beroep op de twee brieven 
aan de Korinthiërs van Paulus sloot de kerk  zondige gelovigen uit van deelname aan de communie of het betreden 
van het kerkgebouw.37  In de antieke kerk werd vooral dit uitsluiten uit de geloofsgemeenschap gebruikt als 
boetemiddel. Dit betekende dat de gelovige het kerkgebouw niet meer mocht betreden en geen deel mocht hebben 
aan de eucharistie. Bij de overgang van de oudheid naar de middeleeuwen hanteerde de kerk de andere 
boetemiddelen zoals de eerder genoemde zeven uit de Karolingische tijd.  Later werden daaraan toegevoegd: bidden, 
vasten en het vieren van missen.

 In zogenoemde boeteboeken werd vastgelegd welk boetemiddel bij welke zonde hoorde. In de oudheid en 
de vroege middeleeuwen was de begane daad bepalend voor het boetemiddel dat werd opgelegd. Hier zien we het 
oude idee van “oog om oog, tand om tand” terug. Later in de middeleeuwen speelden de omstandigheden waarin de 
zonde werd begaan en de intentie die tot de zonde leidde, een belangrijke rol in het toewijzen van een boetemiddel. 
De onderbouwing voor het belang van de intentie vindt men in Mattheus 5 vers 27 tot 29 waar Christus zegt: “Gij 
hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult geen echtbreuk plegen. Maar Ik zeg u: Al wie naar een vrouw kijkt om haar 
te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.” In de jongere boeteboeken werd per zonde rekening 
gehouden met de omstandigheden en de intenties die tot de zonde leidden om een boetemiddel te bepalen. In deze 
jongere boeteboeken werden verrekentabellen opgenomen. Hierin kon men aflezen hoe de verschillende 
boetemiddelen zicht tot elkaar verhielden.  Het werd namelijk mogelijk om het ene boetemiddel te vervangen door 
het andere. Eén dag vasten was bijvoorbeeld 70 psalmen zingen waard.38  Bovengenoemd voorbeeld gold voor 
geestelijken. Bij het vaststellen van het boetemiddel werd rekening gehouden met de stand van de zondaar: 
geestelijken konden bidden, psalmen lezen en missen vieren, de adel en rijke burgerij konden aalmoezen geven en 
de “gewone” leek kon vasten.39 Met de toename van het geldverkeer in de late middeleeuwen werd het ook mogelijk 
om te boeten door een geldbedrag te betalen.40

 De mogelijkheid om een ander te laten boeten voor jouw zonden werd een belangrijk principe in het 
middeleeuwse boetesysteem. Het idee hier achter is dat ook in het Oude Testament profeten en priesters tussen God 
en het volk staan en de toorn van Jahwe probeerden af te wenden. In het Nieuwe Testament is deze rol weggelegd 
voor Christus,  die de zonden van de mensen op zich neemt. In de brief van Jakobus wordt gewezen op de kracht 
van het gebed,  “Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.”41  Het laatste gedeelte van de brief van 
Jakobus geeft aan dat de gelovigen voor elkaar kunnen zorgen door gebed. In de vroege kerk waren het de 
martelaren die voor de gelovige voorspraak deden bij God. Deze rol werd overgenomen door de asceten en later 
door de monniken die door gebed voor de wereld zorgden.42 Het oorspronkelijke idee van mensen die zich om het 
heil van de gelovigen bekommeren en ongevraagd “boete” doen voor de gelovige, werd omgedraaid in het idee dat 
men het doen van boete kon uitbesteden. Dit gebeurde dan ook in de vroege en hoge middeleeuwen. Met name de 
adel besteedde het doen van boete uit aan de kloosters.

Dit principe van het plaatsvervangend boete doen heeft ook consequenties voor de doden. Zoals eerder 
gezegd, geloofde de antieke kerk in een tussentoestand na de dood tot aan de laatste dag. Voor nabestaanden was het 
mogelijk om een goed woordje te doen voor de overledenen door gebed of het geven van aalmoezen. De 
nabestaanden deden zo plaatsvervangend boete voor de overledenen. Volgens Augustinus had dit alleen zin voor 
gedoopte overledenen en voor de zeer goede en niet zeer slechte overledenen. Voor de zeer slechte doden had het 
allemaal geen zin meer volgens Augustinus; de aalmoezen kwamen dan ten goede aan de schenkers.43  De 
overledenen zelf konden geen boete doen. Met de komst van het vagevuur verandert dit. De overledenen moeten 
zelf boete doen in het vagevuur.  Maar ook nu is het principe van plaatsvervangende boete relevant, want levenden 
konden nog steeds plaatsvervangend boete doen voor de doden om zo het verblijf in het vagevuur te bekorten. Het 
plaatsvervangend boete doen voor een dode kon met dezelfde boetemiddelen als men voor de levende gebruikte. 
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34 Angenendt 1984, p. 121.
35 Joh. 14:2 NBG vertaling 1951, zie ook Angenendt 1984, p. 126.
36 Angenendt 1984, pp. 132-133.
37 I Kor.  5:2-5 en II Kor. 2:7.
38 Angenendt 1984, pp. 148-149. 
39 De aalmoezen van de adel konden bestaan uit aalmoezen aan de armen maar ook aan de kerk, hier kom ik later op terug.
40 Angenendt 1984, pp. 149-150.
41 Jak. 5:16.
42 Angenendt 1984, p. 151.
43 Angenendt 1984, pp. 157-158.



Het doen van boete kwam voort uit het idee dat gedoopte Christenen na het begaan van een zonde niet 
zonder meer deel hadden aan de vergeving van de zonden door de dood en opstanding van Christus. Door de schuld 
die door de zonde ontstaan was te vereffenen (genoegdoening te verschaffen) door boetedoening kon de gelovige 

weer deel hebben aan de genade van God. In de Middeleeuwse kerk 
werd de boete afgesloten met de absolutie. De priester spreekt dan 
de gelovige vrij van zijn schuld. In de vroege middeleeuwen kwam 
het ook voor dat na een boeteperiode van de nabestaanden voor de 
overledenen de absolutie werd uitgesproken.44

Naast het doen van boete,  na berouw van een begane zonde,  was het 
zaak om zo goed mogelijk te leven.45  In het Nieuwe Testament 
worden een reeks van handelingen genoemd die als goed te boek 
staan.  Het geven van aalmoezen is niet alleen een boetemiddel maar 
ook een goede daad. De goede daden / werken worden in Mattheüs 
25:34-36 beschreven; de hongerigen voeden, de dorstigen te drinken 
geven, de vreemdelingen opnemen, de naakten kleden, de zieken 
bezoeken en de gevangenen bezoeken. Deze handelingen, plus het in 
de dertiende eeuw toegevoegde begraven van de doden, worden ook 
wel de werken van barmhartigheid genoemd.  46  Elke Christen had 
als taak om deze werken naar zijn vermogen uit te voeren. Wanneer 
men een zonde had  begaan, was het zaak berouw te tonen en te 
boeten. Maar ook door goede werken te verrichten beïnvloedde men 
zijn zielenheil.
Bovenstaande ontwikkelingen maakten het mogelijk om als gelovige 
actief het zielenheil te beïnvloeden. Dit was mogelijk door begane 
zonden direct tijdens het leven af te boeten, maar ook door tijdens 
het leven maatregelen te nemen voor na de dood. De maatregelen 
die men nam voor de periode na de dood zullen nu kort aan bod 
komen. Zoals eerder gezegd waren in de vroege middeleeuwen de 
boetemiddelen gebonden aan de stand waarvan men deel uitmaakte. 
Hetzelfde gold voor de maatregelen die men kon nemen voor het 
leven na de dood. Per stand zal aan bod komen welke maatregelen 
men kon treffen. 
De stand die al vroeg nadacht over het leven na de dood,  zonden en 
boeten is de geestelijkheid. De ideeën over het hiernamaals in de 
vroege middeleeuwen kennen we uit de literatuur die in de kloosters 
geschreven en bewaard werd. De eerder beschreven visioenen van 
het hiernamaals komen uit de kloosters. Daarnaast zijn er verhalen 
bekend van monniken die bij het overlijden demonen, de duivel en 

de verschillende aartsengelen een strijd zien leveren om hun ziel. Uit deze verhalen blijkt dat door bidden en het 
lezen van psalmen door de medebroeders de strijd in het voordeel van de engelen wordt beslecht en dat zo de ziel 
goed terecht komt in “Abrahams schoot”. Deze verhalen leidden er toe dat in de kloosters een vaste liturgie ontstond 
rond de dood, met als doel de zielen aan te bevelen bij God. Bidden en het lezen van (boet)psalmen was een 
belangrijk onderdeel van deze liturgie.47 

Ook de dodenmis heeft zijn oorsprong in de kloosters.  Bij het begraven van een monnik werd een mis 
gevierd. Maar ook op de derde,  zevende, negende, dertigste en veertigste dag na het sterven werd een mis gevierd. 
Het gebruik om een overleden persoon te herdenken op deze dagen is overgenomen van Romeinse gebruiken.48 
Naast deze reeks van dagen was het ook gebruikelijk om dertig dagen achter elkaar missen te laten celebreren.  Het 
dertig dagen achtereen laten vieren van missen is ook wel bekend als “Gregoriusmis”.49 Gregorius (de eerste monnik 
die paus werd) vertelt in zijn dialogen het verhaal van de monnik Justus.  Deze monnik was na zijn dood aan de paus 
komen vertellen dat hij uit zijn lijden verlost was, nadat paus Gregorius opdracht had gegeven om dertig dagen 
achtereen de mis te laten lezen voor het zielenheil van Justus.50

Naast deze handeling direct na de dood werd in de kloosters ook bij andere vieringen stil gestaan bij 
overleden medebroeders.  Tijdens de reguliere mis en het getijdengebed was er de mogelijkheid om voorbede te 
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44 Angenendt 1984, pp. 161-162.
45 De nu volgende alinea is gebasseerd op Bueren en Wüstefeld 1999, pp. 27-30.
46 De werken van barmhartigheid  bestaan vooral uit werken waarbij men zijn aardse goederen moet ontdoen. In de middeleeuwen 

was men van mening dat rijken de hemel niet om nauwelijks konden binnen gaan. Dit vanwege Matteüs 19:23 “Nu sprak Jezus 
tot zijn leerlingen: ‘Voorwaar ik zeg u: voor een rijke is het moeilijk het Rijk der hemelen binnen te gaan. Nog sterker: voor 
een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke in het Koninkrijk  Gods te komen.’” Zie 
ook Angenendt 1984, p. 197.

47 Angenendt 1984, pp. 168-171.
48 Angenendt 1984, p. 172.
49 Bueren en Wüstefeld 1999, p. 24.
50 Bueren en Wüstefeld 1999, p. 24.

Afb. 5. Bij de opstanding van de doden, keert de 
ziel terug naar het  lichaam. De ziel is hier 
afgebeeld als  vogel die de mond in vliegt. (8e 
eeuw)



doen.51  De namen van de monniken die overleden waren,  konden dan worden genoemd. Om de namen te kunnen 
noemen werden deze vastgelegd op lijsten. Naarmate de omvang van te noemen namen toe nam en het onmogelijk 
werd om alle namen te noemen, werd de lijst met namen op het altaar gelegd en werd in het gebed naar de lijst 
verwezen.52 Het klooster vormde een gemeenschap waar men tijdens het leven bezig was zorg te dragen voor het 
zielenheil. Het ging om het zielenheil van de leden van de kloostergemeenschap, maar het klooster bad ook voor het 
heil van de wereld. Door gebed, het lezen van psalmen en het celebreren van de mis zorgde men voor het (zielen)
heil. Om het effect hiervan uit te breiden gingen de kloosters samenwerkingsverbanden met elkaar aan en spraken af 
dat ze voor de doden van elkaar zouden bidden.53

Een klooster had middelen in handen waar het zielenheil mee te beïnvloeden was. Aangezien het mogelijk 
was om plaatsvervangend boete te doen, werd het klooster een populaire instelling om de zorg van het zielenheil aan 
uit te besteden. In de vroege middeleeuwen maakte de adel hier gretig gebruik van. Voor de adel was het geven van 
aalmoezen het aangewezen boetemiddel. In de vroege middeleeuwen kwam dit neer op landschenkingen aan de 
kerk.54 Deze schenkingen worden ook wel donatio pro anima of pro redemptione animae genoemd, schenkingen 
voor  het zielenheil.55 In de vroege middeleeuwen was het schenken op zichzelf het boetemiddel en dus ook een 
middel om zorg te dragen voor het zielenheil. De gift als boetemiddel noemt men eleemosina. 56 De theologische 
achtergrond hiervan zijn enkele bijbelteksten, zoals Lucas 11:41 “Geeft liever wat erin is als aalmoes, dan is voor u 
alles rein.” , Mattheüs 6:19 “Verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan en waar dieven 
inbreken om te stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel,....” en Marcus 10:21 “...ga verkopen wat ge bezit en 
geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel.” Door het geven van aalmoezen bouwde men 
in het hiernamaals krediet op. Waar kon men beter aan schenken dan aan het vertegenwoordigende lichaam van 
Christus op aarde: de kerk. De kerk functioneerde bijna als een soort van grenswisselkantoor. De gift werd 
omgewisseld naar een kapitaal in het hiernamaals.57

 Vanaf de late elfde en vroege twaalfde eeuw is het schenken van grond en goederen aan een kerkelijke 
instelling de schenkers niet meer genoeg.  Degene die door middel van schenkingen zijn zielenheil wilde 
beïnvloeden, verwachtte van de ontvangende partij een wederdienst.58 Deze wederdienst bestond in het algemeen uit 
de boetemiddelen die tot dan toe alleen door de geestelijkheid werden gebruikt, zoals het doen van voorbeden, lezen 
van psalmen en het vieren van missen. Men verwachtte liturgische handelingen om het zielenheil te beïnvloeden als 
tegenprestatie voor de schenking.  In de hoge en late middeleeuwen werd de liturgische tegenprestatie van de kerk de 
standaard als het ging om de zorg voor het zielenheil.

Met de opkomst van de monetaire economie vanaf de veertiende eeuw veranderden de “aalmoezen” die 
geschonken werden.59  In de vroege middeleeuwen werden landerijen of afgeleiden hiervan geschonken. Met 
afgeleiden bedoel ik dat ook de jaarlijkse opbrengsten van een stuk land in natura konden worden geschonken. Met 
de opkomst van het geld was het niet meer nodig om in natura te schenken.  Daarnaast ontstonden er nog meer 
mogelijkheden om schenkingen te doen, zoals de rente van een vermogen. De opkomst van de monetaire economie 
zorgde voor een aantal veranderingen in de maatregelen voor het zielenheil. De eerste was dat het mogelijk werd om 
verschillende schenkingen aan verschillende instellingen te doen. Land kon maar aan één instelling geschonken 
worden, geld kon men verdelen over meerdere instellingen. Door de mogelijkheid om meerdere instellingen te 
begunstigen nam het belang van de kloosters af. Andere instellingen zoals stedelijke kapittelkerken, weeshuizen en 
gasthuizen profiteerden hiervan. De tweede verandering was dat ook de rijke burgerij (die wel over geld beschikte 
maar minder over land) de mogelijkheid kreeg om op nagenoeg dezelfde wijze als de adel voor het zielenheil te 
zorgen. De opkomst van de monetaire economie ging niet voorbij aan de kerk. Zij speelde hier zelfs op in door de 
aflaat te introduceren. Door het betalen van een bedrag kon men een bepaalde tijd in het vagevuur afkopen.60

Voor de burgerij was vasten van oudsher het boetemiddel, maar in de loop van de tijd veranderde dit voor 
met name de rijke burgerij. Voor de minder bedeelde bleef vasten het boetemiddel om zorg te dragen voor het 
zielenheil van een overleden familielid.  Een andere manier was om lid te worden van een broederschap. Net als de 
kloosters, die voor elkaars doden baden, deden de broederschappen dit ook. Broederschappen droegen zorg voor de 
begrafenis van haar leden en zorgde ook voor het verdere zielenheil van de overleden leden.61

Memoria
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51 Angenendt 1984, p. 190.
52 Angenendt 1984, p. 193.
53 Angenendt 1984, pp. 174-179 en Bueren en Wüstefeld 1999, p. 25.
54 Angenendt 1984, p. 140.
55 Angenendt 1984, pp. 140-142 en Bijsterveld 2007, pp. 20-21, 169, 170, 189.
56 Bijsterveld 2007, p. 170.
57 Bueren en Wüstefeld 1999, p. 141. Vaak werden de schenkingen gedaan aan de heilige; de heilige in het hiernamaals kon het 

kapitaal aldaar veiligstellen.
58  Bijsterveld 2007, zie hoofdstuk 6, in  het bijzonder pp. 183-186. Bijsterveld  wijst erop dat het precies  vastleggen van de 

wederdienst werd geïntroduceerd door de hoge geestelijken zelf. Bisschoppen legden vast  wat ze als tegenprestatie 
verwachtten van een klooster voor een schenking. De adel en rijke/hoge burgerij namen dit over.

59 Voor deze alinea zie Bijsterveld 2007, pp.32-38.
60 Bijsterveld 2007, p. 34.
61 Bueren en Wüstefeld 1999, p. 25.



In bovenstaande paragraaf is kort aan bod gekomen wat de ideeën van de kerk over de dood, het 
hiernamaals en het zielenheil waren en op welke manier deze ideeën in de loop van de tijd zijn veranderd. Na een 
beschrijving van deze ideeën is het interessant om te kijken op welke wijze Oexle deze ideeën bestudeert en welke 
uitspraken hij over de dood in de middeleeuwen doet. In de nu volgende paragraaf staan drie artikelen van Oexle 
centraal waarin hij het begrip memoria zijn eigen betekenis geeft en verder uitwerkt.  Het gaat om de volgende 
artikelen: Die gegenwart der Toten uit 1982, Memoria und Memorialbild uit 1984 en Memoria als Kultur uit 1995.

 Zoals gezegd schreef Oexle zijn artikel Die gegenwart der Toten in het kader van het onderzoek naar de 
dood in de middeleeuwen, een onderzoek dat in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw populair was. Volgens Oexle 
was één aspect van de dood tot dan toe onderbelicht gebleven, namelijk de relatie tussen de doden en de levenden. 
Of zoals Oexle het zegt: “Ein Aspekt,  der untrennbar mit der ‘Geschichte des Todes’ verbunden ist, bisher aber nicht 
gesondert ins Blickfeld gerückt wurde, ist die ‘Geschichten der Toten’, das heißt: die Geschichte der Einstellung der 
Lebenden zu den Toten, die nicht weniger einem ständigen Wandel unterworfen sind. [..] Aber ebenso oder vielleicht 
noch viel mehr gilt Entsprechendes für die Einstellung und das soziale Verhalten von Individuen und sozialen 
Gruppen gegenüber den Toten, mit denen sie zu Lebzeiten in Bekanntschaft, Freundschaft, Verwandtschaft 
verbunden waren.  Aufschlussreich ist,  welche Beziehungen Individuen und Gruppen zwischen sich und den Toten 
bestehen lassen, welchem sozialen Status sie den Toten zuerkennen.“ 62

De verhouding tussen de doden en de levenden is dan ook het onderwerp van het artikel Die gegenwart der 
Toten. Oexle gaat in dit artikel in op de betekenis van het begrip memoria en probeert een eigen definitie te geven. 
Oexle geeft aan dat de verhouding van de doden ten opzichte van de levenden in het verleden en met name in de 
middeleeuwen wezenlijk verschilt van de moderne verhouding tussen de doden en levenden. In de moderne 
samenleving zijn de doden helemaal niets meer, zij spelen geen enkele rol meer. Zij hebben geen rechten en geen 
plichten meer; zij zijn niet meer handelingsbekwaam. “Was von der Person bleibt [...] ist ein Ding, die Leiche.”63 

De doden behoren tot een andere orde dan de levenden. Voor ons 
moderne mensen lijkt dit  een vanzelfsprekendheid, maar dit is het niet. 
Tot in de negentiende eeuw spelen de doden nog een rol van betekenis in 
de samenleving en zijn ze onder de levenden tegenwoordig, aldus 
Oexle.64 
Als illustratie van de overgang van een samenleving waarin de doden 
nog een rol spelen naar een samenleving waar hun rol is uitgespeeld, 
gebruikt Oexle Goethes roman Die Wahlverwandtschaften uit 1809.65 Dit 
voorbeeld beschrijft de verschillende manieren waarop de romanfiguren 
het kerkhof benaderen. Eén van de romanfiguren, Charlotte, 
representeert de moderne houding ten opzichte van de doden en een 
familie representeert de oude houding. Charlotte, landsvrouwe van het 
dorp, knapt het kerkhof op met het esthetische gevoel als leidraad. Dit 
betekent dat oude gedenkstenen verwijderd of verplaatst worden, het 
kerkhof geëgaliseerd wordt, kortom dat het kerkhof er netjes en strak bij 
komt te liggen. Niet iedereen is hier even blij mee, omdat daardoor: “die 
Bezeichnung der Stelle, wo ihre Vorfahren ruhten, aufgehoben und das 
Andenken dadurch gleichsam ausgelöscht; denn die wohlerhaltenen 
Monumente zeigen zwar an, wer begraben sei, aber nicht,  wo er 
begraben sei, und auf das Wo komme es eigentlich an, wie viele 
behaupteten.”66

De eerder genoemde familie schakelt een jurist in om de veranderingen 
ongedaan te maken. Uit de argumenten die de verschillende partijen 
gebruiken, blijken de verschillen in de omgang met de doden. Volgens de 
jurist is de familie door de wijzigingen de mogelijkheid ontnomen om 
een goede relatie te onderhouden met de doden.  De familie is de 
mogelijkheid ontnomen om over de dood heen één familie te zijn. Om 

een goede relatie te kunnen onderhouden met de doden en één familie te kunnen zijn,  zijn de gedenksteen en de plek 
waar de dode begraven is belangrijk. De gedenksteen “...ist es nicht, der uns anzieht, sondern das darunter 
Enthaltene, das daneben der Erde Vertraute. Es ist nicht sowohl vom Andenken die Rede als von der Person selbst, 
nicht von der Erinnerung, sondern von der Gegenwart. Ein geliebtes Abgeschiedenes umarme ich weit eher und 
inniger im Grabhügel als im Denkmal, denn dieses ist für sich eigentlich nur wenig; aber um dasselbe her sollen 
sich wie um einen Markstein Gatten, Verwandte, Freunde selbst nach ihrem Hinscheiden noch versammeln..“67

Met dit citaat van Goethe komt Oexle, naar mijn mening, bij zijn centrale these van het artikel, namelijk dat 
de doden tegenwoordig zijn onder de levenden. Het gaat niet om de herinnering maar om de tegenwoordigheid van 
de doden. Oexle schrijft: “Die Gegenüberstellung von ‘Erinnerung’ und ‘Gegenwart’ weist auf einen tiefgehenden 
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62 Oexle 1983, p. 20.
63 Oexle 1983, p. 21.
64 Oexle 1983, p. 22.
65 Oexle 1983, pp. 22-25.
66 Wiese en Trunz 1960, dl. 6, p. 361.
67 Wiese en Trunz 1960, dl. 6, p. 490.

Afb. 6. Cathedra in de catacombe in Rome. 
Dergelijke stenen stoelen waren bestemd 
voor de dode tijdens de dodenmaaltijd. (3e 
eeuw)



Bedeutungswandel des Begriffs ‘Erinnerung’, ’Memoria’.  Im älteren Sinne hat Memoria nicht nur die Bedeutung 
von ’Vergegenwärtigen’,  im bloß kognitiven oder emotionellen Sinn, sondern umfaßt Formen sozialen und 
rechtlichen Handelns, durch welche die Gegenwart der erinnerten Toten konstituiert wird.“ 68  De doden zijn 
tegenwoordig en ook handelingsbekwaam, zij hebben rechten waar rekening mee gehouden moet worden als waren 
het levenden. Deze stelling wordt vervolgens door Oexle met enkele middeleeuwse voorbeelden onderbouwd.  Oexle 
gebruikt de Benno-Vita,  een levensbeschrijving van de stichter van het klooster Irburg uit 1090, om naast het 
negentiende-eeuwse verhaal van Goethe een elfde-eeuws voorbeeld te geven. Naast de levensbeschrijving van de 
stichter Benno, geeft de schrijver ook een motivatie voor het schrijven van de levensbeschrijving.  De monniken 
mogen de grote daden van de stichter niet vergeten.  Het gebeurt volgens de schrijver vaak dat grote daden in de 
vergetelheid raken. De monniken van Irburg dienen dit te vermijden. Maar naast de herinnering aan de grote daden 
is er iets nog belangrijker. De schrijver schrijft: “Mir geht es vor allem um eines, so fährt er fort,  daß unserem 
Gründer und dem Erbauer unseres Kloster hier an diesem Ort unablässig durch Gebet geholfen werde; er soll sich 

nicht vor Gott beklagen müssen, daß ihm erhoffte Hilfe 
von uns verweigert werde.“69 De monniken hebben dus 
een verplichting jegens de overleden stichter.  Volgens de 
schrijver is dit niet voor niets. De monniken kunnen 
namelijk door de stichting van het klooster als 
gemeenschap samenleven; zonder de stichter was er geen 
klooster.70 Volgens Oexle komen in dit voorbeeld twee 
motieven naar voren: het antieke historiografische 
motief, de herinnering aan de grote daden, en daarnaast 
het liturgische motief, de zorg voor het zielenheil, door 
(in dit geval) gebed. Oexle noemt deze verschillende 
motieven voor de herinnering “historiographischen 
Memoria” en “liturgische Memoria”.71

Oexle benadrukt nog eens: “...da! im Mittelalter 
Memoria nicht das blo!e Andenken meinte, sondern 
soziales Handeln bedeutete,  das Lebende und Tote als 
Rechtssubjekte miteinander verband.”72 De definitie die 
Oexle aan memoria geeft - de tegenwoordigheid van de 
doden die tot uiting komt in sociaal handelen - is het best 
terug te vinden in de liturgische memoria waar de 
levenden handelingen verrichten voor het zielenheil van 
de overledenen. Oexle geeft een aantal voorbeelden van 
middelen waarmee de levenden worden aangezet tot 
“sociaal handelen”. Het gaat om schriftelijke werken als 
libri memoriales, necrologieën, doden analen en 
successielijsten. Oexle geeft aan dat er ook voorbeelden 
zijn van niet schriftelijke middelen, zoals 
“Memorialbilder” maar deze zal hij in zijn artikel 
Memoria und Memorialbild uit 1984 bespreken.
Tot slot is het belangrijk op te merken dat Oexle de 
oorsprong van de middeleeuwse memoria in de antieke 
oudheid ziet. Ook de Duitse kunsthistorica Caroline 
Horch benadrukt het belang van de antieke oorsprong.73 
De Romeinse oudheid kende een voorouderverering. 
Deze verering bracht met zich mee dat de voorouders 
werden afgebeeld. Maar ook dat op het graf van de 
overledene een maaltijd werd gehouden. Op het graf 
werd een cathedra (een stoel) geplaatst voor de 
overledene. Op deze manier was de dode tegenwoordig, 
maar hij werd ook geacht deel te nemen aan te maaltijd.74 
Het gebruik van de dodenmaaltijden werd door de 
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68 Oexle 1983, p. 25.
69 Oexle 1983, p. 27.
70 Twee principes die in de middeleeuwen belangrijk zijn, komen in het voorbeeld van Oexle naar voren. Het eerste principe is de 

werking van  het plaatsvervangend zorg dragen voor het zielenheil; de monniken kunnen het zielenheil van de stichter 
beïnvloeden. En daarnaast het  principe dat voor elke gift een tegengift  wordt verwacht. Dit principe wordt ook wel  Do ut Des 
genoemd, vertaald: “Ik geef opdat jij geeft”. Zie Bijsterveld 2007.

71 Oexle 1983, p. 27.
72 Oexle 1983, p. 29.
73 Horch 2001, p. 15 en zie pp. 20-28.
74 Zie Horch 2001, pp. 23-24.

Afb. 7. Koning Knut. (omstreeks 1031)



vroege christenen overgenomen.75 Zoals eerder aangegeven eindigde het tegenwoordig zijn van de doden rond de 
negentiende eeuw. In de tussentijd hebben zich verschuivingen voorgedaan in het sociaal handelen en de plaats van 
de doden in de samenleving. Oexle noemt als voorbeelden de pest in de veertiende eeuw, waardoor de doden niet 
meer in de kerk en de stad werden begraven en de verandering in de ideeën over hygiëne in de achttiende eeuw die 
hetzelfde gevolg hadden.76

Het artikel Memoria und Memorialbild uit 1984 is een vervolg op Die gegenwart der Toten zoals Oexle 
ook in het laatstgenoemde artikel schrijft.  Zoals de titel aangeeft staan de Memorialbilder centraal. Voordat Oexle 
deze afbeeldingen behandelt, schetst hij nog een keer de betekenis van de term memoria. In grote lijnen komt de 
schets overeen met het betoog uit Die gegenwart der Toten,  maar toch zijn er enkele nuanceverschillen te benoemen. 
Over de manier waarop de doden tegenwoordig kunnen worden gesteld schrijft Oexle: “In der Nennung seines 
Namens wurde der Tote als Person evoziert, wurde er unter den Lebenden dergestalt gegenwärtig, da! er geradezu 
einen sozialen und rechtlichen Status erhielt. Mit anderen Worten: durch die Nennung seines Namens wurde der 
Tote in der Auffassung der Lebenden Rechtssubjekt und Subjekt in der menschlichen Gesellschaft. Dieser rechtliche 
und soziale Status,  den die Toten nach der Auffassung der Lebenden hatten, sei mit dem Begriff ’Die Gegenwart der 
Toten’ bezeichnet.“77 Het noemen van de naam van de overledene is dus erg belangrijk in de memoria volgens 
Oexle.78 Vooral bij de schriftelijke memoriemiddelen maar ook bij Memorialbilder speelt het noemen van de naam 
van de dode een rol. “Die in der Namensnennung   konstituierte Gegenwart eines Toten hat in der bildlichen 
Darstellung des Genannten immer ihren sprechendsten Ausdruck gefunden. Der Namen des Toten und sein Bild 
gehören aufs engste zusammen. Deshalb sind Namensnennung und Bilddarstellung in den älteren Epochen der 
europäischen Sozialengeschichte bis zum Beginn der Moderne wesentliche Elemente von Memoria.”79  De 
Nederlandse kunsthistorica Truus van Bueren heeft duidelijk gemaakt dat gelijkenis van het portret van de dode 
nauwelijks van belang was. De personen die de afgebeelde dode konden herkennen zouden op den duur ook sterven. 
Belangrijker was dat het publiek enkele generaties later nog zou weten wie er afgebeeld was. Om deze reden was 
het opschrijven van de naam of het weergeven van familiewapens belangrijk.80

In Die gegenwart der Toten ligt de nadruk (waarschijnlijk onbedoeld) op de liturgische memoria.  De 
voorbeelden die Oexle in dit artikel geeft, bestaan vooral uit sociaal handelen waarin de zorg voor het zielenheil 
centraal staat. In Memoria und Memorialbild probeert Oexle dit beeld, naar mijn idee, recht te zetten. Hij schrijft: 
“Memoria war somit nicht nur ein religiöses Phänomen, sondern umfa!te auch das Moment der Rechtssicherung 
und Besitzsicherung, das Moment der Historioraphie [sic], de historische Erinnerung, aber auch [...] das Moment 
der Sicherung politischer Legitimität.  Memoria war also, um einen Begriff von Marcel Mauss zu verwenden, ein 
“‘totales’ soziales Phänomen”81  Memoria betreft niet alleen het religieuze handelen, maar omvat al het sociale 
handelen waarbij de doden een gelijkwaardige rol spelen ten opzichte van de levenden.

Vervolgens geeft Oexle een aantal voorbeelden waaruit de verschillende aspecten van de memoria blijken. 
Hij maakt hierbij de kanttekening dat hij niet ingaat op grafbeelden en epitafen aangezien de relatie tot memoria hier 
evident is. Uit de voorbeelden die Oexle noemt blijkt dat één memorialbild verschillende aspecten van de memoria 
kan vertonen. Het eerste voorbeeld dat Oexle noemt is een afbeelding van Koning Knut (koning van Engeland van 
1016 tot 1033) en zijn vrouw (zie afb. 7).82 Het gaat om de eerste pagina uit een Liber Vitae (ca. 1031) van het 
klooster New Minster in Winchester. Knut en zijn vrouw zijn de stichters van dit klooster. Het liturgische aspect van 
de memoria mag duidelijk zijn, in het Liber Vitae staan de namen van de levenden en doden van de 
kloostergemeenschap van New Minster. Dat de stichters ook genoemd worden is niet ongebruikelijk,  zoals eerder 
bleek uit de Benno Vita. Naast dit liturgische aspect wijst Oexle ook op het politieke aspect dat in deze afbeelding 
naar voren komt. Knut kwam uit het huidige Denemarken en had Engeland veroverd. Op de afbeelding van Knut en 
zijn vrouw, krijgt Knut een kroon opgezet door een engel.  Oexle schrijft: “Es handelt sich also um ein Kröningsbild, 
um eine Darstellung der sacrale Legitimation des Erobers Knut als König in England. Das Bild enthält also ohne 
Zweifel eine hochpolitische Aussage.”83

Oexle geeft ook voorbeelden waar andere aspecten van memoria naar voren komen, zoals voorstellingen 
van successiereeksen en genealogische reeksen. Deze reeksen van opvolgers hebben een duidelijk legitimatiemotief. 
De macht van de geportretteerden wordt immers gelegitimeerd, doordat hun voorgangers deze macht ook hadden.84 
Ook familieportretten waarop levenden en reeds overleden familieleden zijn afgebeeld, vallen binnen de memoria. 
Op deze portretten wordt immers de gemeenschap van de levenden en de doden weergegeven.

In het artikel Memoria und Memorialbild doet Oexle, naar mijn mening, twee belangrijke dingen. Hij 
benadrukt dat memoria niet alleen samenhangt met liturgisch handelen in het kader van het zielenheil,  maar ook 
politieke, juridische en economische motieven kan hebben. Deze verschillende motieven binnen memoria kunnen 
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75 Horch wijst er ook op dat het laatste avondmaal  en de instellingswoorden die Christus spreekt “doet dit tot  mijn gedachtenis” 
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76 Zie Oexle 1983, p. 67 en p. 75.
77 Oexle 1984, p. 385.
78 Oexle sprak ook in Oexle 1983 over het noemen van de naam van de doden, maar in dit  artikel speelde het, naar mijn mening, 

een minder belangrijke rol. Zie Oexle 1983, p. 31.
79 Oexle 1984, p. 387.
80 Bueren en Wüstefeld 1999, p. 91.
81 Oexle 1984, p. 394.
82 Oexle 1984, p. 392.
83 Oexle 1984, p. 392,
84 Ik kom hier later op terug.



samengaan, maar memoria kan ook uit slechts één van deze motieven bestaan. Daarnaast geeft Oexle een aanvulling 
op de iconografische typen als stichtersbeeld en heersersbeeld. Beelden die uitdrukking geven aan de 
tegenwoordigheid van de doden zijn memoriebeelden. De beeldinhoud staat niet centraal, maar de sociale context 
waarbinnen het beeld functioneert. Oexle schrijft: “... Begriffen vom Typ,  ‘Familienbild’, ‘Freundschaftsbild’, 
‘Herrscherbild’ oder ‘Stifterbild’, die sich auf die Bildinhalte beziehen, soll der Begriff der ‘Memorialbilders’ nicht 
in Konkurrenz treten. Vielmehr bezieht sich dieser Begriff auf eine andere Betrachtungsebene und ist insofern 
komplementär zu jenen gemeint.“ 85 

In het artikel Memoria als Kultur uit 1995 benadert Oexle de term memoria in een cultuurhistorisch kader. 
In deze bredere context krijgt de term memoria een andere lading dan in voorgaande artikelen van Oexle. In 
Memoria als Kultur wordt memoria meer als een principe benaderd,  waardoor een samenleving of een cultuur zijn 
historie kan kennen en waardoor historische gebeurtenissen kunnen worden herdacht. De manier waarop de 
geschiedenis gekend en herdacht wordt, verschilt per cultuur en tijd. Oexle haalt Pierre Nora aan die onderscheid 
maakt tussen histoire en mémoire. Histoire staat voor een wetenschappelijke bestudering van de geschiedenis en 
mémoire voor de herinnering en de beleving van de geschiedenis bij de gewone mensen. De mémoire kan weer 
onderverdeeld worden in een collectief en een privé geheugen, waarbij het collectieve geheugen van belang is voor 
het herdenken.  Volgens Nora werkt de histoire op de mémoire ontwrichtend, omdat de histoire de geschiedenis 
kritisch en relativerend onderzoekt, terwijl de mémoire een persoonlijke subjectieve herinnering van de geschiedenis 
is.86 Oexle borduurt verder op de tegenstelling tussen histoire en mémoire –historia en memoria- en zo krijgt 
memoria de betekenis van de manier waarop in een cultuur herdacht wordt. 

Na het bespreken van enkele cultuurwetenschappelijke theorieën over het herdenken komt Oexle te spreken 
over het herdenken in de antieke periode, het christendom, in de middeleeuwen, in de achttiende en negentiende 
eeuw. 87 Al deze perioden heeft Oexle ook in zijn eerder artikelen besproken, maar toen in het kader van memoria als 
een cultuur waarin de doden tegenwoordig zijn. In Memoria als Kultur bespreekt Oexle de mechanisme waardoor 
herinnering en herdenking (memoria,  maar nu met een andere betekenis dan het tegenwoordig zijn van de doden) 
mogelijk is.  Deze memoria is volgens Oexle een vorm van gedenken die bij de desbetreffende perioden hoort. De 
voorbeelden die Oexle geeft voor de eerdergenoemde perioden zijn reeds bekend uit de eerdere artikelen (het 
dodenmaal in de oudheid, libri vitae,  de afbeelding met koning Knut, de romanfiguren uit Die 
Wahlverwandtschaften) Daarnaast geeft Oexle een aantal aanvullende nieuwe inzichten. 

Naar mijn idee voegt Oexle drie nieuwe inzichten toe aan hetgeen hij eerder geschreven heeft. Hij legt een 
nieuw accent op het belang van Augustinus en zijn Confessiones voor de middeleeuwse memoria (ik bedoel hiermee 
de memoria zoals Oexle dat in zijn eerdere twee artikelen heeft uitgewerkt, het tegenwoordig zijn van de doden). 
Volgens Oexle geeft Augustinus “.. eine Psychologie, Metaphysik und Theologie der Memoria als jener Tätigkeit 
des Geistes, durch welche dieser sich selbst und zugleich alle Wirklichkeit (einschlie!lich des Vergessens) 
gegenwärtig hat.“88 Daarnaast geeft Oexle aan dat Augustinus een filosofie over tijd heeft die nog steeds het denken 
bepaalt. Deze filosofie houdt in dat de concepten verleden, heden en toekomst voortbrengsels van de geest zijn.89 
Oexle werkt vervolgens niet uit op welke wijze deze zaken zich verhouden tot zijn idee van memoria. Wel geeft hij 
aan dat Augustinus de ontwikkeling beschrijft van de heidense dodenmaaltijden en de manier waarop de 
bisschoppen dit gebruik tot een christelijke aangelegenheid wisten om te buigen. Een tweede toevoeging op de 
eerdere publicaties van Oexle zijn de ideeën van Maurice Halbwachts over het belang van de herinnering voor de 
adel.  Oexle heeft het eerder al wel gehad over de legitimerende functie van Memorialbilder, maar Halbwachts geeft 
aan de adel de herinnering wezenlijk nodig heeft. ”Ohne Memoria gibt es keinen ’Adel’ und deshalb auch keine 
Legitimation für adlige Herrshaft. Deshalb ist in den adligen ‘Hauser’ und ’Geschlechter’ die kulturelle Produktion 
von kommemorativen, die ‚Kultur’ der Gruppe konstituierenden und repräsentierenden Ritualeb, Texten, Bildern und 
Denkmälern besonders vielfältig.“90  De derde en laatste belangrijke toevoeging van Oexle betreft memoria en 
individualiteit. Oexle lijkt zich te verzetten tegen het beeld dat memoria en individualiteit met elkaar in tegenspraak 
zijn. Deze gedachte lijkt voort te vloeien uit de gedachte dat in de middeleeuwen de collectieve mentaliteit 
overheerste en dat met de renaissance de mens, het individu, centraal komt te staan. Oexle is het hier hartgrondig 
mee oneens en schrijft: “Dies bedeutet aber, da! Memoria und Individualität in einem unlösbaren und 
wechselseitigen Begründungszusammenhang stehen. Das gilt nicht nur für die Kultur des Mittelalters. Aber für das 
Mittelalter mu! die Feststellung ausdrücklisch gemacht werden, weil ihr eines der seit langem dominantesten 
Deutungsmuster der mittelalterlichen Geschichte entgegensteht: die Behauptung nämlich, da! das Mittelalter keine 
Individualität gekannt habe, weder als ’Mentalität’ noch als ’Realität’.“ 91 Oexle doelt met dit citaat op het 
samengaan van fama als uitdrukking van de individualiteit en memoria, in de liturgische zin, als motieven voor een 
grafmonument.

Door de drie artikelen van Oexle over memoria te bespreken, heb ik een beeld proberen te geven van de 
achtergrond van dit begrip. Uit de eerste twee artikelen komt een consistent beeld naar voren van wat Oexle met 
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memoria bedoelt; het tegenwoordig zijn van de doden en het socialen handelen dat hier uit voort vloeit. In het derde 
artikel is het gebruik van de term memoria verwarrend, aangezien het een dubbele betekenis krijgt. Aan de ene kant 
blijft het de zonet beschreven betekenis hebben, aan de andere kant kan memoria ook de manier betekenen waarop 
een cultuur zijn geschiedenis herinnert en gedenkt. Naar mijn idee heeft Oexle met het laatste artikel willen 
duidelijk maken dat het idee van het tegenwoordig zijn van de doden een manier is om met herinneringen om te 
gaan en een manier is van gedenken. In andere culturen zoals de tegenwoordige cultuur vormen heel andere 
mechanismen de memoria. 

In Memoria und Memorialbild laat Oexle zien op welke wijze kunsthistorici memoria –als het 
tegenwoordig zijn van de doden- kunnen gebruiken. Het idee van memoria is een belangrijk concept om de sociale 
context waarin kunstwerken ontstonden te bestuderen. Oexle merkt op: “Auch von seiten der Kunstgeschichte wird 
der Zusammenhang von [...] Stiftung und Memoria neuerdings stärker beachtet.”92

Twee laat middeleeuwse voorbeelden

In voorgaande paragrafen zijn de ideeën over de dood in de middeleeuwen en memoria aan bod gekomen. 
Duidelijk werd dat de zorg voor het zielenheil kon worden uitbesteed vanwege het plaatsvervangende principe dat 
voor boete doen gold. Dit principe van plaatsvervanging leidde ertoe dat levenden verplichtingen kregen ten 
opzichte van de doden. In dit kader is het principe van memoria waarbij de doden net als de levenden rechtsbevoegd 
zijn, duidelijk te begrijpen. De gelijkwaardigheid tussen levenden en doden kan alleen bestaan als de doden 
tegenwoordig zijn onder de levenden. Oexle heeft aangegeven dat bij de tegenwoordigheid van de dode het noemen 
van de naam van de doden een belangrijke rol speelt, “es ist das Aussprechen des Namens, das die Memoria 
schafft.“93  Dit tegenwoordig stellen van de doden wordt met schriftelijke middelen bewerkstelligd, maar is ook 
mogelijk met de memoriebeelden. Deze laatste groep is interessant studiemateriaal voor kunsthistorici.  Truus van 
Bueren heeft een inventariserend en vergelijkend onderzoek gedaan naar memorietafels uit de gebieden die het 
huidige Nederland vormen. Uit één van de publicaties die uit dit onderzoek voortkomen, Leven na de dood : 
gedenken in de late Middeleeuwen uit 1999,  komen twee voorbeelden waarmee de zorg voor het zielenheil en 
memoria zal worden geïllustreerd.

In 1555 overlijdt Elisabeth van Culemborg op 80-jarige leeftijd. Zij behoorde tot de hogere adel in de Lage 
Landen en verkeerde in de omgeving van de hertog van Bourgondië. Elisabeth was twee keer gehuwd geweest en 
had beide partners overleefd. Daarnaast was zij de laatste van het geslacht van Culemborg. Met haar overlijden zou 
het geslacht van Culemborg ophouden te bestaan. Haar stand en rijkdom verplichtte haar tot het nemen van 
uitgebreide maatregelen voor het zielenheil van haar overleden echtgenoten en haarzelf.94  Tijdens haar leven 
verrichtte ze vele werken van barmhartigheid en deed ze schenkingen aan kerkelijke instellingen. In 1520 schonk 
Elisabeth in Culemborg een college met kapel voor arme klerken. Toen deze instelling niet levensvatbaar bleek, 
werd de instelling veranderd in een gasthuis voor zes oude mannen en zes oude vrouwen.95 In 1543 en 1544 stichtte 
Elisabeth een fonds voor arme rechten- en theologiestudenten afkomstig uit Culemborg en Hoogstraten.96  In 
Culemborg en Hoogstraten werden na haar dood weeshuizen gesticht. Naast deze “grote stichtingen” verrichtte 
Elisabeth nog vele andere werken van barmhartigheid, zoals het schenken van vijftig gulden aan arme meisjes om te 
kunnen trouwen of het klooster in te gaan en schenkingen aan melaatsen in Culemborg en Hoogstraten. “Bij een 
groot deel van deze schenkingen werd uitdrukkelijk bepaald wat de begunstigden in ruil hiervoor moesten doen ten 
behoeve van het zielenheil van Elisabeth en haar verwanten.”97

Naast de werken van barmhartigheid deden Elisabeth en haar tweede man Antoine van Lalaing ook de 
nodige schenkingen aan de kerken in hun gebieden. Deze schenkingen kwamen vooral de versiering van de kerk ten 
goede; “tussen 1516 en 1545 werd voor acht kerken een gebrandschilderd glas bekostigd.”98  “In 1532 financierde 
Elisabeth de herstelwerkzaamheden voor het tertiarissenklooster Mariënkroon in Culemborg dat door brand was 
getroffen.”99  Maar de grootste schenkingen die Elisabeth en Antoine deden was de nieuwbouw van de kerk van 
Hoogstraten; van 1525 tot 1544 werd aan deze kerk gewerkt. Deze kerk zou ook dienst doen als grafkapel voor het 
echtpaar. In het koor is dan ook een praalgraf geplaatst boven de grafkelder waar Elisabeth en Antoine begraven 
liggen. Ook stichtte Antoine een kapittel en schonk het paar de liturgische gewaden voor de geestelijken van de 
kerk. Na haar dood zorgde de executeurs-testamentair van Elisabeth voor twee memorietafels waarvan één in de 
kapel van het Culemborgse weeshuis en de andere in de Barbarakerk werd geplaatst.

 In het kader van de memoria zijn de schenkingen van Elisabeth interessant. Bij de stichting van het 
gasthuis voor de zes oude mannen en zes oude vrouwen werd boven de poort van het complex een bord aangebracht 
met de portretten van Elisabeth en Antoine.100  Daarnaast zijn Elisabeth van Culemborg en Antoine van Lalaing 
afgebeeld op een gebrandschilderd glas in de Catherinakerk van Hoogstraten. In deze kerk is het echtpaar ook 
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gebeeldhouwd te zien op de graftombe. Het tegenwoordig zijn van de doden is goed te herkennen  in de 
memorialbilder op deze graftombe, maar ook in de gebedsportretten op het gebrandschilderde glas. Deze 
voorwerpen zijn te zien als opzichzelfstaande kunstwerken. Maar door het hermeneutische model memoria zoals dit 
onder andere door Oexle beschreven is, kunnen we de betekenis en de functies van de kunstwerken in hun eigen 
context begrijpen.

Zoals Oexle in zijn artikelen heeft aangegeven bestaat memoria niet alleen uit het tegenwoordig zijn van de 
doden omwille van de maatregelen voor het zielenheil, ook meer wereldse motieven zijn mogelijk binnen de 
memoria.  Een degelijk motief wordt geïllustreerd door het volgende voorbeeld.101 Sinds circa 1231 was de Duitse 
orde in Utrecht gevestigd. De Duits orde was tijdens de derde kruistocht (1190-1193) ontstaan om de zieken en 
gewonde kruisvaarders te verzorgen. Naast het verzorgen van de zieken nam de orde al snel actief deel aan militaire 
handelingen, waardoor de orde een geestelijke ridderorde werd.  Na de kruistochten was de Duitse orde vooral actief 
in Midden en  Oost-Europa en had zij in deze gebieden vele bezittingen. Ook in de Lage Landen had de Duitse orde 
bezittingen, welke vanuit de balije van Utrecht werden beheerd. Omdat de Duitse orde een geestelijke orde was, had 
de wereldlijke overheid niets over haar te zeggen en was zij vrijgesteld van belastingafdracht. De verschillende 
commanderijen (lokale afdelingen van de Duitse orde) moesten wel aan de balijen (regionale afdeling) gelden 
afstaan. Zo had de balije van Utrecht een aantal commanderijen in de Nederlanden onder zich, en was zij op haar 
beurt afdracht verschuldigd aan de Duitsmeester. De Duitsmeester was verantwoording verschuldigd aan de 
hoogmeester, die formeel alleen aan de paus verantwoording hoefde af te leggen.

Ergens tussen 1560 en 1580 wordt door de Utrechtse balije opdracht gegeven tot het schilderen van een 
portretreeks van de landscommandeurs van de Nederlanden.102  Op deze portretreeks is aan de linkerkant een 
gekruisigde Christus afgebeeld. Van links naar rechts zijn de landscommandeurs afgebeeld.  De eerste 
geportretteerden zijn de hoogmeester, de Duitsmeester en de landscommandeur ten tijde van de oprichting van de 
balije Utrecht. Hierna volgen de portretten van de elkaar opvolgende landscommandeurs.  De portretreeks wordt tot 
de dag van vandaag bijgehouden.

Een portretreeks van personen die elkaar opvolgen noemt men een successiereeks. Het kan gaan om 
genealogische opvolging of om opvolging op basis van functie, zoals een portretreeks van abten,  pausen of 
landscommandeurs. Interessant in het geval van de balije Utrecht van de Duitse orde is dat ongeveer 350 jaar na de 
oprichting van de balije de opdracht voor de portretreeks gegeven werd.103  Wat kan hier de reden van zijn? Vanaf de 
zestiende eeuw probeerde ook de wereldlijke overheid belasting te heffen op de inkomsten van de Duitse orde. Dit 
was in strijd met de oude afspraken, maar de machtsverhoudingen waren er niet naar om simpelweg niet te betalen. 
Een diplomatiek spel ontvouwde zich; de landscommandeur probeerde met andere balijen samen van de 
Duitsmeester gedaan te krijgen dat hij zijn beklag zou doen bij de keizer. De vertegenwoordigers van de keizer 
werden ook benaderd. In 1568 logeerde de hertog van Alva (de vertegenwoordiger van de keizer) in het Duitse Huis 
in Utrecht (dit was de vestiging van de Duitse orde in Utrecht) en in 1570 verbleef de Duitsmeester in Utrecht.104 
Aangezien we de plek kennen waar de portretreeks hing, is het zeer aannemelijk dat beide bezoekers de portretten 
gezien hebben. 

Het vermoeden is dan ook dat de opdracht voor de portretreeks samenhangt met de juridische perikelen 
omtrent de belastingen en de vrijstelling hiervan.105 Door drie betrokkenen ten tijde van de stichting van de balije 
Utrecht af te beelden, wordt herinnerd aan de rechten en plichten die de orde toen ontving.  Met de portretreeks van 
de landscommandeurs wordt aangegeven dat de rechten van commandeur op commandeur zijn overgedragen. Van 
Bueren en Oexle schrijven: “Man wollte unmissverständlich zeigen,  dass der Respekt vor den Privilegien und 
anderen Rechtsansprüchen der Institution, die von dem momentanen Amtsinhaber vertreten wurde, in eine lange 
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recente onderzoek naar de portretreeks van de Duitse orde zie: Meuwissen 2006.

102 Meuwissen komt tot een nauwkeuriger periode 15662-1580. Meuwissen 2006, p. 246. 
103  Interessante vraag is, op welke wijze de schilder wist  hoe deze personen er uitzagen: waren er bestaande portretten voor 

handen? Of heeft de schilder zijn fantasie de vrije loop gelaten?
104 Bueren en Wüstefeld 1999, p. 47.
105 Meeuwissen  geeft een aanvulling op het motief voor de opdracht. Ten tijde van de Reformatie was het  voortbestaan van de 

Duitse orde als Katholieke instelling onzeker. Middels de portretreeks werd de lange en eerbiedwaardige Katholieke traditie 
van de orde benadrukt. Zo nam stelling in de strijd tussen protestanten en katholieken. Zie Meuwissen 2006.

Afb. 8. Portretreeks landscommandeurs Duitse Orde 
(omstreeks 1580) 

Afb. 9. Portretreeks landscommandeurs Duitse Orde 
(1619-1664)



Tradition passte, wovon der aktuelle Vorsteher der Institution als letzter in einer langen Reihe Zeugnis ablegen 
konnte.“106 In Die Darstellung der Sukzession: über Sukzessionsbilder und ihren Kontext schrijven van Bueren en 
Oexle over “Tradition-Sukzession-Memoria”  als een drie-eenheid waarmee vooral sociaal-politieke functies van 
successiereeksen te bestuderen zijn. Door de traditie worden handelingen, maar ook rechten overgedragen op de 
volgende generatie. Het overgaan van rechten en plichten van generatie op generatie vormt de successie. Maar het 
levend houden van de traditie en daarmee de successie kan niet zonder de herinnering hieraan. De herinnering wordt 
levend gehouden door de overleden voorgangers tegenwoordig te stellen en zo één gemeenschap van levenden en 
doden te creëren voor wie de rechten en plichten hetzelfde zijn.107 

Naast religieuze motieven kunnen dus ook andere motieven ten grondslag liggen aan 
memorievoorstellingen. Ook is het mogelijk dat meerder motieven tegelijkertijd een rol spelen. In bovenstaande 
voorbeelden speelden ook andere motieven dan alleen het zielenheil of alleen een juridische kwestie een rol. 
Elisabeth van Culemborg was de laatste van haar geslacht. Zij moest zorgdragen voor het zielenheil van haar 
verwanten en van haarzelf, maar ook de ‘wereldse’ faam van het geslacht mocht niet verloren gaan. De portretten 
van de landscommandeurs waren voorzien van een onderschrift waarop “God heb die ziel” stond; het zielenheil 
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107 Zie Bueren en Oexle 2005, ook voor andere voorbeelden van successiereeksen.

Afb. 10. Dodenmis, door het vieren van de mis kan een ziel het vagevuur verlaten. (omstreeks 
1460)



speelde blijkbaar ook een rol. Bij het tegenwoordig stellen van de doden spelen verschillende motieven een rol. In 
de middeleeuwen geldt dat het religieuze motief altijd aanwezig is, dan wel op de voorgrond dan wel op de 
achtergrond.  Duidelijk is dat de doden de levenden nodig hebben en dat de levenden ook baat kunnen hebben bij de 
tegenwoordigheid van de doden.

Besluit

In dit hoofdstuk zijn enkele kernbegrippen voor deze studie aan bod gekomen; het gaat om de zorg voor het 
zielenheil en memoria. Dit laatste begrip heeft zich mede ontwikkeld door het denken van Oexle over de dood en de 
doden in de middeleeuwen. Om dit denken van Oexle te kunnen begrijpen is eerst het denken over de dood en het 
hiernamaals behandeld.  Ook de hiermee samenhangende zorg voor het zielenheil is nader toegelicht. Vervolgens is 
aan de hand van drie artikelen van Oexle de ontwikkeling van het denken over de doden, en in het bijzonder de 
relatie tussen de doden en de levenden, behandeld.  In eerste instantie heeft Oexle vanuit de zorg voor het zielenheil 
de tegenwoordigheid van de doden benaderd. Vervolgens heeft Oexle de memoria breder toegepast om de relatie 
tussen de doden en de levenden ook op andere sociale gebieden te kunnen bestuderen. De memoria is hiermee 
toepasbaar geworden voor het “totale sociale” handelen van de mens.108  In het laatste artikel van Oexle wordt 
memoria benaderd als de manier waarop een cultuur er voor zorgt dat de geschiedenis kenbaar is en de manier 
waarop herdacht wordt. Deze verschillende definities van memoria scheppen verwarring. Daarnaast gebruikt Oexle 
in zijn eerste artikel ook de term liturgische memoria, wat de duidelijkheid niet ten goede komt.

In het onderzoek naar (middeleeuwse) kunst is de manier waarop Oexle memoria in Memoria und 
Memorialbild definieert het meest bruikbaar. Hierbij staat de tegenwoordigheid van de doden centraal. Deze 
tegenwoordigheid blijkt uit sociaal handelen en kan velen motieven hebben. Het gaat om een “totales soziales 
Phänomen”.109 Met deze definitie kunnen middeleeuwse kunstuitingen in hun sociale context onderzocht worden. 
Dit is ook wat Truus van Bueren op systematische wijze heeft gedaan. Zij heeft vergelijkend onderzoek gedaan naar 
memorievoorstellingen in de Noordelijke Nederlanden. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in 
verschillende publicaties en op het internet.110 Aan de hand van twee voorbeelden van haar hand, heb ik geprobeerd 
de werking van de zorg voor het zielenheil en de memoria te illustreren.

Oexle geeft aan dat naar zijn oordeel memoria als de tegenwoordigheid van doden tot aan de 19e eeuw 
werkzaam en herkenbaar blijft. Hij gebruikt als voorbeeld de roman Die Wahlverwandtschaften van Goethe. Dit 
betekent dat memoria,  als hermeneutisch model voor een periode van bijna tweeduizend jaar te gebruiken is.111 
Oexle ziet immers in de antieke dodenmaaltijden een voorloper van de latere memoria.  Als memoria voor zoveel 
eeuwen als hermeneutisch model te gebruiken is, lijkt het mij waarschijnlijk dat er nuanceverschillen waarneembaar 
zijn in de manier waarop de memoria in de verschillende perioden werkt. 
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109 Oexle 1984, p. 394.
110 Bueren en Wüstefeld 1999, Bueren en Leerdam 2005 en http://www.let.uu.nl/memorie/index.php .
111 Voor het hermeneutisch model zie: Bueren en Oexle 2005.



Hoofdstuk II

Binnen het middeleeuwse denken over de dood en hetgeen na de dood te gebeuren stond, speelde het idee 
dat na elke zonde een schuld vereffend moest worden een grote rol (zie hoofdstuk I). De nadruk lag op het (zondig) 
handelen van de mens. Met de dood zou de balans van het leven worden opgemaakt, de goede werken  zouden tegen 
de begane zonden worden afgezet. Al naar gelang de uitkomst kon men na de dood een verblijf in de hel,  het 
vagevuur of de hemel verwachten. De mogelijkheid om tijdens het leven maatregelen te nemen om de verblijfplaats 
en het leven na de dood te beïnvloeden kon als een vorm van troost worden gezien.  Maar voor veel gelovigen was 
dit niet het geval.  Ook theologen twijfelde aan de nadruk die werd gelegd op het menselijk handelen. Mensen als de 
Franse theoloog Jacques Lefèvre d’Étaples (ca. 1455-1536), de Italiaanse kardinaal Casparao Contarini 
(1483-1542), maar vooral Maarten Luther (1483-1546) kwamen na bestudering van het werk van Augustinus van 
Hippo (354-430) tot de conclusie dat het werk van de mens niet relevant was voor de rechtvaardiging.112  De 
ontdekking dat het handelen van de mens bij de rechtvaardiging niet van belang was, zorgde onder invloed van 
Luther uiteindelijk voor een breuk in de kerk en in het denken over de zorg voor het zielenheil. 

Deze breuk leidde tot het ontstaan van verschillende protestantse kerken aan de ene kant en de Rooms 
Katholieke kerk aan de andere kant. In dit hoofdstuk komt het denken van Luther over de rechtvaardiging aan bod 
en de betekenis van dit denken voor de memoria en het memorialbild in de nieuwe Lutherse gebieden. Dit hoofdstuk 
zal exclusief Luther en de Lutherse kerk bespreken, aangezien de andere protestantse stromingen een buitengewoon 
afwijzende houding hadden ten aanzien van het kerkelijk beeldgebruik. De verschillende beeldenstormen gedurende 
de zestiende eeuw in Europa (in de jaren ’20 ten tijde van de boerenopstanden in Duitsland en in de jaren ’60 in de 
Nederlanden) zijn goede voorbeelden van de iconoclastische gevoelens die onder de bevolking leefde. Maar binnen 
de Lutherse kerk bleef het gebruik van beelden in en buiten de kerk geoorloofd. De verhouding van deze “Lutherse” 
kunst tot het principe van de memoria staat in dit hoofdstuk centraal. 

In het vorige hoofdstuk heeft de nadruk vooral gelegen op het denken over de dood en het leven na de 
dood. Uiteindelijk leidde dit denken tot een systeem waarin de mens actief zijn eigen leven en het leven van anderen 
na de dood kon beïnvloeden. Tijdens de Reformatie veranderde het denken over de manier waarop men toegang 
heeft tot de hemel dramatisch. Dit denken (deze theologie) zal als eerste worden behandeld in dit hoofdstuk.
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112 Zie MacCulloch 2005, pp. 127-128. Over de rechtvaardiging zie ook de inleiding.

Afb. 11. De zondeval en verlossing. (Lucas Cranach de Oudere, 1529) 



Rechtvaardiging door geloof

Het zal niet verbazen dat het denken van de Augustijner monnik Maarten Luther voornamelijk beïnvloed 
werd door Augustinus van Hippo. De augustijnen leefde immers naar de regel van Augustinus.  De invloed van 
Augustinus zien we vooral terug in het denken over de goddelijke genade. Vanwege de goddelijke  genade wordt de 
zonde van de mens vergeven. Deze vergeving is mogelijk door het offer van Christus. Dit offer bestaat uit zijn dood 
aan het kruis en zijn daarop volgende opstanding. De vraag die in de gehele geschiedenis van het Christendom een 
rol speelt is: op welke manier komt men in aanmerking voor deze genade? In de verschillende brieven van Paulus en 
de andere apostelen worden uitspraken gedaan over de genade en de rechtvaardiging, maar deze uitspraken vormen 
geen consistent geheel waardoor er ruimte voor discussie bleef bestaan.113 In de vroege kerk was de leer over 
onderwerpen als de genade en de erfzonde nog niet duidelijk uitgewerkt. Met de werken van Augustinus veranderde 
dit. 114  “De theologie van Augustinus werd gevormd door de verschillende conflicten waarbij hij betrokken 
raakte.”115  Eén van deze conflicten ging over de (erf)zonde en de verlossing van deze zonde door de genade van 
God. De vermoedelijk van oorsprong Engelse monnik Pelagius (waarschijnlijk 360-435) geloofde niet in de 
erfzonde116; hij stelde dat de mens van de geboorte af deugdzaam was en dat het mogelijk was om met een sterke 
wil een deugdzaam leven te leiden Dit betekende wel dat men zich aan de hoogste normen diende te houden; 
Pelagius stond dan ook een strikt ascetisch leven voor. De verlossing van de mens hing volgens Pelagius dan ook af 
van het (eigen) succes om een zuiver leven te leiden.117 Augustinus was het hier niet mee eens. Hij baseerde zich op 
Paulus. In zijn brief aan de Romeinen schrijft Paulus duidelijk over de erfzonde (Rom. 5). Door de erfzonde was het 
voor de mens onmogelijk om zelf verlossing te verdienen. Daarnaast spreekt Paulus in de brief aan de Romeinen 
ook duidelijk over de rechtvaardiging door het geloof.  In dezelfde brief (Rom. 9) maakt Paulus duidelijk dat God 
zelf bepaalt wie hij redt. De verlossing is afhankelijk van de genade van God, de verlossing komt van God uit. Voor 
het denken van Augustinus betekende dit dat God in zijn almacht bepaalde wie de genade zou ontvangen en wie 
niet. Augustinus was beïnvloed door een late vorm van het platonisme. Dit betekende voor het godsbeeld van 
Augustinus dat God volmaakt en onveranderlijk is.  De onveranderlijkheid van God had als consequentie dat God 
slechts één keer kan bepalen wie deel heeft aan de goddelijke genade en daardoor gered wordt. “Allen die gered 
zijn, zijn daarom voorbestemd voor de verlossing (..) nog voordat ze ook maar enige daad hadden verricht.”118 In de 
verlossingsleer van Augustinus speelt predestinatie dus een duidelijke rol. 

In de middeleeuwse kerk speelden de ideeën van Augustinus over de brief aan de Romeinen en daarmee 
over de verlossing nauwelijks een rol.  Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, hing de genade af van de 
goede werken. Na het begaan van een zonde was er altijd een boetemiddel beschikbaar om de ontstane schuld te 
vereffenen.  De reden dat er op zo tegenovergestelde manieren naar de genade werd gekeken, hing samen met de 
twee verschillende beelden van God die in de bijbel naar voren komen. Aan de ene kant wordt over God als 
majesteitelijke Rechter gesproken, aan de andere kant wordt het beeld geschetst van een liefhebbende genadige 
Vader.119 Deze twee beelden van God bleven naast elkaar bestaan. Op het ene moment werd het ene beeld meer 
benadrukt, op een ander moment het andere. In de vroege middeleeuwen lag de nadruk op de majesteitelijke Rechter 
zoals op de Romaanse timpanen te zien is (zie afb. 2 en 4). Volgens de Britse kerkhistoricus Diarmaid MacCulloch 
werd in de late middeleeuwen het vagevuur gezien als “..Gods genadevolle voorziening die de mens de kans gaf 
[om] aan zijn verlossing te werken..”.120  

Volgens MacCulloch is de Reformatie niet te begrijpen zonder de werken van Augustinus en met name zijn 
denken over de rechtvaardiging (zijn soteriologie) te kennen.  MacCulloch stelt dat er vele verklaringen zijn voor de 
veranderingen in de zestiende eeuw die we Reformatie noemen. Zoals “..de corruptie van de oude kerk, het 
verlangen van de monarchen naar de rijkdommen van de kerk, de individualistische geest van het humanisme, een 
onduidelijke tendens die men ‘moderniteit’ noemt.”121 Maar deze verklaringen hoefden niet te betekenen dat de kerk 
zou scheuren. Dat dit toch gebeurde,  kwam volgens MacCulloch door de nieuwe visies op het werk van Augustinus. 
Eind vijftiende eeuw was er een wetenschappelijke uitgave van het werk van Augustinus verschenen waardoor een 
nieuwe interesse voor onderbelichte delen van het werk van Augustinus werd gewekt.122  De soteriologie van 
Augustinus behoorde bij de onderbelichte werken. 

Luther was niet de enige die aan de hand van het denken van Augustinus tot andere ideeën kwam dan tot 
dan toe gebruikelijk was.  Maar het denken van Luther en de (volks)beweging die daarop volgde, zorgden wel voor 
de scheuring binnen de Westerse kerk. Luther werd in 1483 geboren. Na aan de rechtenstudie te zijn begonnen in 
Erfurt trad hij in 1505 toe tot de augustijner monniken in dezelfde stad. Hij stopte dan ook met de rechtenstudie om 
theologie te gaan studeren. In 1507 werd hij gewijd tot priester en al snel kreeg hij meer verantwoordelijkheid. In 
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121 MacCulloch 2005, p. 126.
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1510 werd hij naar Rome gestuurd voor belangrijke besprekingen en vanaf 1511 was hij docent aan de net gestichte 
universiteit van Wittenberg.

In Wittenberg spijkerde Luther in 1517 zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk aldaar. Deze daad 
wordt traditioneel gezien als het begin van de Reformatie.  De 95 stelling richten zich tegen de verkoop van aflaten 
voor de bouw van de Sint Pieter. In 1515 had paus Leo X (1513-1521) de bul Sacrosanctis uitgevaardigd. Met de  
opbrengst van de aflaten die uit deze bul voortvloeide hoopte hij de Sint Pietersbasiliek te kunnen voltooien. De 
werking van de aflaten die voortvloeide uit de bul Sacrosanctis verschilde van de aflaten die tot dan toe gebruikelijk 
waren. Zo stelde de bul alle andere aflaten buiten werking. Daarnaast werd bij de verkoop van de aflaat 
gesuggereerd dat door koop van het papier de “onsterfelijke ziel veilig in het hemelse koninkrijk zal aankomen.” 123 
Met de bul Sacrosanctis werd de indruk gewekt dat men een verblijf in het vagevuur kon overslaan. Voorheen 
verkortten aflaten slechts de periode dat men in het vagevuur diende te verblijven. In de 95 stellingen keert Luther 
zich tegen dit misbruik van de aflaten. In zijn 83ste stelling vraagt Luther zich af waarom dodenmissen nog steeds 
worden gevierd en waarom  de stichtingen niet teruggegeven worden als de doden toch het verblijf in het vagevuur 
kunnen overslaan: 

“83 (Oder) Warum werden Totenmessen und Jahrestage der Verstorbenen weiter gefeiert,  und warum gibt 
der Papst die Stiftungen, die man zu ihren Gunsten gemacht hat, nicht zurück und stellt ihre Rückerstattung nicht 
frei, wenn es doch sogar Sünde ist für die (durch Abla!) Erlösten weiter zu beten?”124 

Ondanks het feit dat Luther de aflaten nog niet afwijst -dit zou hij later doen- blijkt uit de 95 stellingen wel 
dat Luther de aflaten niet als de ware genadeschat van de kerk ziet. Dit is volgens Luther het evangelie.125

Door de 95 stellingen ook aan de plaatselijk aartsbisschop te sturen kwam Luther ook buiten Wittenberg in 
de belangstelling te staan.126  Vanaf 1517 volgde een aantal bijeenkomsten waar Luther zijn ideeën verder 
uiteenzette. Hij discussieerde met vooraanstaande theologen, zoals Johannes Eck (1486-1543) en kardinaal 
Cajetanus (1469-1534) om zijn theologie te verdedigen. Maar hij werd in 1520 toch door de paus in de bul Exsurge 
Domine wegens ketterij veroordeeld. In 1521 werd Luther als ketter door keizer Karel V tijdens de rijksdag in 
Worms vogelvrij verklaard. Waaruit bestonden de ideeën van Luther die tot deze gebeurtenissen leidden?

Uit de vele geschriften van en over Luther komt het beeld naar voren van een man die ondanks de biecht en 
de verleende absolutie nog altijd de woede van de rechtvaardige God over zijn zondigheid voelde.127 Het lijkt erop 
dat het beeld van de majesteitelijke Rechter bij de jonge Luther meer leefde dan de genadige Vader.  Dit veranderde 
nadat Luther de brief van Paulus aan de Romeinen bestudeerd had. Paulus schreef: “Voor dit evangelie schaam ik 
mij niet. Het is een goddelijke kracht tot heil van ieder die erin gelooft, allereerst de jood,  maar ook de heiden. Want 
daarin openbaart zich Gods gerechtigheid, die de mens rechtvaardigt door het geloof en het geloof alleen,  volgens 
het woord der schrift: Die gerechtvaardigd is door het geloof zal leven.” (Romeinen 1:16-17). Net als Augustinus 
was Luther van mening dat de genade van God uitging. De mens ontving van God het geloof ondanks zijn zondige 
staat. Door dit geloof werd men gerechtvaardigd en kon men vertrouwen op een leven na de dood. Vanwege het 
geloof dat God schonk, kon Luther naast de majesteitelijke Rechter ook de genadige Vader zien.128

Het besef dat God genadig is en door het schenken van geloof mensen redt, was het uitgangspunt van 
Luthers verdere theologie. In eerste instantie was Luther er op gericht om zijn ideeën binnen de kerk geaccepteerd te 
krijgen en zo de kerk te hervormen. Naarmate Luther merkte dat dit niet lukte en hij tegengewerkt werd door de 
kerk werd hij steeds kritischer ten aanzien van de leer, de sacramenten en de organisatie van de Roomse kerk. In 
vele geschriften, die werden verspreid door Duitsland en de rest van Europa,  werkte Luther zijn theologie uit. In Von 
der Freiheit eines Christenmenschen uit 1520 gaat Luther uitvoerig in op de rechtvaardiging door het geloof en 
schrijft tegen de rechtvaardiging door goede werken. Luther legt uit dat een christen die zich bewust is van de 
ontvangen genade van God, zich wil houden aan de geboden van God en zo goede werken doet als teken van 
dankbaarheid en liefde voor God. Uit de goede werken vloeit de rechtvaardiging niet voort, maar de rechtvaardiging 
door het geloof leidt tot de goede werken. Luther schrijft over het vertrouwen op goede werken en het doen van 
schenkingen:

 “Hieraus kann ein jeglicher ein sicheres Urteil und Unterscheidung über alle Werke und Gebote 
entnehmen, auch darüber, welches Werk nicht dahin gerichtet ist, dem andern zu dienen oder seinen Willen zu leiden 
(sofern dieser nicht zwingt, wider Gott zu handeln), so ists nicht ein gutes christliches Werk. Daher kommts, da! ich 
besorge, wenige Stifter, Kirchen, Klöster, Altäre, Messen, Testamente seien christlich, ebenso wie die Fasten und 
Gebete, zu etlichen Heiligen besonders getan. Denn ich fürchte, da! in dem allesamt ein jeglicher nur das Seine 
sucht, vermeinend,  damit seine Sünden zu bü!en und selig zu werden,  welches alles aus Unkenntnis des Glaubens 
und christlicher Freiheit kommt. Und etliche blinde Prälaten treiben die Menschen dahin und preisen solch Wesen, 
schmücken es mit Abla! und lehren den Glauben nimmermehr. Ich rate dir aber: willst du etwas stiften, beten, 
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fasten, so tu es nicht in der Absicht,  da! du dir etwas Gutes tun wollest, sondern gibs dahin frei, da! andere Leute 
dessen genie!en können, und tu es ihnen zugute, so bist du ein rechter Christ. Was sollen dir deine Gütter und Guten 
Werke, die dir übrig sind, deinen Leib zu regieren und zu versorgen, so du am Glauben genug hast, darin dir Gott 
alle Dinge gegeben hat?129 

In hetzelfde jaar schrijft Luther ook een preek over de goede werken (Sermon von den guten Werken), een 
fragment:

“Siehe, so habe ich, gesagt, den Glauben allezeit gepriesen und alle Werke, die ohne solchen Glauben 
geschehen, verworfen, um dadurch die Menschen von den falschen, glei!enden, pharisäischen, ungläubigen guten 
Werken, deren jetzt alle Klöster, Kirchen, Häuser, niedere und hohe Stände voll sind, zu den rechten, wahrhaftigen, 
grundguten, gläubigen Werken zu führen. Darinwiderstrebt mir niemand als die unreinen Tiere, deren Fü! nicht 
gespalten sind (wie im Gestz des Mose, 3. Mose 11,4, angezeigt), die gar keinen Unterscheid in den guten Werken 
leiden wollen, sondern einherplumpen: wenn es nur gebetet, gefastet, gestiftet, gebeichtet, genuggetan ist, soll es 
alles gut sein, ob sie schon gar keinen Glauben an göttliche Gnade und Wohlgefallen dabei gehabt haben. Ja, dann 
achten sie es am meisten gut, wenn sie davon nur Vieles, Gro!es, Langes ohne alle solche Zuversicht getan haben. 
Und hernach erst wollen sie Gutes erwarten, wenn die Werke getan sind. Und so bauen sie ihre Zuversicht nicht auf 
göttliches Wohlgefallen, sondern auf ihre getanen Werken. Das ist auf Sand und Wasser bauen, weshalb sie zuletzt 
einen grausamen Fall tun müssen, wie Christus (Matth. 7, 26 f.) sagt.”130  

De theologie van de kerk van Rome, die gebaseerd was op het doen van goede werken om deel te hebben 
aan de goddelijke genade, had voor Luther afgedaan. Nadat hij merkt dat het onmogelijk was om de kerk van 
binnenuit te hervormen,  zoekt hij steun bij de nieuwe Duitse keizer (Karel V) en de Duitse adel. In de ogen van 
Luther moeten de wereldlijke heersers de kerk dwingen om te hervormen. In 1520 schrijft Luther “An den 
christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung” en roept de adel op om haar 
verantwoordelijkheid te nemen en hervormingen door te voeren.  Met de vogelvrijverklaring van Luther door de 
keizer in Worms, werd het duidelijk dat Luther van de Keizer en een groot deel van de vorsten van Duitsland weinig 
te verwachten had. Maar enkele families uit de lagere adel sloten zich bij Luther aan. Ook enkele vrije steden 
tolereerden de ideeën van Luther, zoals Neurenberg. 131  In tegenstelling tot de gevestigde orde hadden de burgers 
van de steden en de bewoners van het platteland wel oren naar de ideeën van Luther. Door de beschikbaarheid van 
de drukpers was het mogelijk om de geschriften van Luther in grote aantallen te verspreiden over Duitsland en de 
rest van Europa. Het moet opgemerkt worden dat Luther niet de enige was die pamfletten tegen de kerk verspreidde. 
In de jaren ’20 van de zestiende eeuw was er onder de bevolking sprake van een grote ontevredenheid, die zich 
richtte tegen de kerk en de overheid (adel).  Deze ontevredenheid was vooral economisch van aard.  Kort gezegd 
kwam het erop neer dat men de verdeling van de welvaart niet meer accepteerde. De adel en de kerk hieven hoge 
belastingen terwijl de kerk al ontzettend rijk was met al haar stichtingen en fundaties. In deze omstandigheden vond 
de fundamentele kritiek van Luther op de kerk en haar leer een vruchtbare bodem. De ontevredenheid onder de 
boeren leidde uiteindelijk tot de boerenoorlog die in 1524 en 1525 plaats had. Nadat Karel V in 1525 nabij Pavia de 
paus had verslagen (zie hoofdstuk III), waren er troepen beschikbaar om de opstanden in Duitsland de kop in te 
drukken. Dit gebeurde dan ook op meedogenloze wijze. In 1525 kozen de opstandelingen eieren voor hun geld en 
trokken hun eisen in.132

De boerenoorlog leidde er wel toe dat een aantal Duitse vorsten zich bij de beweging van Luther aansloot. 
Volgens MacCulloch zagen de Duitse vorsten zich als Landesväter,  vader van hun volk, en om de chaos te 
bedwingen en de bevolking tegemoet te komen, braken zij met de kerk van Rome.133 Zo nam de “hoge” adel alsnog 
zijn verantwoordelijkheid en ontstonden er evangelische landskerken.134  Ondanks de landskerken bestond nog 
steeds de hoop dat er vereniging met de kerk van Rome mogelijk zou zijn. In 1530 werd er in Augsburg een rijksdag 
gehouden waar over de verschillende geloofsopvattingen gesproken zou worden. Ook andere protestantse 
stromingen dan de Lutherse (die ik verder buiten beschouwing heb gelaten) waren vertegenwoordigd op de rijksdag. 
Ondanks de grote verschillen die er bestonden tussen Luther en de andere reformatoren, stelde Melanchton 
(1497-1560), de rechterhand van Luther, een document op met de punten waarover alle protestantse stromingen het 
eens waren. De Rijksdag in Augsburg liep op niets uit,  maar de verschillende protestantse stromingen hielden er wel 
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Christenmenschen, met de stelling  dat: “Een Christen is in Vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan; Een Christen 
is  in dienstbaarheid knecht van alle dingen en  ieders onderdaan.” (Luther 1993, p.27.) Vervolgens volgt een uitgebreide 
toelichting waarin deze paradox verder wordt  uitgewerkt. (Zie MacCulloch 2005, pp. 145-146.) Luther had echter nooit 
bedoeld dat een Christen geen gehoorzaamheid aan de overheid verschuldigd was, terwijl de opstandelingen de tekst van 
Luther zo wel  gebruikte. Om zich duidelijk te distantiëren van de opstandelingen schrijft Luther in  1925 “Wider die 
räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern”.

133 MacCulloch 2005, p. 177.
134  Na de godsdienst vrede van Augsburg in 1555, kiest de vorst de religie is in zijn gebied. Cuius  regio, illius religio (wiens 

gebied, diens godsdienst). De vorst kan dus zelf een landskerk inrichten. Zie MacCulloch 2005, pp. 284-286 en Harinck 2005, 
dl. II, p. 1085.



een geloofsbelijdenis aan over. Deze belijdenis zou de geschiedenis ingaan als de Augsburgse Confessie. In de latere 
Lutherse kerk en de andere protestantse kerken zou dit een belangrijk geschrift blijven. 

Omdat de Augsburgse Confessie één van de uitgangspunten voor de theologie van de protestanten (en dus 
ook de Lutheranen) is, zullen enkele punten eruit die van belang zijn voor het denken over de dood worden 
besproken. De Augsburgse Confessie bestaat uit twee delen; het eerste deel bestaat uit 32 artikelen die het geloof en 
de leer beschrijven.  Het tweede deel behandelt de knelpunten met de leer van Rome. In 46 artikelen wordt 
aangegeven op welke punten de protestanten verschillen van de Roomse kerk. Van deze twee delen zullen de 
artikelen die voor het leven na de dood en de rechtvaardiging van belang zijn, kort genoemd worden. 

In de eerste vier artikelen wordt de kern van de protestantse leer behandeld. In het eerste artikel wordt 
gesproken over God en de triniteit. In het tweede artikel komt de erfzonde aan bod; de mens is door de erfzonde 
vanaf de geboorte belast met een zondige neiging. De erfzonde is een echte zonde. Dit betekent dat wie niet gedoopt 
is of door de heilige geest niet opnieuw geboren is, verdoemd is.135 Het derde artikel bespreekt de Zoon van God; 
door zijn kruisdood en opstanding is niet alleen de erfzonde vergeven maar zijn alle zonden vergeven. De vergeving 
van de zonde en de rechtvaardiging ontvangt de mens niet vanwege zijn verdiensten en werken, maar vanwege het 
geloof in Christus, zijn lijden en zijn opstanding, zo wordt in het vierde artikel verhaald. 

In Artikel 9, 10 en 11 worden respectievelijk de sacramenten doop, avondmaal en biecht besproken. Over 
de biecht wordt gezegd dat de private absolutie blijft bestaan,  maar dat het niet nodig is om alle zonden op te 
biechten aangezien dit onmogelijk is.136 Het onderwerp van artikel 12 sluit aan bij de biecht. In dit artikel wordt de 
boete behandeld. Boete bestaat uit het hebben van berouw en het lijden onder het besef te hebben gezondigd. Als 
men berouw heeft en het evangelie gelooft,  worden de zonden vergeven door de genade van Christus. Hierna moet 
men zijn leven beteren en dit verbeterde leven is de vrucht van de boete.137 

Artikel 17 behandelt de wederkomst van Christus. Net als in eerdere artikelen ligt hier de nadruk op het 
geloof.  Christus komt op de jongste dag om de opgewekte doden te oordelen,  de gelovigen zullen eeuwig leven in 
vrede, terwijl de goddelozen tot de hel veroordeeld zijn.138  Ook artikel 20 behandelt het geloof. Dit keer wordt de 
relatie tussen het geloof en goede werken uiteen gezet.  Aangezien in dit artikel een fundamenteel verschil met de 
Roomse kerk wordt uitgelegd, is artikel 20 één van de langste artikelen in de Augsburgse Confessie. Eerst wordt de 
leer van de goede werken zoals die van oudsher in de kerk geleerd werd, bekritiseerd. Het bidden van de rozenkrans, 
heiligenverering,  monnik worden, op bedevaart gaan, enzovoorts, wordt onnodig en zelfs kinderachtig gevonden. 
De werken die de mens doet, kunnen hem niet verzoenen met God en door de werken zal ook de genade niet 
verworven worden. Dit kan slechts door het geloof. Een waarachtig geloof in Christus kan het geweten rust en vrede 
brengen. Artikel 20 gaat verder, het geloof is geen historisch weten, want ook de duivel en de goddelozen geloven 
de geschiedenis dat Christus geleden heeft en opgestaan is. Maar het ware geloof kenmerkt zich door het vertrouwen 
op Christus die door de kruisdood en opstanding de mens vergeving van de zonden schenkt. En uit dit geloof 
vloeien de goede werken voort, maar met de werken verdient men niets.139

In artikel 21 komen de heiligen aan de orde. In de kerk van Rome speelden de voorbeden van de heiligen 
via Maria bij Christus een belangrijke rol. Het idee van intercessie wordt verworpen. De heiligen worden herdacht 
om het geloof te sterken; zij worden als voorbeelden voor de gelovige gezien. Het aanroepen van heiligen in nood is 
niet nodig,  men kan zich direct tot God wenden, zoals ook koning David deed. Of men wendt zich tot de enige 
middelaar die er is, Christus.140

Uit het tweede deel zijn vooral artikel 24 en 25 van belang.  In deze artikelen worden de mis en de biecht 
behandeld. Aangezien in het tweede deel vooral de verschillen tussen de protestanten en de kerk van Rome aan bod 
komen, wordt in het artikel vooral ingegaan op het vermeende misbruik in de Roomse kerk dat samenhangt met de 
zielenheilseconomie. Het vieren van missen na betaling aan een priester wordt als een grote dwaling gezien. Ten 
eerste omdat de kerk zo een marktplaats geworden is waar men op bestelling maatregelen kan treffen voor de zorg 
voor het zielenheil. Daarnaast is er de fundamentele kritiek dat de mis geen zoenoffer is voor begane zonden.141 En 
zoals in artikel 20 ook al uitgelegd werd, is het vieren van de mis geen goed werk.142

In artikel 25 wordt uitvoeriger op de biecht ingegaan (de biecht was ook het onderwerp van artikel 11): De 
biecht wordt in de Lutherse kerk niet zozeer als sacrament gezien waarbuiten geen absolutie mogelijk is, maar veel 
meer als een sacrament van troost. Door het geloof heeft men immers al deel aan de genade van God. Maar als men 
lijdt onder de zonde die men begaan heeft, dan kan de biecht troostend werken. Met de biecht wordt de absolutie / 
genade verkondigt waarop men mag vertrouwen vanwege het geloof. Maar de biecht is geen voorwaarde om 
absolutie te ontvangen.143 

In deze paragraaf is kort de theologie van Luther besproken. Het belangrijkste punt van Luthers theologie is 
de stelling dat men door het geloof gerechtvaardigd is. Andere belangrijke onderdelen van Luthers theologie, zoals 
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zijn ideeën over het avondmaal, zijn niet aan bod gekomen omdat ze niet wezenlijk van belang zijn voor het denken 
over de dood en de manier waarop men aan het zielenheil kan werken. Omdat de goede werken geen rol meer spelen 
voor de rechtvaardiging, is de enige mogelijkheid om aan het zielenheil te werken te geloven in de vergeving van de 
zonden vanwege de kruisdood en opstanding van Christus. Met Luther komt het hele idee van werken aan het 
zielenheil te vervallen. Het gaat niet om handelen, maar om het vertrouwen op de genade van God door het geloof. 
Naast dit basisprincipe zijn enkele kritieken van Luther en de protestanten op de goede werken behandeld. Deze 
worden allemaal verworpen, omdat ze niet passen binnen het eerder genoemde basisprincipe.

Luther en de beelden

Voordat de betekenis van de theologie van Luther voor de memoria aan de orde komt, zal kort de positie 
van Luther in het debat over het beeldgebruik worden toegelicht. De Reformatie is (bij kunsthistorici) ook bekend 
vanwege de iconoclastische tendensen die gepaard gingen met de strijd tegen de gevestigde kerk. In de jaren ‘20 van 
de zestiende eeuw in de periode van de onlusten die tot de boerenoorlog zouden leiden, hadden in Duitsland 
beeldenstormen plaats gehad. Ook in de Nederlanden werden beelden vernietigd, maar een stuk later, in de jaren ‘60 
van de zestiende eeuw. Vooral de gereformeerde beweging binnen het protestantisme had een sterke afkeer van 
beelden.144 Luther was niet afkerig van beelden, maar had wel bezwaar tegen misbruik van de beelden. Luther heeft 
niet veel geschreven over het beeldgebruik. Het lijkt erop dat het hij het niet van belang vond. Maar door de eerste 
beeldenstormen in de jaren ‘20 werd Luther gedwongen duidelijk te formuleren wat zijn positie was in het 
beeldendebat. In het geschrift Wider die himmlischen Propheten, von den Bildern und Sakrament uit 1525 komt 
Luther kort te spreken over de beelden. Daarnaast komt het onderwerp ook in enkele preken van Luther terug.

Nadat Luther vogelvrij is verklaard op de rijksdag van Worms in 1521 vlucht hij naar de Wartburg in de 
omgeving van Eisenach. Dit kasteel behoorde tot het bezit van de keurvorst van Beieren, Frederik de Wijze 
(1463-1525), die Luthers beschermheer was. In afwezigheid van Luther radicaliseerden de volgelingen van Luther 
in Wittenberg, ook zijn medebroeders Augustijnen radicaliseerden.  Onder leiding van Andreas Bodenstein uit 
Karlstadt (1482-1541),  onder de naam van zijn geboorteplaats is hij beter bekend, worden in december 1521 de 
eerste beelden in Wittenberg vernietigd. Vervolgens schrijft Karlstadt in januari 1522 een traktaat, Von abtuhung der 
Bilder, waarin de theoretische basis voor de iconoclastische acties wordt gelegd.145 Karlstadt is een medestander van 
Luther, maar door zijn radicalisering zullen de twee elkaars grootste vijanden worden.

Frederik de Wijze, die de universiteit in Wittenberg gesticht had, was uit op faam voor het door hem 
gestichte instituut. Hij was dan ook zeer ontstemd door de onlusten die de naam van de universiteit te grabbel 
gooiden. Daarnaast stond de positie van Frederik in het Duitse keizerrijk onder druk, doordat hij de Reformatie 
(passief) steunde. Kerken die vernield werden, zouden zijn positie alleen maar verder verslechteren. Ook Luther zag 
in dat de gebeurtenissen in Wittenberg zijn beweging niet ten goede zouden komen. Luther keert dan ook op 7 maart 
1522 terug in Wittenberg om de rust te herstellen.146 In een aantal preken in de vasten behandelt Luther de punten 
waarop hij van mening verschilt met Karlstadt en herstelt met deze preken de rust in Wittenberg. In deze preken 
verwoordt Luther voor het eerst zijn houding ten opzichte van de beelden.

Een kort citaat van Luther over de beelden, uit zijn derde preek uit de vastenperiode:

“Nun, auf da! wir zu den Bildern kommen: mit den Bildern ist es auch so beschaffen, da! sie nicht 
notwendig sondern frei sind; wir können sie haben oder nicht haben, obwohl es besser wäre, wir hätten sie gar 
nicht. Ich bin ihnen auch nicht hold.  Um der Bilder willen hat sich ein gro!er Streit zwischen dem Römischen Kaiser 
und dem Papst erhoben: der Kaiser meinte, er hätte Gewalt zu entscheiden, es sollten keine Bilder sein,  der Papst 
aber, sie mü!ten sein – und haben sich beide geirrt. Darum ist auch viel Blutvergie!en geworden, aber der Papst ist 
oben gelegen und der Kaiser mu!te verlieren. Warum das? Sie wollten aus der Freiheit ein ‘Müssen’ machen. Das 
kann Gott nicht leiden. Wollest Du anders machen als es die hohe Majestät beschlossen hat? Keineswegs, Du wirst 
es sein lassen.”147

Men is vrij om beelden te maken en te hebben, het is niet goed maar ook niet slecht. Maar het beter is geen 
beelden te hebben.  In latere teksten spreekt hij zich niet zo duidelijk uit. Dan is alleen het vereren van beelden als 
afgod niet geoorloofd. Maar ten aanzien van de beelden zelf zijn geen bezwaren te maken. Wat wel bezwaarlijk is, is 
om met anderen strijd te voeren over het gebruik van beelden, en de beelden van anderen te vernietigen. 
Bovenstaand citaat illustreert goed de grondgedachte van Luther in de preekreeks tijdens de vasten. In deze reeks 
preken komt Luther er steeds op terug dat nog niet iedereen eraan toe is om het oude (Roomse) geloof te verlaten en 
het nieuwe te omarmen. Men moet in vrijheid kunnen kiezen. Luther vraagt de bevolking van Wittenberg dan ook 
geduld te hebben voor diegenen die nog niet zo ver zijn.148

Nadat de rust is hersteld vertrekt Karlstadt uit Wittenberg en vaart vanaf dat moment zijn eigen koers. 
Karlstadt en Luther blijven opponenten van elkaar. Als reactie op de traktaten en ideeën van Karlstadt (en andere 
opponenten) schrijft Luther het traktaat Wider die himmlischen Propheten, von den Bildern und Sakrament. Het 
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traktaat is vrij omvangrijk en gaat voornamelijk in op de verschillen tussen de ideeën van Luther en Karlstadt. Het 
avondmaal is een belangrijk punt waar verschil van mening over bestaat, maar ook het beeldgebruik wordt door 
Luther behandeld.  Een verschil met de eerder genoemde preek is, dat dit een meer polemisch traktaat is dat niet 
direct voor de gewone gelovige bedoeld is. De opbouw van het betoog is  minder helder dan in de eerder genoemde 
preek en Karlstadt wordt vaak persoonlijk aangevallen. 149 Luther begint zijn paragraaf over de beeldenstorm met 
een aanval op Karlstadt:

“Das Bilderstürmen habe ich so angefangen, da! ich die Bilder zuerst durchs Wort Gottes aus den Herzen 
ri! und umwert und verachtet machte: wie es denn auch so schon geschehen ist, ehe denn Doktor Karlstadt vom 
Bilderstürmen träumte. Denn wo sie aus dem Herzen sind, tun sie vor den Augen keinen Schaden.  Aber Doktor 
Karlstadt, dem nichts an den Herzen gelegen ist, hat das umgekehrt und sie aus den Augen geschafft und im Herzen 
stehen lassen. Denn er predigt nicht Glauben und kann ihn auch nicht predigen; wie ich leider jetzt erst sehe. Welch 
Stürmen von diesen zweien das beste sei, das la! ich jedermann urteilen.”150

Het verwijt van Luther aan Karlstadt is dat Karlstadt alleen aan symptoombestrijding doet en datgene waar 
het werkelijk om gaat, niet behandelt. Het gaat om de beelden in het hart. Naar mijn mening is dit uit te leggen als 
de ideeën waarin men gelooft.  Hier gaat het in het bijzonder over de ideeën over de beeldverering en 
beeldaanbidding. Het gaat erom de beelden niet te aanbidden. Maar Karlstadt heeft het hier niet over, volgens 
Luther, Karlstadt is tegen de beelden zelf.

Net als in de preek waarin de beelden behandeld werden, geeft Luther vervolgens aan dat men vrijwillig 
afstand moet nemen van de beelden. Als men zelf geen beelden nodig heeft, maak ze dan niet. Maar door de beelden 
met de vuist te vernietigen omdat de wet (de tien geboden) dit voorschrijft,  toont men dat men nog steeds gelooft dat 
de rechtvaardiging afhangt van het nakomen van de wet (de werken),  aldus Luther. Als er dan toch beelden 
verwijderd moeten worden, dan is dit een taak voor de overheid.  Zij kan er voor zorgen dat dit ordelijk verloopt. 151 
Vervolgens gaat Luther in op één van de hoofdargumenten tegen de beelden, het eerste (en tweede) gebod uit de tien 
geboden: 

“Ik ben Jahwe uw God, die u uit Egypte heeft geleid, dat slavenhuis. Naast Mij zult gij geen andere Goden 
hebben. Gij zult geen beelden maken in de vorm van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de 
wateren onder de aarde. Ge moogt u niet voor hen neerbuigen en hen niet vereren, want Ik, Jahwe uw God, ben een 
jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot in het vierde geslacht van hen die Mij 
verwerpen. Maar Ik bewijs goedheid tot in het duizendste geslacht van hen die Mij liefhebben en mijn geboden 
onderhouden.”152 

Luther schrijft dat het Oude Testament voor Christenen door het Nieuwe Testament niet meer van belang is. 
“Denn Mose ist allein dem jüdischen Volk gegeben und geht uns Heiden und Christen nichts an.”153  Uit het Nieuwe 
Testament is te herleiden dat Christus zelf geen moeite had met beelden. Volgens Luther blijkt dit uit het verhaal 
(Mat. 22:15-22, Marc. 12:13-17en Luc. 20:20-26) waarin Christus wordt gevraagd of het geoorloofd is om de keizer 
belasting te betalen. Waarop Christus vroeg een muntstuk te pakken en zei: “’Van wie is deze beeldenaar en het 
opschrift?’ Ze antwoorden: ‘Van de keizer.’”154  Volgens Luther had Christus deze vraag niet gesteld als de Joden een 
absoluut beeldverbod hadden.155 Hierop aansluitend stelt Luther zich de vraag: 

“Nun begehren wir doch nicht mehr, als da! man uns ein Kruzifix oder Heiligenbild zum Ansehen, zum 
Zeugnis, zum Gedächtnis, zum Zeichen lasse, wie desselben Kaisers Bilds war; sollte es uns nicht ebensosehr ohne 
Sünde sein, ein Kruzifix oder Heiligenbild zu haben, als es den Juden und Christus selbst war, des Heiden und toten 
Kaiser, des Teufels Glieds, Bild zu haben?”156

Als Christus een beeld van de keizer mocht hebben, die een heiden en een metgezel van de duivel is,  is het 
dan zondig dat wij een crucifix of een heiligenbeeld hebben? Zo vraagt Luther zich af. Het antwoord op deze vraag 
is nee.157 Vervolgens werpt Luther zelf een tegenwerping op om deze vervolgens te weerleggen. De tegenwerping 
komt neer op de vraag of dit niet in tegenspraak is met het (eerder geciteerde) gebod uit de tien geboden. De 
weerlegging van Luther bestaat uit een betoog waarom dit gebod niet meer geldt, maar nu met andere argumenten 
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dan hij eerder gebruikte. Luther komt met een uitvoerig betoog over de natuurwetten, de wet van Mozes en hoe deze 
twee zich tot elkaar verhouden. Dit betoog zal ik verder buiten beschouwing laten.158  

Luther gaat verder met te beschrijven hoe hij gezien heeft dat ook de beeldenstormers zijn bijbelvertaling 
gebruiken –Luther was in de periode dat hij ondergedoken zat op de Wartburg begonnen de bijbel in het Duits te 
vertalen. –  In de gedrukte uitgave waren de bijbelverhalen geïllustreerd met afbeeldingen “..von Gott, wie von den 
Engeln, den Menschen und Tieren, besonders in der Offenbarung Johannes und in den Büchern Mose und Josua.”159 
Deze constatering doet Luther sarcastisch opmerken:

“Deshalb bitten wir sie nun ganz freundlich, sie wollten uns doch auch das zu tun gönnen, was sie selber 
tun, da! wir solche Bilder auch an die Wänden ja ebenso wenig schaden wie in den Büchern. Es ist ja besser, man 
male an die Wand, wie Gott die Welt schuf, wie Noah die Arche baute und was mehr guter Historien sind, als da! 
man sonst irgendein weltlich unverschämt Ding malet. Ja wollte Gott, ich könnte die Herren und die Reichen dahin 
bereden, da! sie die Ganze Bibel inwendig und auswendig an den Häusern vor jedermanns Augen malen lie!en, das 
wäre ein christlich Werk.

So wei! ich auch gewi!, da! Gott haben will, man solle seine Werke hören und lesen, insbesondere das 
Leiden Christi. Soll ichs aber hören oder daran denken, so ist mirs unmöglich, da! ich nicht in meinem Herzen 
Bilder davon machen sollte. Denn ich wolle nicht: wenn ich von Christus höre, so entwirft sich in meinem Herzen 
das Bild eines Mannes, der am Kreuze hänget,  gleichwie sich mein Antlitz auf natürliche Weise im Wasser 
abzeichnet, wenn ich drein sehe. Ists nun nicht Sünde, sondern gut, da! ich Christi Bild im Herzen habe; warum 
sollts Sünde sein wenn ich’s vor Augen habe? Sintemal das Herze mehr gilt als die Augen, und weniger mit Sünde 
befleckt sein soll als die Augen, weil da der rechte Sitz und Wohnunng Gottes ist.

Aber ich mu! aufhören, ich sollte sonst hiermit wohl den Bilderstürmern Ursache geben, da! sie die Bibel 
nimmer läsen oder verbrennten, danach auch sich selbst das Herz aus dem Leibe rissen, weil sie den Bildern so 
feind sind.. 160

Naar mijn mening hebben we hier te maken met een sarcastisch citaat van Luther waarin hij reageert op de 
beeldenstormers die zich niet bewust zijn van de verbeelding van het “hart” (geest) bij het lezen van een bijbeltekst. 
Ook dan maakt men beelden van hetgeen men leest,  al is het maar alleen voor het geestesoog. Luther vraagt zich 
dan ook af waarom het dan een zonde is om afbeeldingen te maken.

De Poolse kunsthistoricus Sergiusz Michalski komt naar aanleiding van bovengenoemd citaat van Luther 
tot twee, naar mijn mening, verrassende conclusies. Hij herkent een oproep tot een nieuwe vorm van patronage van 
kerkelijke kunst;“that is [de laatste zin van de eerste alinea in het citaat], nothing less than an open call for a new 
form of patronage in the field of ecclesiastical art. Luther here cleverly avoided the pitfall of justification by the 
works, by calling this undertaking a ‘Christian work’ rather than a ‘Christian service’, ..”161 En daarnaast herkent 
Michalski er een aanbeveling van Luther in voor een iconografisch programma; “The next point of Luther 
iconographic program [Michalski doelt op eerste regel van de tweede alinea in het citaat] applies to places of 
worship explicitly: namely, representations of scenes from the passion of Christ, which were more important for 
emerging Lutheran doctrine than for traditional Catholic representation.” 162

Naar mijn mening geeft de context waarin bovengenoemde citaten van Luther geschreven staan, geen 
aanleiding om hier een oproep tot een nieuwe vorm van patronage te zien.  Ook de voorkeur die Luther zou 
uitspreken voor een iconografisch programma vind ik te ver gezocht.  Mijn indruk is veeleer dat Luther de 
standpunten van de beeldenstormers belachelijk wil maken. Uit de geschriften die Luther aan de beelden wijdde, 
komt het beeld naar voren dat Luther vooral tegen de beeldenstormers is en beelden geen onderwerp van discussie 
vindt zolang deze niet aanbeden worden of tot ander misbruik leiden. Luther staat onverschillig tegenover het 
beeldgebruik. Hij vindt het van ondergeschikt belang ten opzichte van zijn ontdekking uit het evangelie: de 
rechtvaardiging door het geloof. Het geloof is een kwestie van het hart en de geest. In deze context spreekt Luther 
wel over beelden. Zo uitgebreid als in de derde preek in de vastenperiode en in het traktaat Wider die himmlischen 
Propheten heeft Luther zich nooit meer over de beelden uitgelaten.163 In sommige geschriften zegt Luther zijdelings 
iets over het gebruik van beelden, maar de beelden zijn niet het hoofdonderwerp.164 Strikt genomen zijn de beelden 
ook niet het hoofdonderwerp van de derde preek in de vastenperiode en in het traktaat Wider die himmlischen 
Propheten; dit zijn de beeldenstormers tegen wie de preek en het traktaat gericht zijn. 

In de kunstgeschiedenis is een Lutherse kunst herkend. Waarschijnlijk heeft Michalski in deze twee teksten 
de basis voor het ontstaan van deze kunst willen zien.165 Mijn indruk is dat de Lutherse beeldende kunst is ontstaan 
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158 Zie Michalski 1993, p. 27.
159 Luther II 1991, p. 145, Weimar Ausgabe 1883, band 18, p. 82.
160 Luther II 1991, pp. 145-146, Weimar Ausgabe 1883, band 18, p. 83.
161 Michalski 1993, p. 28.
162 Michalski 1993, p. 28.
163 Michalski 1993, p. 29, Christensen 1979, p. 49. 
164 Ik kom hier later op terug, zie pagina 30.
165  In de literatuur die de “Lutherse” kunst behandelt, worden de besproken preek en het traktaat Wider die himmlischen 

Propheten vaak genoemd om Luthers standpunt over de beelden te bepalen. Zie o.a. Haebler 1957 en Christensen 1979.



zonder een grote invloed van Luther zelf. Luther was wel zeer begaan met de muziek, hij dichtte een groot aantal 
gezangen en voor enkele van deze gezangen componeerde hij ook de muziek.166 

Kunst in de Lutherse kerk

Alhoewel de Lutherse kerk tijdens het leven van Luther niet bestond -Luther had immers niet de intentie 
om een kerk te stichten en deze zijn naam te geven- is de kerk die de leer van Luther belijdt, bekend als de Lutherse 
of Evangelische Kerk. Aangezien Luther geen fundamenteel bezwaar had tegen religieuze kunst bleef het 
gebruikelijk om Lutherse kerken te decoreren. Naast de kunst voor in het kerkgebouw werd er ook veel kunst 
geproduceerd om de nieuwe leer te verbreiden. Zoals eerder geschreven, werd de bijbelvertaling van Luther 
voorzien van illustraties, maar ook traktaten en allerlei (voornamelijk anti-roomse) pamfletten werden van 
afbeeldingen voorzien.  In deze paragraaf zal de nadruk liggen op de kunst ter decoratie van het kerkgebouw en dan 
met name de memoriekunst.

Het is goed te bedenken dat de kerken die in de zestiende eeuw Luthers werden al volop gedecoreerd 
waren. In sommige kerken had een beeldenstorm plaats gevonden, maar andere kerken was dit lot bespaard 
gebleven. Luther was immers een groot tegenstander van het beeldenstormen. Zoals eerder bleek, was Luther fel 
gekant tegen misbruik van beelden, maar had hij verder een onverschillige houding ten aanzien van beeldende 
kunst. Als pedagogisch middel voor de ongeletterden zag Luther wel een rol voor de beeldende kunst.167  De 
altaarstukken, grafmonumenten en epitafen bleven behouden in de kerken die Luthers werden. Het is dan ook niet 
zo dat na het overgaan naar het Lutherse kamp een kerk direct werd gedecoreerd met “Lutherse kunst”.

De eerste kunstuitingen waarin de theologie van Luther verbeeld werdt zijn dan ook geen altaarstukken of 
epitafen, maar de illustraties in de Luther bijbel en evangelische geschriften. De eerste schilderijen op paneel met 
een duidelijke Lutherse boodschap zijn vermoedelijk die van Lucas Cranach de Oudere (1472-1553). Cranach was 
de hofschilder van Frederik de Wijze en woonde en werkte in Wittenberg. Hij zat dus dicht bij het reformatorische 
vuur. Cranach bekleedde verschillende bestuursfuncties in Wittenberg en was bevriend met Luther.168 Het oudste 
bekende portret van Luther is van de hand van Cranach.169 Cranach schilderde een groot aantal panelen met een 
iconografie die aan de theologie van Luther ontleend is. Daarnaast schilderden de beide Cranachs (de oude en de 
jongere) een reeks “Lutherse” altaarstukken. 

Eén van de eerste schilderijen op paneel 
dat duidelijk door de theologie van Luther 
beïnvloed is,  is  De zondeval en 
verlossing, ook wel De wet en het 
evangelie genoemd. Het paneel is van de 
hand van Lucas Cranach de Oudere en 
werd rond 1530 vervaardigd (afb. 11).170 
Waar het paneel voor bedoeld is, is 
onbekend. Opvallend is dat er meerdere 
versies van dit schilderij zijn, die allemaal 
rond 1530 gedateerd worden. Er is 
geopperd dat de opdracht voor deze 
werken samenhangt met de opbouw van 
een Lutherse landskerk in Saksen, die in 
dezelfde periode plaats had.171  De 
iconografie van het werk verbeeldt de 
rechtvaardiging volgens Luther (zie pag. 
21). Het paneel is verdeeld in twee 
helften. Aan de linkerkant zijn de 
dood ,die een mens de hel in werkt, Adam 
en Eva, Mozes met de stenen tafelen van 
de tien geboden en Christus als rechter te 
zien. Aan de rechterkant is een 

gekruisigde Christus, het Lam Gods, Christus die de dood overwint en de annunciatie en de Israëlieten die de 
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166 Zie 1977, pp. 1200-1203.
167 Christensen 1979, pp. 59-65.
168 Thulin 1955, pp. 150-154.
169 Thulin 1955, pp. 5-8.
170 Zie Haebler 1957, pp. 126-148, Christensen 1979, pp. 124-127 en I 1983, pp. 357-360.
171 Christensen 1979, p.124 en Thulin 1955, p. 126.

Afb. 12. De overspelige vrouw. (Lucas Cranach de Oudere, 1532)



bronzen slang hebben opgericht (Num. 21) 
afgebeeldt.172 De linkerhelft verbeeldt het leven 
onder de wet, waarbij het houden van de wet 
tot rechtvaardiging leidt bij het laatste oordeel. 
De hoop op rechtvaardiging is echter 
tevergeefs vanwege de zondeval en men 
belandt alsnog in de hel. Aan de rechterkant 
wordt de boodschap van het evangelie 
verbeeld. Door de kruisdood van Christus,  zijn 
opstanding en daarmee het overwinnen van de 
dood, kan iedereen die gelooft deel hebben aan 
de genade en de vergeving van de zonden. De 
bronzen slang wordt als prefiguratie gebruikt 
voor Christus aan het kruis.173  Deze 
iconografie werd sinds de 12e eeuw gebruikt, 
maar was in de vergetelheid geraakt.  De 
Lutheranen begonnen deze iconografie weer 
veelvuldig toe te passen.174  Aangezien het 
schilderij het onderscheid tussen genade door 
het houden van de wet en de genade door 
geloof benadrukt, past deze iconografie erg 
goed bij het belangrijkste uitgangspunt van de 

theologie van Luther,  de rechtvaardiging door geloof. Men vermoedt dan ook dat de iconografie door de 
reformatoren uit Wittenberg (Luther en/of Melanchton) bedacht is.175 Vast staat dat de bovenbeschreven iconografie 
een enorme populariteit genoot, veel afbeeldingen met deze iconografie verspreidden zich snel over de Lutherse 
gebieden. De iconografie is terug te vinden op verschillende kunstobjecten als altaarstukken, epitafen, 
bijbelillustraties, preekstoelen en gebrandschilderde glazen.176 

Naast boven beschreven iconografie gebuikt Cranach de Oudere ook enkele andere iconografieën die als 
evangelisch te duiden zijn. Het gaat om Christus en de overspelige vrouw (afb. 12) en Christus die de kinderen 
zegent (laat de kinderen tot mij komen) (afb. 13), deze 
onderwerpen heeft Cranach 14 respectievelijk 13 keer 
geschilderd.177  De evangelische boodschap bij de 
afbeelding van Christus en de overspelige vrouw  is terug 
te voeren op het verschil tussen de wet en het 
evangelie.178  In het  evangelie van Johannes (8:1-11) 
wordt verhaald hoe een vrouw die op heterdaad op 
overspel is betrapt bij Christus wordt gebracht. Men stelt 
de vraag of de vrouw, zoals de wet van Mozes 
voorschrijft,  gestenigd moet worden. Na enig aandringen 
zegt Christus: “Laat degene onder u die zonder zonden 
is,  het eerst een steen op haar werpen.”179  Nadat niemand 
een oordeel heeft durven vellen,  en de mensen 
vertrokken zijn, spreekt Christus tot de vrouw: “Vrouw 
waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ Zij 
antwoordde: ‘Niemand, Heer.’ Toen zei Jezus tot haar: 
‘Ook ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af 
niet meer.”180  De iconografie van de overspelige vrouw 
is niet louter evangelisch te noemen. Ook voor en na de 
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172  Num. 21:4-9 : “Van de berg Hor trokken zij  in de richting  van de Rietzee, want  zij wilden om Edom heentrekken. Maar 
onderweg werd het  volk ongeduldig. Het keerde zich tegen God en tegen Mozes: ‘Hebt u ons  uit Egypte gevoerd om te sterven 
in  de woestijn? Er is geen brood, er is geen water en dat minderwaardige eten staat ons tegen.’  Toen zond Jahwe giftige slangen 
op  het volk af. Deze beten de Israëlieten en velen van hen vonden de dood. Nu kwam het  volk naar Mozes en zei:  ‘Wij hebben 
gezondigd, want wij hebben ons tegen Jahwe en tegen u gekeerd. Bid Jahwe, dat  Hij  die slangen van ons wegneemt.’  Toen bad 
Mozes voor het volk en Jahwe zei tot hem: ‘Maak zo’n giftige slang en zet die op een  paal. Iedereen die gebeten is  en er naar 
opziet, zal  in leven blijven.’  Mozes maakte een bronzen slang en zette die op een paal. Ieder die door een slang was gebeten en 
zijn ogen op de bronzen slang richtte, bleef in leven.” 

173 De gebeten Israëlieten die naar de slang keken bleven in leven. Ieder die gelooft dat met de Kruisdood van  Christus de zonden 
vergeven zijn, ontvangt het eeuwige leven. (Zie ook artikel 64 van de Augsburger Confessie.)

174 I 1983, p. 358.
175 I 1983, p. 358.
176 Christensen 1979, pp. 124-125.
177 Christensen 1979, p. 130 en p. 134. Zie ook Friendländer en Rosenberg 1932, p. 100.
178 Zie ook: Christensen 1979, pp. 130-134 en II 1983, pp. 380-381.
179 Joh. 8:7.
180 Joh. 8:10-11.

Afb. 13. Christus die de kinderen zegent. (Altelier Cranach, omstreeks 
1540)

Afb. 14. Altaarstuk in Schneeberg, de zijluiken zijn twee keer 
geopend. (Atelier Cranach, 1539)



Reformatie werd dit thema verbeeld in een rooms-katholieke context. Maar het is opvallend hoe vaak deze 
iconografie in de evangelische kerk wordt afgebeeld.181

De verbeelding van het bijbelverhaal waarin Christus vraagt de kinderen tot hem te laten komen en hen 
daarna zegent (Mat.  19:13-15, Marc. 10:13-16 en Luc. 18:15-17) is ook als een Luthers onderwerp te duiden en is 
vaak door Lucas Cranach de Oudere geschilderd.182 De vermoedelijke reden dat dit thema zo vaak door Cranach 
afgebeeld is, is dat Luther naast andere argumenten dit verhaal gebruikte om de kinderdoop te legitimeren.183 De 
kinderdoop was een omstreden onderwerp binnen de reformatorische beweging. De wederdopers waren van mening 
dat er geen bijbelse aanleiding was voor de kinderdoop. Alleen voor de volwassenendoop was een bijbels voorbeeld 
te vinden. De wederdopers doopten iedereen die als kind gedoopt was opnieuw. Luther verzette zich hevig tegen de 
wederdopers, omdat zij sterke radicale ideeën hadden en volgens Luther te snel (en met te veel geweld) de 
hervormingen wilden doorvoeren.184  Het lijkt erop dat de werken waarop de bovenstaande iconografieën zijn 
afgebeeld een sterk pedagogische functie hadden. Zoals eerder gezegd, kan dit samenhangen met de opbouw van de 
evangelische kerk die in dezelfde periode plaats had. 

Naast werken om de nieuwe leer te verduidelijken, werden er ook altaarstukken door de Cranachs 
vervaardigd. Vermoedelijk werd het eerste altaarstuk rond 1530 vervaardigd.185 In de woelige tijd van het begin van 
de Reformatie wilde er wel eens een altaarstuk sneuvelen. Als de kerk waar het altaarstuk zich bevond Luthers was 
geworden, bood dit de mogelijkheid om een nieuw “Luthers” altaarstuk te bestellen. Alhoewel het schenken van 
kunst geen “goed” werk meer was, had Luther het wel een “christelijk” werk genoemd (zie vorige paragraaf). Één 
van de eerste monumentale  evangelische altaarstukken werd geschonken door de Saksische vorsten Johann 
Friedrich (1503-1554) en zijn halfbroer Johann Ernst (1521-1553).186 Het gaat om een groot altaarstuk met zijluiken 
voor de St. Wolfgangskerk in Schneeberg. Het altaarstuk bestaat uit zijluiken die twee keer geopend kunnen worden. 
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181 Zie inventarisatie van Christensen 1979, p. 130.
182 Christensen 1979, p. 134 en I 1983, p. 375.
183 Christensen 1979, pp. 135-136
184 MacCulloch 2005, pp. 155-158
185 I 1983, p. 324.
186 Thulin 1955, p. 33.

Afb. 15. Altaarstuk in Schneeberg, de zijluiken zijn één keer geopend. (Atelier Cranach, 1539)



De eerste keer dat men de luiken opent, ziet men op vier panelen de zondeval en de verlossing afgebeeld (afb. 15). 
De iconografie is nagenoeg gelijk aan de panelen die Cranach rond 1530 schilderde (zie afb. 9). Als men de 
zijluiken verder opent ziet men een uitgebreide kruisigingscène (afb. 14). Op het linkerpaneel wordt het gebed van 
Christus in Gethsemané verbeeld en aan de onderkant is Johann Friedrich geportretteerd. Op het rechterpaneel is de 
opstanding van Christus geschilderd met aan de onderkant het portret van Johann Ernst. In gesloten toestand zijn op 
het linkerpaneel Lot en zijn dochters afgebeeld met op de achtergrond een brandend Sodom. Op het rechterpaneel is 
de zondvloed afgebeeld. Indien het altaar geopend is vormen de bovengenoemde panelen de volgende reeks met de 
achterkant van het middenpaneel: Lot en zijn dochters, het laatste oordeel en de zondvloed. Op de predella is aan de 
voorkant het laatste avondmaal afgebeeld en aan de achterkant de opstanding van de doden. Luther zelf vond het 
laatste avondmaal een zeer geschikt onderwerp voor op een altaarstuk.187 Het contrast tussen de wet en het evangelie 
(de genade vanwege de goede werken of vanwege het geloof) is naast de expliciete iconografie bij de eerste opening 
van de zijluiken ook verder in het altaarstuk verwerkt. Aan de voorkant wordt de verlossing door de kruisdood en 
opstanding van Christus verkondigd, terwijl aan de achterkant het laatste oordeel is afgebeeld. 

Op een aantal altaarstukken uit het atelier van de Cranachs worden Luther en zijn mede-hervormers 
afgebeeld.188 Een voorbeeld hiervan is het nieuwe altaarstuk voor de kerk van Wittenberg (afb. 16).189 Dit altaarstuk 
werd besteld door het kerkbestuur.  Ongeveer een jaar na de dood van Luther, in 1547, werd het werk in een 
kerkdienst onthuld.190 Het altaarstuk is voorzien van twee zijluiken. De hoofdscène op het middelpaneel verbeeldt 
het laatste avondmaal. Op de zijluiken worden de sacramenten de doop en de biecht verbeeld. Op het linkerluik is 
Melanchton geportretteerd, hij doopt een zuigeling. Op het rechterpaneel is de biecht afgebeeld.  De biecht wordt 
afgenomen door de predikant van de Wittenberger stadskerk, Johannes Bugenhagen (1485-1558). Aan de achterzijde 
van het middenpaneel wordt Christus afgebeeld als overwinnaar van de dood. Op de zijluiken is links het offeren 
van Isaäk en rechts de opgerichte slang van Mozes te zien. Op de predella is aan de voorkant een ruimte afgebeeld 
waar Luther voor de gemeente preekt.  Midden op het paneel is een gekruisigde Christus te zien. Aan de achterzijde 
van de predella wordt de opstanding van de doden verbeeld.

De gekozen thema’s voor het altaarstuk hangen nauw samen met het avondmaal.  In de Lutherse theologie 
wordt het avondmaal gezien als een gemeenschappelijke maaltijd waarmee het offer van Christus (zijn kruisdood) 
herdacht wordt. Om deel te kunnen hebben aan het avondmaal dient men deel uit te maken van de 
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187 Christensen 1979, p. 137, zie noot 90. Zie ook Weimar Ausgabe 1883, band 31 I, p. 415.
188  Het eerste altaarstuk waarop Luther en  zijn medereformatoren zijn afgebeeld is vermoedelijk rond 1530 vervaardigd. Zie I 

1983, p. 324.
189 Zie Thulin 1955, pp. 9-32.
190 Thulin 1955, p. 9, Luther stierf op 18 februari 1546 en het altaar werd op 24 april 1547 onthuld.

Afb. 16. Altaarstuk Wittenberg. (Atelier Cranach, 1547)



geloofsgemeenschap. Door de doop wordt de dopeling opgenomen in de gemeente. Maar ook de biecht is aan het 
avondmaal gerelateerd; als voorbereiding op het avondmaal diende men te biechten.191 De predella legt de nadruk 
op de verkondiging van het evangelie.  Door de verkondiging van het woord kan men geloven in de vergeving van 
de zonden. Deze zonden worden vergeven door de kruisdood van Christus.  Ook de achterkant verwijst naar het 
offer van Christus.  Het offeren van Isaäk door Abraham en het oprichten van de slang door Mozes zijn een 
prefiguratie van het offer van Christus aan het kruis. 

Na het altaarstuk in Wittenberg lijkt het steeds regelmatiger voor te komen dat Luther alleen of samen met 
mede-reformatoren wordt afgebeeld.192  De portretten van Luther en zijn mede-reformatoren zijn te vinden op 
kunstwerken waar een religieuze scène wordt verbeeld.  Zowel op altaarstukken als ook op prenten; denk aan de 
doop van Christus in de Elbe voor Wittenberg (afb.17) worden Luther en zijn mede-reformatoren afgebeeld. Ook 
wordt het portret van Luther afgebeeld op epitafen van Lutheranen (zie afb. 18). Het is mijn indruk dat vooral in de 
tweede helft van de zestiende eeuw (na de dood van Luther) de portretten in combinatie met een religieuze scène 
populair zijn. De meeste werken waar een portret van Luther wordt afgebeeld, lijken uit de hoek van het atelier van 
de Cranachs te komen. Deze portretten van Luther en zijn medereformatoren roepen een aantal vragen op. De eerste 
vraag is waar worden deze portretten aangetroffen, wie maakte ze, wie gaaf de opdracht. Daarnaast is het interessant 
om te kijken met welke bedoeling de portretten van Luther gemaakt werden. Naar mijn weten is er geen breed 
vergelijkend onderzoek gedaan naar portretten van Luther en zijn medereformatoren en de context waarin zij 
ontstonden.193 

In het geval van altaarstukken, maar ook bij memoriestukken die Luthers genoemd kunnen worden, is het 
opvallend dat er nauwelijks heiligen zijn afgebeeld achter de gebedsportretten. Zoals eerder besproken, was de 
heiligenverering een gruwel in de ogen van Luther. In de Augsburgse Confessie werden heiligen dan ook slechts 
voorbeelden in het geloof genoemd. Waarschijnlijk moeten de portretten van de reformatoren dan ook begrepen 
worden als voorbeelden in het geloof.194  In de meeste gevallen lijkt de afbeelding van Luther (en zijn mede-
reformatoren) niet op die van middeleeuwse naam- of beschermheiligen. In het geval van de doop van Christus in de 
Elbe voor Wittenberg is dit echter anders. Hier is de gelijkenis met de middeleeuwse heiligen wel erg groot. Ook 
God de Vader in de hemel is gekleed als paus met een tiara op het hoofd. Uit dit voorbeeld blijkt dat naast nieuwe 
iconografieën, zoals de tegenstelling tussen de wet en het evangelie, ook oude iconografieën, bijvoorbeeld  God de 
Vader en de pose als die vaneen  beschermheiligen, hardnekkig bleven.
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191 Thulin 1955, p. 21.
192 o.a op het altaarstuk van de Cranachs in Weimar, Kembergen
193 Het enige onderzoek naar afbeeldingen van Luther dat ik  ken is dat  van Martin Warnke (Warnke 1984). Maar in dit onderzoek 

worden vooral de afbeeldingen van Luther die in omloop waren onder bevolking in de zestiende eeuw behandeld. Het portret 
van Luther op altaarstukken en epitafen wordt niet behandeld.

194 Oexle heeft hier andere (aanvullende) ideeën over; deze komen in hoofdstuk 4 aan de orde. Zie Oexle 1984, pp. 428-430.

Afb. 17. Doop van Christus in de Elbe voor Wittenberg. (Joacob Lucius, 1555)



Het beeld dat oude iconografieën gebruikt blijven worden, lijkt ook te worden bevestigd door de inventaris 
die de  Oost-Duitse kunsthistoricus Hans Carl von Haebler in zijn boek Das Bild in der evangelischen Kirche van 30 
Oost-Duitse evangelische altaarstukken uit de periode 1560 tot 1660 maakte.195  Bij deze inventarisatie dient 
aangetekend te worden dat alleen afbeeldingen op een altaarstuk zijn meegeteld, andere kunstvoorwerpen als 
epitafen en grafmonumenten zijn niet opgenomen. Daarnaast gaat het om een beperkt gebied (Oost-Duitsland) en 
een beperkte periode (1560-1660).196 Desondanks geeft de inventaris een aardig beeld van de meest voorkomende 
iconografieën. Deze zijn: Het laatste avondmaal (30 keer),  De kruisiging (23 keer), de geboorte van Christus (17 
keer),  De opstanding van Christus (14 keer) en De Hemelvaart van Christus (10).197 Deze inventaris bevestigt het 
beeld dat ook door andere kunsthistorici is herkend, namelijk dat vooral iconografieën waarin de verlossing van de 
mens door de dood van Christus centraal staat, worden gebruikt.198 Luther legt in zijn theologie de nadruk op het 
geloof in plaats van de goede werken. Het gaat dan om het geloof in de gekruisigde en opgestane Christus. Het 
geloof in Christus alleen leidt tot de rechtvaardiging. In deze context is de keuze voor scènes waarop Christus 
centraal staat te verklaren.199 De iconografieën die het meest gebruikt werden, waren niet nieuw. De iconografieën 
die wel nieuw waren, bijvoorbeeld de zondeval en verlossing (wet en evangelie), werden minder vaak gebruikt. 

Memoria

Ondanks de fundamentele verandering in het denken over de rechtvaardiging in de theologie van Luther, 
waarbij de goede werken en de mogelijkheid tot zorg voor het zielenheil komen te vervallen, zijn er in de 
evangelische kerken genoeg kunstwerken te vinden die als memorialbild te identificeren zijn. In deze paragraaf 
zullen deze werken besproken worden. Ook zal de context waarin deze werken geduid kunnen worden, aan de orde 

komen. 
 De relatie tussen het handelen van de mens en de genade van God had 
Luther revolutionair omgedraaid.  Dit betekende echter niet dat de mens 
geen goede werken meer hoefde te verrichten. “Goede werken zijn 
door de geredde christen vanzelfsprekend als een uitdrukking van zijn 
liefde en dankbaarheid voor Gods reddende en liefhebbende aard, even 
vanzelfsprekend als de liefde voor een persoon waar we hartstochtelijk 
van houden.”200  Ook in de Lutherse gebieden werden stichtingen 
verricht voor hospitalen of de armenzorg. Waar in de middeleeuwen 
bijna elke stichting als kerkelijk en in het kader van de zorg voor het 
zielenheil kan worden gezien, komt in de zestiende eeuw de 
wereldlijke stichting op.201  Bij deze stichtingen speelt de kerk 
nauwelijks een rol en de zorg voor het zielenheil wordt in de 
stichtingsakten niet genoemd. Volgens de Duitse historicus Hans 
Liermann kwam het in enkele gevallen zelfs voor dat de geestelijkheid 
expliciet uitgesloten werd van het bestuur van een wereldlijke 
stichting, vanwege de corruptie die deze stand tentoonspreidde.202 Het 
is niet zo dat de wereldlijke stichting een voortvloeisel was van de 
Reformatie. Ook voor de Reformatie en in gebieden die katholiek 
bleven, werd “wereldlijk” gesticht. Maar de wereldlijke stichtingen in 
de Lutherse gebieden kunnen vaak worden gezien als de “christelijke” 
werken waar Luther over sprak, het verrichten van “christelijke” 
werken uit liefde voor God.
Middeleeuwse kerkelijke stichtingen gingen vaak gepaard met de 
opdracht voor een kunstobject dat herinnerde aan de stichting en/of de 
stichters. Deze opdrachten kwamen in de Lutherse kerk als 
vanzelfsprekend te vervallen; er  werd immers niet meer kerkelijke 
gesticht.203  Wel bleef het gebruik om grafmonumenten of epitafen op 
te richten bestaan. Doordat het geloof bepalend was voor de eventueel 
te ontvangen genade en het geloof een individuele aangelegenheid was, 
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195 Haebler 1957, p. 33. Christensen heeft dit verder uitgewerkt, zie Christensen 1979, pp. 147-154.
196  Een  grote inventaris van evangelische kerkelijke kunst  in Duitsland is mij onbekend, maar een dergelijk onderzoek kan 

interessante uitkomsten opleveren.
197 De overige 151 thema’s worden als overig gekwalificeerd. Christensen 1979, p. 148.
198 Voor andere kunsthistorici zie: Christensen 1979, Harasimowicz 1996 en Tebbe 1996.
199 Opvallend is dat het laatste avondmaal zo vaak voorkomt. Zie ook noot pagina 30.
200 MacCulloch 2005, p. 146. Het idee dat goede werken uit  de liefde voor God voortkomen en niet een middel is om toegang te 

krijgen tot de hemel, leefde ook bij enkelen in de middeleeuwen. Johannes Tauler (rond 1300-1361) had kritiek op de Do ut 
Des relatie (zie hoofdstuk I) die de mens ten opzichte van God had. (Zie Horch 2001, p. 63) Met dank aan Truus van Bueren 
die mij op deze passage wees.

201 Zie Liermann 1963, pp. 124-168.
202 Liermann 1963, pp. 164-165.
203 Voor de duidelijkheid, het gaat dus om stichtingen om de armenzorg of het lezen van missen te financieren.

Afb. 18. Epitaaf van Hans Ebenn in Breslau. 
Hans Ebenn is onder het portret van Luther 
afgebeeld. (begin 17e eeuw)



was het niet meer mogelijk om zorg te dragen voor het zielenheil van een 
ander. De grafmonumenten en epitafen hadden dan ook niet meer de 
functie om de nabestaanden te herinneren aan hun plicht voorbede te doen 
voor de overledenen. Welke functies hadden deze kunstwerken dan wel en 
hoe zagen ze eruit? Deze vragen komen nu kort aan bod.204

In de studies  Epitaphien in der Grafschaft Schaumburg, Die 
Visualisierung der politischen Ordnung im Kirchenraum van de Duitse 
kunsthistoricus Karin Tebbe en in Kunst als Glaubensbekenntnis van de 
Poolse kunsthistoricus Jan Harasimowicz, worden de epitafen uit Lutherse 
kerken uitgebreid besproken. Tebbe bespreekt de epitafen in het 
graafschap Schaumburg (onderdeel van Saksen) en Harasimowicz gaat in 
op de epitafen uit Silezië. De epitafen uit deze gebieden vertonen 
opvallende gelijkenissen.  Dit is niet erg verwonderlijk aangezien beide 
gebieden aan elkaar grenzen (Saksen aan Silezië). Op basis van de eerder 
genoemde studies zal ik een korte typering geven van deze Lutherse 
epitafen. De pitafen bevatten een aantal onderdelen die altijd lijken terug 
komen. In hoofdstuk IV zullen twee epitafen diepgaander besproken 
worden.
Centraal bij de Lutherse epitafen staat een religieuze scène die past in de 
Lutherse theologie. Vaak worden onder of voor de religieuze scène de 
familieleden in gebedshouding afgebeeld (zie afb. 19). Op de afgebeelde 
scènes staan, net als bij de altaarstukken die eerde besproken zijn, de 
periodes uit het leven van Christus die samenhangen met de dood en de 
vergeving van de zonden, centraal. Het gaat voornamelijk om de 
kruisiging en de opstanding van Christus,  maar ook het laatste oordeel 
wordt enkele keren afgebeeld.205 Naast scènes uit het leven van Christus 
worden ook Lutherse leerstellingen verbeeld, zoals het verschil tussen de 
wet en het evangelie (zie afb. 20). Boven of onder deze afbeeldingen zijn 

tekstborden geplaatst waarop een bijbelcitaat wordt weergegeven. Ook worden op deze borden vaak de persoonlijke 
gegevens van de overleden genoemd. Aan de sterfdatum wordt vaak gerefereerd als de datum waarop iemand 
ontslapen is of rust vond. Luther had immers het vagevuur afgeschaft en daarvoor in de plaats de dood vergeleken 
met een diepe slaap.206 De hel en het laatste oordeel bestonden wel maar waren niet meer relevant, omdat men door 
het geloof gerechtvaardigd werd.207 De bijbelteksten die op de epitafen geciteerd worden, benadrukken het belang 
van het geloof voor verlossing.208 De combinatie van teksten die het geloof in de dood en opstanding van Christus 
benadrukken en de afbeeldingen die dit verbeelden, wordt wel gezien als een geloofsbelijdenis van de overledene.209 
Naast deze vaak voorkomende elementen worden op de epitafen ook regelmatig heraldische tekens afgebeeld. Bij de 
grotere grafmonumenten zijn dezelfde elementen te herkennen: een scène uit het lijden van Christus (vaak een 
crucifix), gebedsportretten, tekstvakken en heraldische tekens (afb. 19).

Vanwege het verdwijnen van de zorg voor het zielenheil moeten de Lutherse epitafen in een andere context 
gezien worden. Belangrijk voor deze context is hetgeen Luther over de dood en de voorbereiding hierop geschreven 
heeft. In Ein Sermon von der Bereitung zum Sterbe uit 1519 schrijft Luther over de voorbereiding op het sterven.210 
Dit werk wordt dan ook getypeerd als een Luthers ars moriendi (kunst van het sterven) geschrift. In dit vroege werk 
van Luther, het werd geschreven voor Von der Freiheit eines Christenmenschen,  neemt Luther afstand van het 
belang van de sacramenten. Niet het ontvangen van de sacramenten is van belang voor toegang tot het rijk van God 
maar het geloof. Luther stelt tegen over de gedachten aan de dood, de zonden, duivel en hel, het beeld van de 
gekruisigde en opgestane Christus door wie het mogelijk is deel te hebben aan het rijk van God. Luther schrijft: 
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204 Om deze vragen te beantwoorden heb ik gebruik gemaakt van de studie van Karin Tebbe, die de epitafen in het graafschap 
Schaumburg onderzocht  heeft (Tebbe 1996) en de studie van Jan Harasimowicz, die in zijn onderzoek naar Lutherse kunst in 
Silezië ook grafmonumenten en epitafen bespreekt (Harasimowicz 1996).

205  Harasimowicz 1996, p. 100. Het laatste oordeel  is naar mijn mening opvallend, aangezien het  oordeel van het menselijk 
handelen hier centraal lijkt te staan. Op het altaarstuk in  Schneeberg werd door Thulin een contrast gezien tussen de achterkant 
waar het laatste oordeel werd afgebeeld en de voorkant waar de kruisiging werd afgebeeld, het contrast tussen het oordeel en 
de genade. Ook in Christensen 1979, pp. 156-157 wordt een inventaris gegeven waaruit blijkt dat  de iconografieën waarbij de 
passie van Christus  centraal staan het meest voorkomen. Christensen geeft  echter niet aan op welke wijze hij zijn inventaris 
afgebakend heeft. 

206 Tebbe 1996, pp. 46-48. Zie ook MacCulloch 2005, p. 138.
207 Zie Ein Sermon von der Bereitung zum Sterbe. 1519 (Luther 1993, pp. 94-114 en Weimar Ausgabe 1883, band 2, pp. 680-698) 

en Vorrede zu der Sammlung der Begräbnislieder (Weimar Ausgabe 1883, band 35, pp. 478-481)
208  Tebbe merkt op dat veel  de bijbelcitaten op de epitafen in Schaumburg nauwelijks  te lezen zijn. Zij vermoedt dat het niet 

zozeer de bedoeling was dat  de citaten gelezen werden maar het woord van God representeerde (Tebbe 1996, p. 55) Vergelijk 
de portretten die niet op de geportretteerde hoefden te lijken in de middeleeuwen. Truus van Bueren op heeft hier op gewezen 
(zie hoofdstuk I).  

209 Zie Harasimowicz 1996, Tebbe 1996, Thulin 1955 en Christensen 1979.
210 Luther 1993, pp. 94-114 en Weimar Ausgabe 1883, band 2, pp. 680-698.

Afb. 19. Epitaaf voor de familie Klencke in 
Hämelschenburg. (omstreeks 1609)



“Je moet je echter van deze gedachten [de gedachten aan de zonde J.M.] afkeren en de zonde niet anders 
dan in het beeld van de genade willen zien en je dit beeld uit alle macht inprenten en voor ogen hebben. Het beeld 
van de genade is niets anders dan Christus aan het kruis en al zijn beminde heiligen.”211

 Het beeld dat de stervende voor zich moet hebben,  is ook te herkennen op de Lutherse epitafen. Het epitaaf 
herinnert de nabestaanden aan de ars moriendi. 

Een belangrijke functie die het Lutherse epitaaf in de kunsthistorische literatuur toegedicht krijgt, is dat van 
geloofsbelijdenis.212 De afbeeldingen herinneren aan de dood van Christus, waardoor de gelovige deel kan hebben 
aan de goddelijke genade. Het geloof in deze betekenis van de dood van Christus is doorslaggevend om er ook deel 
aan te hebben.213  Het geloof van de overledenen wordt bevestigd met het epitaaf. Door deze belijdenis functie 
worden de nabestaanden herinnerd aan het geloof van de overledenen en kunnen zij erop vertrouwen dat de 
overledenen deel hebben aan de goddelijke genade. In zekere zin worden de nabestaanden op deze manier getroost. 
Ook wordt er een appél gedaan op de beschouwer om zijn eigen geloof te sterken om zo ook deel te kunnen hebben 
aan de goddelijke genade.  Op deze manier heeft het epitaaf ook een pedagogische functie. Naast deze functies die 
samenhangen met de religieuze boodschap spelen ook de herinnering aan de overledenen en hun daden een rol, 
kortom de wereldlijke faam.214 In hoofdstuk IV kom ik hier uitgebreider over te spreken.

Besluit

In dit hoofdstuk is de genadeleer van Luther uitgebreid aan de orde gekomen. De reden hiervoor is dat deze 
theologie van Luther een radicale breuk betekende met de leer dat men door goede werken een plek in de hemel kon 
bemachtigen (al dan niet voorafgegaan door een louteringsperiode in het vagevuur). Deze verandering betekent ook 
dat er geen maatregelen meer mogelijk waren waarmee men zorg kon dragen voor het zielenheil. Daarnaast is 
duidelijk geworden dat Luther in tegenstelling tot andere reformatoren geen bezwaren had tegen beelden. Misbruik 
was een gruwel in de ogen van Luther, maar in het klassieke argument van de iconodulen, de pedagogische functie, 
kon Luther zich goed vinden. Ik heb sterk de indruk dat Luther verder een onverschillige houding had ten opzichte 
van beelden en beeldgebruik. Terwijl hij ten 
aanzien van de beeldenstormers juist een 
zeer uitgesproken mening had.

Voor de memoria had de nieuwe 
theologie van Luther ook grote gevolgen. 
De vele stichtingen die in het kader van het 
zielenheil werden gedaan, verdwenen. 
Hiermee verdween ook een belangrijk deel 
van de verplichtingen die de levende ten 
opzichte van doden had. Men kon immers 
niets meer doen voor het zielenheil van een 
overledene. Wat men wel kon doen was 
zorgdragen voor de nagedachtenis van de 
doden. Dit was mogelijk middels 
grafmonumenten en epitafen. De zorg voor 
de oprichting van deze epitafen bleef bij de 
nabestaande liggen. De bevestiging dat de 
gestorvene in het ware geloof ontslapen 
was lijkt een belangrijke rol te spelen. Dit 
werkte troostend voor de nabestaande en 
tegelijkertijd herinnerde het aan de kunst 
van het sterven. De geloofsbelijdenisfunctie 
van de epitafen is door verschillende 
kunsthistorici herkend, evenals de 
pedagogische functie. Het herinneren van 
de levenden aan de verplichtingen ten 
aanzien van de doden komt te vervallen. 
Maar de doden blijven tegenwoordig onder 
de levenden. Nog steeds worden families in 
gebedshouding geportretteerd. Nog steeds 
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211  Luther 1993, p. 104. Het interessante van Ein Sermon von der Bereitung  zum Sterbe is  hetgeen Luther schrijft  over de 
gemeenschap van Heiligen. Dit zijn de levenden en de (heilige) doden in de hemel die samen het lichaam van Christus  vormen 
(zie de inleiding op Een preek over de voorbereiding tot  het sterven, Luther 1993, pp. 96-97). Dit idee is niet uniek voor 
Luther, ook de katholieke kerk had deze gedachte. Maar in wat ik over memoria gelezen heb, ben ik de verbinding tussen de 
gemeenschap van heiligen en het tegenwoordig zijn van de doden nog niet tegengekomen.

212 Zowel bij Harasimowicz 1996 en Tebbe 1996 als bij Thulin 1955 en Christensen 1979.
213 Zie de Augsburgse confessie artikel 20.
214 Zie Tebbe 1996, pp. 36-37.

Afb. 20. Detail van het epitaaf voor de familie Hess in Breslau. (omstreeks 
1547)



worden wapenschilden afgebeeld. Maar nu om zorg te dragen voor de wereldlijke faam. Of zoals Oexle dat noemt: 
“Das klassische Motiv der historiographischen Memoria..”215

Deze verandering in het sociale handelen is naar mijn mening enigszins problematisch. Oexle benadrukt 
het belang van het sociale handelen dat voortvloeit uit het tegenwoordig zijn van de doden in de middeleeuwen. 
Door het tegenwoordig zijn van de doden worden er maatregelen genomen voor het zielenheil; bijvoorbeeld het 
uitdelen van aalmoezen. Voor de Lutherse gebieden lijkt te gelden dat het sociale handelen juist bestaat uit het 
tegenwoordig stellen van de doden om zo de herinnering aan de wereldlijke faam levend te houden. Dit lijkt toch 
wezenlijk iets anders te zijn dan wat Oexle met memoria als “ein “‘totales’ soziales Phänomen” bedoelde.216 Voor 
de kunsthistorische aspecten van het memoria onderzoek lijkt dit niet direct een onoverkomelijk probleem. Maar 
vervolg onderzoek naar het verschil in het sociaale handelen is wenselijk en levert wellicht inzichten op die voor 
kunsthistorici van belang zijn. 
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215 Oexle 1983, p. 27.
216 Zie Oexle 1984, p. 394.



Hoofdstuk III

In de twee voorgaande hoofdstukken is het denken over de dood en de zorg voor het zielenheil in de 
middeleeuwen en na de Reformatie kort beschreven. In hoofdstuk 2 is de kritiek van Maarten Luther op de 
uitwassen die met de zorg voor het zielenheil gepaard gingen uitgebreid naar voren gekomen. Ook is meer 
fundamentele kritiek op de rechtvaardiging de revue gepasseerd. Wat was de reactie van de kerk van Rome op deze 
kritiek? Wat betekende deze reactie voor het denken over de dood en de zorg voor het zielenheil? En had deze 
reactie gevolgen voor de  Memorialbilder? Dit zijn de vragen die in dit hoofdstuk behandeld zullen worden. Als 
eerste zal in het kort de aanloop naar het concilie van Trente beschreven worden om zo de context te schetsen 
waarin dit concilie plaats had. Vervolgens zal worden ingegaan op het denken over de dood en het leven na de dood 
zoals dat op het concilie van Trente besproken werd. Tot slot komt de uitwerking van dit denken op de memoria aan 
de orde. Aan de hand van enkele voorbeelden zal de memoria van de Contrareformatie worden geïllustreerd.  De 
situatie in de stad Antwerpen zal als voorbeeld dienen.

Het concilie van Trente

Het concilie en haar context

Het concilie van Trente kan als een afsluiting worden gezien van een roerige tijd binnen de kerk in 
Europa.217 Tot aan het concilie van Trente hadden er regelmatig concilies plaats gehad om religieuze en politieke 
conflicten binnen de kerk te bespreken en op te lossen. Na een concilie ontstond er een nieuwe status quo die stand 
hield totdat nieuwe conflicten aanleiding gaven voor een nieuw concilie. De vijftiende eeuw was een onrustige eeuw 
binnen de kerk, er werden in deze eeuw vier concilies gehouden. Aansluitend werden er in de zestiende eeuw ook 
twee concilies gehouden.218 De laatste van deze reeks concilies is het concilie van Trente.  Na het concilie van Trente 
werd er pas in 1869 weer een concilie gehouden; het eerste Vaticaans concilie. 300 jaar lang werd er geen concilie 
gehouden.219  Het feit dat er zo lang geen concilie werd gehouden, doet vermoeden dat het concilie van Trente 
uitspraken deed waarover geen misverstand kon bestaan. Voordat de geloofsuitspraken van dit concilie aan bod 
komen is het goed om even kort de context te schetsen waarin het concilie van Trente plaats had. 

“..Die Geschichte des Trienter Konzils beginnt mit dem Sieg des Papsttums über die Reformkonzilien.”220 
Met deze zin begint het eerste deel van het vierdelige Geschichte des Konzils von Trient. Wat wordt er met deze zin 
bedoeld? Augustinus had in zijn De Civitate Dei de basis gelegd voor de middeleeuwse gedachte dat er twee rijken 
zijn: één van de wereldlijke macht en één van de geestelijke macht.  De keizer oefende de wereldlijke macht uit en 
de paus de geestelijke macht. Nadat Karel de Grote (742-814) het keizerschap hersteld had, dat met de ineenstorting 
van het West-Romeinse rijk in 476 was verdwenen, was er tijdelijk één groot keizerrijk. De zoon van Karel de Grote 
verdeelde het rijk na zijn dood onder zijn drie zonen. Hierdoor viel het rijk weer uiteen en er ontstonden 
verschillende koninkrijken in Europa. De koningen van deze koninkrijkjes eigende zich de Keizerstitel toe. Vanaf 
962 droegen alleen Duitse koningen de Keizerstitel. Uiteindelijk werd de Keizerstitel een exclusief Duitse 
aangelegenheid en leidde tot het ontstaan van het Heilige Roomse Rijk. Dit rijk bevatte grofweg grote delen van 
Italië,  de Nederlanden en Duitsland, Zwisterland en Oostenrijk. Zowel het gebied waarover macht kon worden 
uitgeoefend als de macht die de keizers hadden, was in niets te vergelijken met de situatie onder Karel de Grote. 
Vooral in de Italiaanse gebieden was de macht van de keizer klein. Dit leidde ertoe dat de pausen steeds meer 
wereldlijke macht naar zich toe trokken. De pausen beweerden dat de geestelijk macht boven de wereldlijke macht 
stond. Met de valse oorkonde Donatio Canstantini in de hand beweerden de pausen ook dat zij van keizer 
Constantijn de Grote het primaat over de wereldlijke macht in het Westen hadden ontvangen.221 Deze ontwikkeling 
betekende dat de pausen naast kerkelijk vorst ook een wereldlijke vorst waren geworden. Conflicten met andere 
wereldlijke vorsten werden dan ook op wereldlijke wijze beslecht; met militair geweld. Dit militair geweld leidde 
voor sommige geestelijken tot een theologische probleem, omdat gebruik van geweld binnen de twee-rijken-leer 
juist voorbehouden was aan de wereldlijke overheid. De geestelijkheid diende zich verre te houden van wereldse 
zaken als geweld. Zij diende zich te richten op Gods toekomst. De twee overheden, wereldlijk en geestelijk dienden 
juist gescheiden te blijven.222

Het probleem van het militair geweld dat door de paus werd uitgeoefend en de wereldlijke politieke 
verhoudingen met andere vorsten leidde tot de vraag waar het primaat van de kerk lag. De positie van de paus werd 
steeds politieker. De wereldlijke vorsten probeerden greep te krijgen op het pausdom. Zo haalde de Franse Koning 
Filips IV (1268-1314) de nieuwe Franse paus Clemens V (1305-1314) over om Rome te verlaten en zich te vestigen 
in Avignon.  Toen in 1378 de nieuwe paus Gregorius XI  naar Rome terugkeerde en in hetzelfde jaar overleed, 
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217 Dit geldt uiteraard alleen wanneer we de Reformatie vanuit katholiek perspectief bezien.
218 Ik doel op de concilies van Pisa (1409), Konstanz (1414-1418), Bazel (1431), Ferrara-Flonrence (1439), het  vijfde Lateraans 

Concilie (1512-1517) en het concilie van Trente (1545-1563).
219 Er werden wel  provinciale concilies  gehouden, maar mij gaat  het om de algemene concilies  waar de paus bij betrokken was. 

Na Trente stond de positie van de paus nooit meer zo onder druk dat er een concilie aan gewijd moest worden.
220 Jedin 1951, p. 3, de nu volgende alinea’s zijn grotendeels gebaseerd op Jedin 1951, pp. 3-23.
221 Searle 1974, pp. 11-12. 
222 Over het geweld zie Jedin 1951, pp. 4-9.



werden er door de verschillende politieke fracties in Europa verschillende pausen gekozen, één in Rome, één in 
Avignon en uiteindelijk ook één in Bologna. Door de scheuring binnen de kerk, ook wel het Westers Schisma 
(1378-1418) genoemd, was de vraag waar het primaat van de kerk lag actueler dan ooit.223 Tegenover de stelling dat 
het primaat bij de paus lag, stond het idee dat een generaal concilie als plaatsvervanger van de hele kerk boven de 
paus stond. In een generaal concilie kwamen alle bisschoppen van de kerk bijeen om over theologische, en later ook 
politieke, aangelegenheden uitspraken te doen. Het primaat binnen de kerk lag, volgens de conciliaire beweging, bij 
het concilie; de paus is slechts de uitvoerende partij.  Veel wereldlijke heersers die een conflict met de paus hadden, 
zagen in het conciliarisme een mogelijkheid om de macht van de paus in te perken. Anderen waaronder vroege 
hervormers als John Wyclif (1330-1384) en Johannes Hus (1369/70-1415), zagen in de conciliaire beweging de 
mogelijkheid om de kerk te hervormen. Zo ontstonden binnen de kerk twee stromingen: de eerste is het 
conciliarisme, waarbij de kritiek op de wereldlijk macht van de paus centraal staat en waar kerkhervormers zich bij 
hadden aangesloten. Aan de andere kant stond het curialisme, waarbij het primaat van de paus voorop stond. Op het 
concilie van Konstanz (1414-1418) stonden deze twee stromingen tegen over elkaar. Op dit concilie werd het 
Westers Schisma opgeheven en werd geprobeerd de kerk te hervormen. Het leek er op dat het conciliarisme als 
winnaar uit de strijd kwam en dat de macht van de paus was  beperkt. Maar uiteindelijk bleek dat van hervormingen 
binnen de kerk geen sprake was. De hervormer Johannes Hus werd ondanks een vrijgeleide van keizer Sigismund I 
(1368-1437) in Konstanz als ketter verbrand. De inperking van de macht van de paus bleek van korte duur te zijn. 
Op het volgende concilie van Bazel (1431) werd de conciliaire beweging uitgeschakeld. 

De roep om hervorming bleef binnen de kerk bestaan.  Ook de wereldlijke macht die de paus nog steeds 
had, leidde tot politieke conflicten met andere vorsten. De conciliaire beweging werd niet vergeten en er bleef hoop 
op een oplossing voor de crisis in de esters kerk.224 In 1517 werd het vijfde Lateraans concilie beëindigd, het was op 
niets uitgelopen.225 Maarten Luther spijkerde in hetzelfde jaar zijn 95 stellingen op de kerkdeur van Wittenberg (zie 
hoofdstuk II), van nu af kreeg de hervormingsbeweging momentum.226 Met de verspreiding van het Lutheranisme 
was er sprake van een nieuwe fase in de crisis binnen de Westerse kerk.227  Duitse theologen drongen aan op een 
concilie dat in Duitsland gehouden zou moeten worden. Karel V, die in zijn rijk geconfronteerd werd met de 
Reformatie, hoopte dat door een nieuw concilie de breuk tussen de Lutheranen en de kerk van Rome hersteld kon 
worden. Karel V stuurde herhaaldelijk op een concilie aan, maar werd op verschillende fronten tegengewerkt. Voor 
de paus betekende een concilie een gevaar voor zijn herkregen macht. Daarnaast had de paus een oorlog van Karel 
V verloren. De paus had geprobeerd de noordelijke Italiaanse gebieden binnen zijn invloedssfeer te brengen. In deze 
welvarende regio had de Duitse keizer formeel de macht.  In de praktijk stelde dit niet veel voor, maar in het noorden 
van Italië was geen centrale macht die hier iets tegen over kon stellen.  De welvarende steden hadden dus een grote 
autonomie. De jonge Duitse koning Karel V (hij was nog geen keizer) kon niet toestaan dat de paus zijn 
invloedssfeer vergrote en trad militair op tegen de pauselijke troepen. De pauselijke troepen werden gesteund door 
Franse troepen van Frans I (1494-1547) die  door de paus te steunen zijn erfvijand, de Habsburgers, wilde dwars 
zitten. De paus en Frans I werden verpletterend verslagen door de Spaanse en Duitse troepen van Karel V bij de slag 
bij Pavia in 1525 (zie ook hoofdstuk II). In 1527 werd de paus vernederd met de plundering van Rome, de Sacco di 
Roma. Ondanks de tegenwerking van de paus en de Franse koning startte in Trente een concilie, waar de paus sterk 
uit zou komen en waarna de hereniging van de kerk, waarop Karel V hoopte, uitgesloten bleek. 

Op 13 december 1545 vangt het concilie van Trente aan. Slechts dertig bisschoppen en kardinalen met hun 
theologische adviseur zijn aanwezig terwijl er op dat moment wereldwijd 700 bisschoppen zijn,  waarvan er 600 nog 
loyaal aan Rome zijn.228 Van de aanwezige bisschoppen zijn de Italiaanse in de meerderheid. Bij het vaststellen van 
de procedures zorgt dit voor een eerste overwinning van de paus; drie door de paus aangestelde kardinalen bepalen 
welke onderwerpen besproken mogen worden op het concilie. Ook wordt afgesproken dat de paus alle uitspraken 
van het concilie achteraf moet goedkeuren.229 Uiteindelijk zal de eerste zittingsperiode van het concilie (1545-1547) 
100 deelnemers tellen, ongeveer 60 bisschoppen en rond de 40 adviseurs op het gebied van theologie en canoniek 
recht.230 In mei 1547 bedreigt de pest Trente en het concilie wordt verplaatst naar Bologna.  Keizer Karel V is het 
hier niet mee eens en uiteindelijk besluit de paus om de eerste sessie te beëindigen. De paus overlijdt en in 1551 
begint de volgende sessie. Deze sessie duurt tot 1552. In de tweede sessie arriveren voor het eerst Lutheranen uit 
Duitsland. Zij eisen dat alle beslissingen van de eerste sessie ongeldig worden verklaard, aangezien zij niet bij de 
eerste sessie aanwezig waren. Ook eisen zij dat het concilie besluiten kan nemen zonder goedkeuring van de paus. 
Deze eisen worden niet ingewilligd en vanwege het uitbreken van oorlog in Duitsland wordt het concilie beëindigd. 
De kerkhistoricus Searle schrijft over de tweede zittingsperiode: “In a negative way this was the real achievement of 
the second session, for never again were there high level suggestions from either side that compromise or 
conciliation were possible.”231  De derde en laatste zittingsperiode vangt aan in januari 1562. Tijdens deze periode 
zullen uiteindelijk ook afgevaardigden uit Frankrijk aanwezig zijn. Frankrijk had de eerdere twee sessies geboycot 
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om zo Karel V tegen te werken. Op vier december 1563 wordt het concilie beëindigd en in januari 1564 bevestigt 
paus Pius IV de uitgevaardigde decreten.232

Decreten van het concilie van Trente en het denken over de dood en het zielenheil

In bovenstaande paragraaf is kort de context geschetst waarin het concilie van Trente plaats had. Voordat de 
decreten van het concilie die betrekking hebben op de dood en het zielenheil en daarmee ook op de memoria aan 
bod komen, zal kort het karakter van het concilie beschreven worden.

Zoals in de vorige paragraaf kort werd aangestipt,  werd de positie van het pausdom versterkt met de 
uitkomsten van het concilie van Trente. De leer van de kerk werd duidelijk afgebakend als reactie op de Reformatie. 
“In een reeks decreten werden details van de leer uitgewerkt die tot dan toe altijd enigszins vrij te interpreteren 
waren geweest. Zo werd het vrijwel onmogelijk het genuanceerde beeld van het geloof te handhaven dat bepaalde 
hervormers in de stormachtige dertig jaar daarvoor nog in de kerk had gehouden.”233 De decreten waren bedoeld als 
stellingen met eeuwigheidswaarde, van nu af aan zou heterodoxie voor altijd uitgesloten zijn.234 Op het gebied van 
de organisatie van de kerk werden een aantal zaken hervormd. Zo werden de bisschoppen verplicht in hun diocees te 
wonen. De grootste hervorming betrof echter de opleiding van de clerus; zij werd vanaf Trente opgeleid in nieuw 
gestichte seminaries.235 De kritiek van de hervormers op de leerstellingen van de kerk werd afgewezen, kritiek van 
hervormers als Luther op de rechtvaardiging door de werken (zie hoofdstuk II) legde men naast zich neer en oude 
dogma’s werden uitgebreider en scherper verwoord.

Ondanks het feit dat met de kritiek op de rechtvaardigingsleer niets gebeurde, zagen de drie kardinalen die 
de eerste sessie van het concilie leidden de rechtvaardigingsleer wel als het belangrijkste punt van het concilie.236 
Voor het denken over de dood en het zielenheil was de rechtvaardigingsleer buitengewoon belangrijk.  Zoals in 
hoofdstuk I is beschreven, had een gelovige in de middeleeuwen toegang tot het rijk van God vanwege zijn geloof 
en de werken die hij tijdens zijn leven verricht had. Hij werd op twee manieren gerechtvaardigd: door zijn geloof en 
zijn handelen. Dit handelen bestond uit de werken van barmhartigheid aan de ene kant en het zondige handelen aan 
de andere kant.  Maar even belangrijk zijn de werken die de gelovige verrichte om de zonde ongedaan te maken. 
Voor de zonden kon men berouw tonen en boete doen, waardoor men na een louterend verblijf in het vagevuur toch 
toegang had tot het rijk van God. In de middeleeuwen was vooral de nadruk komen te liggen op het handelen van de 
mens en de werken die mens moest verrichten om zorg te dragen voor het zielenheil. Zoals in hoofdstuk twee is 
beschreven, levert Luther hier kritiek op met zijn stelling dat de mens door geloof alleen gerechtvaardigd is.

Tijdens de zesde sessie van het concilie op dertien januari 1547 werd na lang beraad het decretum de 
iustificatione aangenomen.237  In dit decreet werd de rechtvaardiging door het geloof en door goede werken 
beschreven. Naast de werken van een christen is ook het geloof bepalend voor de toegang tot het rijk van God. Met 
de goede werken werden niet alleen de werken van barmhartigheid bedoeld, maar ook de deelname aan de 
sacramenten van de kerk.238 Daarom werden er in dit decreet ook enkele dingen gezegd over de biecht en het doen 
van boete: 

“Daarom moet onderwezen worden, dat de boetedoening van de christenen, na in zonde te zijn gevallen, totaal 
anders is als bij de doop, en dat het bij haar niet alleen om het wegnemen van de zonde en de afschuw voor haar, of 
"een rouwmoedig en nederig hart" (Ps. 50, 19) gaat, maar veel meer om de sacramentele belijdenis door hen, 
tenminste als wens het ter gegevener tijd te ontvangen, de vrijspraak door de priester alsook de genoegdoening door 
vasten, het geven van aalmoezen, gebeden en andere vrome oefeningen voor het geestelijk leven.”239  

Uit bovengenoemd citaat blijkt dat er niets veranderde ten opzichte van de middeleeuwen. Het probleem 
van de zonden begaan na de doop (zie hoofdstuk I) is herkenbaar en de oplossingen, de biecht en de boete, ook. 

In de decreten over de sacramenten zijn de biecht en het heilig oliesel van belang voor het zielenheil. 240  De 
werking van de biecht werd zowel bij het decreet over de rechtvaardiging (zie boven) als bij het decreet over de 
biecht behandeld. In de voorgaande alinea is al benadrukt dat de biecht zoals we die kennen uit de middeleeuwen 
gehandhaafd blijft. Ook bij het decreet over het laatste oliesel zijn middeleeuwse voorstellingen te herkennen: 

“Want als ook onze Tegenstander gelegenheden zoekt en grijpt in ons gehele leven, om onze zielen op wat voor wijze 
dan ook te kunnen verslinden, zo is er toch geen enkele tijd, waarin hij heftiger alle krachten van zijn sluwheid 
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aanwendt, om ons geheel en al in het verderf te storten en ons zelfs – als het hem zou lukken van het vertrouwen op 
Gods barmhartigheid af te brengen, dan die tijd wanneer hij vooruitziet dat ons levenseinde is gekomen.”241 

Het idee dat tijdens het sterven een strijd wordt gevoerd met de duivel en tussen de duivel en engelen een strijd 
plaats heeft, is ook terug te vinden in de hiernamaalsvisioenen van monniken uit de vroege middeleeuwen (zie 
hoofdstuk I).242 Het laatste oliesel is een middel om de stervenden in deze strijd te sterken.

Ook andere gedachten en gebruiken omtrent de dood uit de middeleeuwen vinden we terug in de decreten 
van het concilie van Trente. Het vieren van een mis voor het zielenheil van een overledene blijft mogelijk.  Uit het 
decreet over het misoffer het volgende citaat: 

“Daarom wordt het [misoffer J.M.] niet alleen voor de zonden, straffen en tot genoegdoening en andere noden van 
de levenden opgedragen, maar wordt het ook rechtmatig opgedragen voor de overledenen, die in Christus gestorven 
zijn, maar nog niet volledig gereinigd zijn, volgens de overlevering van de apostelen..”243 

In hetzelfde decreet wordt aangegeven dat het vieren van een privé mis gerechtvaardigd is: 

“Voorzeker wenst de hoogheilige Synode dat in de afzonderlijke missen de aanwezige gelovigen niet alleen een 
geestelijk verlangen (affectu) zouden hebben, maar ook in het sacramenteel ontvangen van de Eucharistie zouden 
communiceren, opdat zij de vrucht van dit allerheiligste offer nog overvloediger zouden ontvangen.  Als dit niet altijd 
gebeurt,  veroordeelt zij daarom niet als privé en onwettig,  die missen waarin alleen de priester sacramenteel 
communiceert,  maar keurt zij het goed en beveelt zij hen aan, want ook deze Missen moeten waarlijk als 
gemeenschappelijk (communes) beschouwd worden, deels omdat in haar het volk op geestelijke wijze 
communiceren, deels werkelijk omdat zij niet alleen door de publieke kerkelijke bedienaar voor zichzelf wordt 
opgedragen, maar ook voor alle christengelovigen die tot het Lichaam van Christus behoren.”244

De onderwerpen waarmee de Reformatie begon, de kritiek van Luther op de aflaten en later ook het 
vagevuur, worden als laatst behandeld op het concilie van Trente. Op de laatste zitting van 3 en 4 december 1563 
worden de decreten over het vagevuur en aflaat in allerijl aangenomen.245 In een zekere zin houdt men rekening met 
de kritiek van de hervormers. Zowel het vagevuur als de aflaat blijven bestaan, maar er wordt wel gewaarschuwd 
tegen misbruik. Over het vagevuur wordt gezegd: 

“Op gelijke wijze moet niets worden toegelaten dat onzekerheid, of een zekere valse schijn oproept, worden bekend 
gemaakt of worden besproken. De zaken die werkelijk tot een zekere curiositeit of tot bijgeloof behoord, of wat 
smaakt naar een schandelijk gewinzucht, moeten zij (de bisschoppen) als schandaal en aanstoot voor de gelovigen 
verbieden.”246

 In het decreet over de aflaten wordt de volgende wens uitgesproken: 

“Zij [het concilie J.M.] wenst echter dat men bij het verlenen van aflaten zich matige ... en zich erop toelegt de 
kerkelijke orde niet door al te grote plooibaarheid schade te berokkenen Zij wenst dat de misbruiken die ingeslopen 
zijn, en de kwade reuk waarin aflaten staan waardoor zij door de ketters wordt gelasterd, worden vermeden en 
gecorrigeerd, zo bepaalt zij door het voorliggende decreet in het algemeen dat al het onechte gewin voor het 
verkrijgen van een aflaat volledig afschaft moet worden.”247

De dekreten die betrekking hebben op de dood en het zielenheil maken duidelijk dat het theologisch 
denken over deze onderwerpen nauwelijks verschilt van het middeleeuwse denken hierover.  Voor het hele concilie 
van Trente geldt dat op het gebied van de kerkelijk leer geen enkel vernieuwend idee werd vastgelegd. De grote 
verandering van Trente bestaat eruit dat er een centrale leer geformuleerd werd en dat deze door het pausdom 
bewaakt werd.  Waar in de periode voor het concilie van Trente de universiteiten, zoals de Parijse theologische 
faculteit, nog gezaghebbende uitspraken over dogmatische kwesties konden doen, lag het gezag nu bij het 
pausdom.248 Naast de leer wordt ook de liturgie geüniformeerd. Voor het concilie waren er regionale verschillen in 
de liturgie en ook de verschillende orders hadden eigen vormen voor de liturgie. Na het concilie van Trente kan men 
spreken van een gestandaardiseerde kerk; de leer is eenduidig,  de liturgie is uniform. Met deze nieuw verkregen 
duidelijkheid begint na Trente het proces van wat in modern managersjargon implementeren wordt genoemd. De 
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Contrareformatie begint met de bisschoppen als implementatiemanagers; zij moeten de veranderingen in hun 
diocees doorvoeren. 

Het concilie van Trente en de (beeldende) kunst

Ook de kerkelijke kunst werd beïnvloed door het Concilie van Trente. Aangezien in deze scriptie niet alleen 
de memoria  centraal staat,  maar ook de kunst die hiermee samenhangt,  de Memorialbilder,   zal nu kort het decreet 
over de beelden worden besproken.

Naast de aflaten en het vagevuur hadden de hervormers grote kritiek op de beeldenverering in de kerk. Er 
hadden door heel Europa beeldenstormen plaats gehad; in de jaren twintig van de zestiende eeuw in Duitsland en in 
de jaren zestig van dezelfde eeuw in Schotland, Frankrijk en de Nederlanden.249 Vooral Zwingli en Calvijn waren fel 
gekant tegen beelden in de kerk en verering van deze beelden. Aangezien Calvijn veel aanhangers in Frankrijk had, 
de Hugenoten, had de Franse kerk de nodige conflicten gekend over de beeldenleer. De Franse afvaardiging op het 
concilie van Trente drong dan ook het meest aan op een leerstellig decreet over de beeldenverering.250 In de dezelfde 
sessie waarin de decreten over het vagevuur en de aflaten werden uitgevaardigd, werd op het laatste moment ook De 
invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum et sacris imagnibus aangenomen.251

De verering van beelden was geen onbekend probleem binnen de kerk.  In de vroege kerk had er ook al 
strijd gewoed tussen de iconoclasten en iconodoulen. Het tweede concilie van Nicea (787) had verering van beelden 
toegestaan, maar de aanbidding verboden.252 De argumenten die in Nicea waren gebruikt werden nu weer herhaald: 

“Niet dat men gelooft, dat in hen [de beelden J.M.] één of andere godheid of kracht schuilgaat, waardoor zij vereerd 
moeten worden, of dat men iets van hen zou kunnen vragen, of dat de mensen vast vertrouwen moeten hebben in 
beelden, zoals vroeger door heidenen werd gedaan, die hun hoop stelden op afgodsbeelden, maar omdat de eer, die 
hun bewezen wordt, betrekking heeft op het oerbeeld (prototypa), zodat wij door de afbeeldingen die wij kussen en 
voor wie wij het hoofd ontbloten en neerknielen, Christus aanbidden en de heiligen, wiens afbeelding zij 
vertegenwoordigen, vereren.”253 

Het toepassen het neoplatoonse idee dat door het vereren van het object het idee of het prototype vereerd wordt, 
komt duidelijk naar voren in bovengenoemd citaat. 

Net als bij de andere decreten die op het laatste moment werden aangenomen, werden misstanden op 
gebied van de beeldverering impliciet erkend door waarschuwende woorden in het decreet op te nemen: 

“Als er echter in deze heilige en heilzame gebruiken één of ander misbruik is binnengeslopen, wenst deze heilige 
Synode nadrukkelijk dat deze volledig afgeschaft worden, zodat geen beelden van een valse leer (dogmatis) zouden 

gaan ontstaan, en aan ongeletterde gelegenheid gegeven wordt in een zeer gevaarlijke dwaling te vervallen. 

Als echter eens zou gebeuren dat verhalen en vertellingen van de heilige Schrift -tot lering van het 
ongeletterde volk - afgedrukt en afgebeeld worden, zo moet het volk geleerd worden dat de godheid niet daarom 
afgebeeld wordt, dat zij met de ogen van het lichaam waargenomen zou kunnen worden of door kleuren of figuren 
afgebeeld kunnen worden. Verder moet ieder bijgeloof bij de aanroeping van heiligen, bij verering van relikwieën en 
het heilig gebruik van afbeeldingen weggenomen worden. Ieder schandelijk geldgewin uitgeroeid worden en 
tenslotte ieder buitensporigheid (lascivia) vermeden worden. 

Opdat dit alles nauwgezet onderhouden wordt, legt de heilige Synode vast, dat het niemand geoorloofd is 
om op geen enkele plaats [...] wat voor ongewone afbeelding op te stellen of op te laten stellen, zonder toestemming 
van de bisschop."254 

Aan de hand van deze passage uit het decreet over de beelden moesten de bisschoppen beoordelen wat de juiste 
manier is om verhalen af te beelden en op welke manier de beelden gebruikt moesten worden. Aangezien de tekst 
niet erg expliciet is, verschijnen er al snel traktaten waarin het juiste gebruik van de beeldende kunst in de kerk 
wordt beschreven. Daarnaast kregen de bisschoppen deze enigszins vage instructie mee van wat zij over de beelden 
moesten “onderwijzen”: 

“Door dat wat in een schilderij of in andere afbeeldingen is uitgedrukt door middel van verhalen (historias) over het 
geheim van onze verlossing, wordt het volk opgevoed en gesterkt om zich de geloofsartikelen te herinneren en ze 
voordurend te vereren. Dan wordt uit alle heilige afbeeldingen (imaginibus) een groter vruchtbaarheid verkregen, 
niet alleen omdat het volk aan de weldaden en geschenken wordt herinnerd, die hem door Christus zijn verleend, 
maar ook dat gelovigen - geleid door heilige Gods wonderen en door heilzame voorbeelden (exempla) - God dank 
brengen voor dit alles, en aangespoord worden hun leven en gewoonheden af te stemmen op de navolging van de 
heiligen, om God te aanbidden en lief te hebben en de godsvruchtigheid te beoefenen.”255
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254 http://www.rkdocumenten.nl/index.php?docid=736 (9-2008), zie ook Denzinger 2001, 1825.
255 http://www.rkdocumenten.nl/index.php?docid=736 (9-2008), zie ook Denzinger 2001, 1824.



Trente samengevat

Voor aanvang van het concilie van Trente bestond bij sommigen de hoop dat er in Europa één kerk kon 
bestaan waar een plek voor iedereen zou zijn. Maar na Trente was voor iedereen duidelijk dat dit niet meer tot de 
mogelijkheden behoorde. De kritiek van de hervormers leidde ertoe dat de verschillen in de leer duidelijker 
geaccentueerd werden. Uit de decreten die op het concilie werden aangenomen, blijkt niet dat er inhoudelijk met de 
bezwaren van de hervormers rekening is gehouden. Voor alle decreten die met het leven na de dood en het zielenheil 
te maken hebben, geldt dat er geen verandering waarneembaar is ten opzichte van de leer over deze onderwerpen in 
het verleden. De rechtvaardiging van de gelovige blijft mede afhangen van het handelen van de gelovige op aarde. 
Het doen van goede werken blijft belangrijk. Daarnaast blijft het vagevuur als louteringsplaats voor de gelovige 
bestaan. Het arsenaal aan mogelijkheden dat men had ontwikkeld om het verblijf in de het vagevuur te beïnvloeden, 
blijft ook bestaan.  De biecht en het doen van boete blijven een voorwaarde om toegang te hebben tot de hemel, maar 
niet zonder een louteringsperiode. Ook de ideeën over de mis worden niet aangepast. Tijdens het celebreren van de 
mis heeft het offer van Christus opnieuw plaats. Daarnaast kan de mis ook als offer van de gelovige worden gezien 
(zie ook hoofdstuk I en II). Met dit offer kan de gelovige de verblijfsduur in het vagevuur van zichzelf of een 
overledene verkorten. Ook blijven de privé missen bestaan: de priester mag voor opdrachtgevers zonder aanwezige 
gelovigen de mis celebreren. 

Voor het denken over de dood en de zorg voor het zielenheil geldt dat er niets veranderd na het concilie van 
Trente. Zelfs de aflaat, die voor Luther één van de voornaamste stenen des aanstoots was, blijft bestaan. Wel wordt 
in het decreet over de aflaten opgemerkt dat er zeer terughoudend mee moet worden omgegaan. Net als in de andere 
decreten uit de laatste sessies van het concilie van Trente lijkt men in deze decreten het meest rekening te hebben 
gehouden met de kritiek van de hervormers. Ook het decreet waar de verering van heiligen en het afbeelden van 
heiligen wordt besproken, geeft aan dat misstanden moeten worden aangepakt. De manier waarop de decreten 
moesten worden uitgevoerd, was de grootste verandering die Trente te weeg bracht. De organisatie van de kerk werd 
hervormd. De bisschoppen moesten in hun diocees verblijven en middels visitaties de parochies controleren. Ook 
werden de bisschoppen verantwoordelijk voor de opleiding van priesters; in elk diocees werden seminaries gesticht. 
Voor de kunstschenkingen die deel uitmaakten van de memoriecultuur zijn de uitwerkingen van het decreet over de 
beelden van belang. De traktaten waarin het decreet over de beelden wordt uitgewerkt, komen in de volgende 
paragraaf aanbod.

Beeldgebruik na Trente, het decreet en de verdere uitwerking 

De decreten die op het concilie van Trente werden aangenomen, moesten worden ingevoerd door de 
bisschoppen in hun eigen diocesen. Aangezien niet voor alle decreten even duidelijk was wat zij voor de bestaande 
prakrijk betekenden, werden er door heel Europa dioceessynodes en provinciaalconcilies gehouden. Op deze 
vergaderingen op diocees- en kerkprovincieniveau, werd door de betrokken geestelijken nagedacht over wat de 
decreten betekenden voor de geloofspraktijk van alle dag. Naast de verschillende kerkvergaderingen hielden ook de 
theologen aan de universiteiten zich bezig met de Tridentijnse bepalingen. Zo ontstond er literatuur over de manier 
waarop de decreten van het concilie van Trente moesten worden geïnterpreteerd en de wijze waarop de bepalingen 
moesten worden geïmplementeerd. Deze literatuur bestond uit uitspraken van kerkvergaderingen en traktaten van 
docenten aan de theologische faculteiten. In deze paragraaf zal de nadruk liggen op de traktaten over de beelden die 
voor de stad Antwerpen van belang waren. Nadat Antwerpen in 1585 heroverd was door de Spanjaarden werd de 
stad weer katholiek. Dit betekende een enorme impuls voor de kerkelijke kunstproductie. Als afsluiting van dit 
hoofdstuk worden enkele voorbeelden van Contrareformatorische memoria uit deze stad gegeven. 

Het gebruik van beelden en de verering van heiligenbeelden was altijd een reden voor disputen geweest aan 
de theologische faculteiten van de Europese universiteiten.  Ook voor het concilie van Trente verscheen over dit 
onderwerp de nodige literatuur. Maar sinds het tweede concilie van Nicea was er geen gezaghebbende uitspraak 
meer gedaan over de beeldenleer.256   De Duitse kunsthistoricus Christian Hecht schrijft over het Tridentijnse 
beeldendecreet het volgende: “Die Bedeutung der Trienter Entscheidung besteht darin da! sie ein Dokument der 
höchsten Lehrautorität ist, die inhaltlich die überkomme Bildertheologie bestätigt.“ 257 Er veranderde niets,  maar de 
oude gebruiken en de daarbij behorende beeldtheologie werd opnieuw bevestigd. Wel werd er aangegeven dat 
misstanden en de verbeelding van valse dogma’s bestreden dienden te worden.  Zoals reeds aangegeven was het 
decreet niet erg concreet over wat wel en niet geoorloofd was. Om dit te preciseren verschenen er traktaten over de 
beeldtheologie. Enkele traktaten zijn: De pictvris et imaginibvs sacris, liber vnvs : tractans de vitandis van Johannes 
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256 Hecht 1997, pp. 15-17.
257 Hecht 1997, p. 15.



Molanus258 uit 1570, Discorso intorno alle imagini sacre et profane diviso in cinque libri van Gabriele Paleotti259 uit 
1582 en De pictura sacra uit 1624 van Federico Borromeo260.

Van deze drie traktaten heeft die van Johannes Molanus de meeste invloed gehad.261  Zijn invloed was 
vooral groot in de Zuidelijke Nederlanden. Op de dioceessynode van Antwerpen van 1610 werd zijn traktaat als 
uitgangspunt voor de beeldtheologie gebruik.262  Net als andere auteurs behandelt Molanus uitgebreid de 
onderwerpen die in het Tridentijnse decreet over de beelden aanbod kwamen.263  Het gaat dan om een theologische 
rechtvaardiging voor het beeldgebruik en de beeldverering en de misstanden en buitensporigheden (lascivia) die 
samen hangen met het beeldgebruik. Daarnaast geeft Molanus een uitleg van wat wel en niet geoorloofd is om af te 
beelden. Waar het op het rechtvaardigen van het beeldgebruik aankomt, verschilt Molanus weinig van eerdere 
apologeten van het beeldgebruik.264  De andere twee onderdelen zijn daarom interessanter en zullen kort aan bod 
komen. 

In de eerder gebruikte vertaling van het decreet over de beelden wordt gesproken over buitensporigheden 
(lascivia). Dit woord is ook te vertalen als losbandig.265 Het woord lascivitas is verwant aan lascivia  en wordt door 
verschillende auteurs gebruikt als het gaat over de beeldverering.266  De betekenis van het woord is moeilijk 
éénduidig te definiëren; de betekenis varieert van ondeugend, overmoedig tot losbandig en geil.267 Hecht schrijft 
over het gebruik van deze term in traktaten over de beelden het volgende: “Der Begriff der ‘lascivitas’ wurde dabei 
sehr weit gefa!t, zu ihm gehörte nicht nur alles, was im eigentlichen Sinn eine erotische Komponente besitzt, 
sondern er war grundsätzlich auf alles ‘Unernste’ und ‘Mutwillige’ bezogen.”268  Het gebruik van naakt op 
afbeeldingen vond een groot aantal auteurs verwerpelijk.269  De naaktportretten van mythologische figuren uit de 
oudheid vond men onzedelijk, maar het naakt afbeelden van religieuze figuren was nog erger. Afbeeldingen van: een 
naakt Christuskind, David die naar een naakte Batseba kijkt, de dans van Salomé of een half ontkleedde Maria 
Magdalena waren werkelijk provocerend.270  Bij het afbeelden van bijbelse scènes moest het bijbehorende decorum 
in acht worden genomen. Het afbeelden van bijbelfiguren en heiligen was een serieuze aangelegenheid. Men diende 
strikt de (juiste) bronnen als basis voor de afbeeldingen te gebruiken, zelf bedachte toevoegingen waren niet 
toegestaan. Dit was ook één van de redenen dat onzedelijke details niet geoorloofd waren, deze worden vaak niet 
beschreven in de bijbel en zijn door de kunstenaar bedacht.
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258  Johannes Vemeulen (Lille 1553 - Leuven 1585) werd opgeleid in  Diest in Brabant en Leuven. Hij  werd in 1570 professor 
nadat hij  zijn graad in de theologie had behaald en nadat hij kanunnik van de St. Pieters kerk was geworden. In 1578 was hij 
rector van de universiteit en in het volgende jaar werd hij president van het  nieuw opgerichte Collège du Roi. Naast zijn werk 
als redacteur van de werken van Augustinus schreef hij  zelf ook een  groot aantal theologische werken, zoals een kritische 
uitgave van Martyrologium van Usuardes (Leuven 1568, 1573, 1583). (Vrij vertaald uit Freedberg 1971, p. 229.)

259 Gabriele Paleotti  (Bologna 1522 – Rome 1597) behaalde in 1546 de doctorsgraad in civiel  en canoniek recht. In  1549 werd hij 
kanunnik van de kathedraal van Bologna. In 1556 werd hij benoemd tot  auditor van de Rota, één van de drie rechtbanken van 
het Vaticaan. Door paus Pius IV werd hij naar het  concilie van Trente gestuurd en in zijn “Diarium” beschreef hij  de sessies 
tijdens het concilie en vormt daarmee een van de belangrijkste bronnen voor de gebeurtenissen op het concilie. In 1565 werd 
Paleotti tot  kardinaal gewijd en  in 1567 werd hij  bisschop van Bologna. In 1582 werd Bologna een  aartsbisdom en Paleotti 
werd daarmee aartsbisschop. In 1589 werd hij kardinaal-bisshop van Albanoen in 1591 in  Sabina. Paleotti is  vooral bekend van 
het doorvoeren van de Tridentijnse hervormingen en zijn publicaties over het goed besturen van een diocees, De sacris 
consistorii consultationibus (Ingolstadt 1594, Rome 1596) en De bono senectutis (Rome, 1595). (Vrij vertaald uit Hove 1911)

260 Frederico Borromeo (Milaan 1564 – 1631) was kardinaal en bisschop van Milaan. Hij volgende zijn neef Carolo Borromeo op 
als bisschop. Net als zijn neef was hij  een enthousiast protagonist van de Contrareformatie. Frederico Borromeo is vooral 
bekend als stichter van de Biblioteca Ambrosiana in Milaan, die in 1609 werd gesticht. (Vrij vertaald uit Hove 1911),

261 Zie Hecht  1997, pp. 17-19. Hecht komt tot deze conclusie door te kijken wie paus Benedictus XIV in zijn brief Sollicitudini 
Nostrae citeert. In deze brief schrijft de paus ook over de beeldenleer. Molanus wordt in dit schrijven met doctus auctor 
(geleerde auteur) aangeduid. Daarnaast wordt het werk van Molanus al  vroeg bij een officiële kerkelijke bijeenkomst  gebruikt; 
het diocees synode van Antwerpen van 1610. In 1643 wordt het werk van Molanus nog genoemd door de Romeinse 
congregatie over de riten. Volgens Hecht is het  traktaat van Paleotti  veel minder invloedrijk geweest. Zijn werk werd 
nauwelijks geciteerd door de auteurs  die paus Benedictus belangrijk acht. Ook noemt paus Benedictus XIV Paleotti niet. Een 
verklaring volgens Hecht is dat het werk van Paleotti slecht twee keer is uitgegeven één keer in het Italiaans en één keer in het 
Latijn. Het werk van Molanus werd 5 keer uitgegeven. (Hecht 1997, p. 19 noot 43) Wonderlijk  is dat  Christine Göttler tot een 
tegenovergestelde conclusie komt. Zij  stelt in Die Kunst des Fegefeuers nach der Reformation  dat Paleotti juist belangrijker 
was. Zij schrijft: “Paleottis Discorso war die erste bedeutende Kunstlehre nach dem Trienter Konzil, die auch im katholischen 
Norden bis weit  ins 17. Jahrhundert hinein einflu!reich blieb und an Modernität den 1570 erschienenen Traktat von Johannes 
Molanus [...] weit übertraf.” (Göttler 1996, p. 100.) Göttler geeft helaas geen argumenten waarop haar waarneming gebaseerd 
is. Dit in tegenstelling tot Hecht, zijn stelling komt dan ook sterker over dan die van Göttler.

262 Hecht 1997, p. 18.
263 Voor een uitgebreide studie over de beeldtheologie van de Contrareformatie zie: Hecht 1997. Voor traktaat van Molanus  zie 

ook: Freedberg 1971, Freedberg 1982.
264 Freedberg 1971, p. 230.
265 http://www.latijnnederlands.nl/ (9-2008), zie ook: Pinkster 2003.
266 Hecht 1997, 266, noot 161.
267  Ik kom tot deze conclusie vanwege de betekenissen van verwante woorden als; lascivia, lascivio, lascuvus en lascivire in; 

Grubmüller 1967, Kieft, Lake-Schoonebeek en Niermeyer 1976 en Sleumer 1990.
268 Hecht 1997, p. 267.
269 Zie: Freedberg 1971.
270 Freedberg 1982, p. 135.



In het decreet over de beelden dat het concilie van Trente aannam, werd duidelijk dat de historia (het 
verhaal) centraal diende te staan.  De verhalen uit de bijbel moesten getrouw worden weergegeven.  Voorstellingen 
die niet door het verhaal te onderbouwen waren of waarvoor geen deugdelijke kerkelijke traditie bestond, werden 
verboden. Het concilie bepaalde dat beelden van een valse leer (dogmatis) moesten worden bestreden.271 Toch vindt 
Molanus sommige voorstellingen zonder bijbelse basis zo waardevol (als leermiddel voor de ongeletterde) dat deze 
toch afgebeeld mogen worden ondanks het ontbreken van een historia waarop de afbeelding gebaseerd kan worden.  
Een voorbeeld hiervan is de afbeelding van Christus als koning van de wereld die een rijksappel in de hand heeft. 
Volgens Molanus zijn voor een dergelijke afbeelding allerlei bijbelteksten te vinden die dit beeld rechtvaardigen.272 

Om te zorgen dat de afbeeldingen in overeenstemming zijn met de leer van de kerk is het van belang dat 
kunstenaars kennis hebben wat geoorloofd is en niet. Van een kunstenaar werd dan ook enige theologische kennis 
verwacht.  De schilder diende een pictor eruditus te zijn.273 Ook in het traktaat van Paleotti is dit idee te herkennen. 
Hij vult het idee verder aan door aan te geven dat indien een kunstenaar niet weet hoe hij iets in overeenstemming 
met de kerkelijke leer moet uitbeelden hij dit moet navragen bij een theoloog.274  De traktaten van Molanus en 
Paleotti zij dan ook bedoeld voor theologen en de geleerde schilder. De Italiaanse theoloog Antonio Possevino 
(1533/34-1611) vond zelfs dat niemand schilder kon zijn zonder het traktaat van Paleotti te hebben gelezen.275 Maar 
vooral het traktaat van Molanus, dat van Paleotti kwam nooit af, geeft per iconografie aan wat wel en wat niet 
geoorloofd is om af te beelden. Zo’n lijst van iconografieën kon een schilder gebruiken in geval van twijfel.  Mocht 
het voor een schilder dan toch nog onduidelijk zijn hoe een voorstelling diende te worden afgebeeld, dan diende hij 
volgens Molanus te bedenken welke voorstelling het waarschijnlijkst is. Uit de verschillende mogelijkheden diende 
de schilder die mogelijkheid te kiezen die het meest in lijn lag met de bijbel en de leer van de kerk.276 

Memorievoorstellingen

Wat betekenden het decreet van Trente over de beelden en de traktaten voor de kunstschenkingen die 
samenhangen met de memoria? Deze vraag zal worden behandeld in deze paragraaf. Vooral de situatie in de 
Zuidelijke Nederlanden zal centraal staan. 

In 1607 werd in Mechelen een provinciaalconcilie gehouden. Onder leiding van de aartsbisschop van 
Mechelen, Matthias Hovius (aartsbisschop van 1596 tot 1620), werd binnen de kerkprovincie gesproken over de 
decreten die op het concilie van Trente waren uitgevaardigd. Het decreet over de heiligenbeelden en relieken werd 
uiteraard ook besproken. In de ordinantie die op dit concilie werd uitgevaardigd, werd het Tridentijnse decreet 
herhaald en aangevuld. Er werd naar de falsi dogmatis (valse dogma’s) verwezen en  het gevaar voor dwalingen van 
ongeletterde leken werd benadrukt.277  Aanvullend werd aangegeven dat: “..portretten van levenden worden niet 
geschilderd op de binnenste tafel van de altaren..”278  De Belgische kunsthistoricus Adolf Monballieu geeft aan dat 
met ‘de binnenste tafel’ het middenpaneel van een drieluik bedoeld wordt,  omdat dit het meest voorkomende 
altaartype was.279  Het besluit dat portretten niet meer mogen worden geschilderd op middenpanelen moet 
waarschijnlijk zeer strikt worden opgevat. Monballieu bespreekt in zijn artikel Het probleem van het 'portret' bij 
Rubens altaarstukken het verbod op portretten van levenden personen verbeeld als heiligen.280 Een andere Belgische 
kunsthistoricus,  Hans van Miegroet, vat het portretverbod ook op als een verbod voor gebedsportretten op het 
middenpaneel.281  Zowel de gebedsportretten als het gebruik van portretten voor het afbeelden van heiligen en 
bijbelse figuren kwam vaak voor. Waarschijnlijk wilde het provinciaal concilie beide verbieden.282 Ook Molanus en 
Paleotti verwerpen het gebruik van portretten van levenden voor heiligen en bijbelse figuren.283  Dit is goed te 
begrijpen omdat beide de nadruk leggen op het zo getrouw mogelijk weergeven van het bijbelverhaal. Op de eerder 
genoemde dioceessynode van Antwerpen in 1610 (waar het traktaat van Molanus als uitgangspunt diende) werd ook 
een besluit genomen over het middenpaneel van altaarstukken. Alleen scènes uit het leven van Christus en het 
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271 Voor tekst dekreet zie pagina 6.
272 Hecht 1997, pp. 251-252.
273 Hecht 1997, p. 25.
274 Hecht 1997, p. 25 en p. 245.
275 Hecht 1997, p. 25.
276 Hecht 1997, p. 254.
277 Zie pagina 40, zie ook: Bueren en Wüstefeld 1999, p. 260.
278 Monballieu 1976-78, p. 161, zie ook: Miegroet 1994, p. 72.
279 Monballieu 1976-78, p. 161.
280 Monballieu 1976-78.
281 Miegroet 1994, pp. 72-73.
282  Aangzien er geen voorbeelden worden  genoemd is niet duidelijk vast te stellen voor welke situatie het  portretverbod geldt, 

vandaar mijn vermoeden dat elk portret ongewenst was.
283  Hecht 1997, pp. 261-262. Of Molanus en Paleotti  bezwaren hadden tegen gebedsportretten  is mij niet duidelijk geworden, 

Hecht vermeldt dat  Molanus geen bezwaar had tegen portretten in algemene zin (Hecht 1997, p. 316), maar gebedsportretten 
vermeldt Hech niet. Aangzien Hecht  de traktaten van Molanus en Paleotti nauwkeurige en gedetailleerd bestudeerd heeft, 
vermoed ik dat over gebedsportretten niet gezegd wordt. Nader onderzoek moet dit uitwijzen.



Nieuwe Testament mochten worden afgebeeld.284  Vermoedelijk wilde men op deze manier afbeeldingen van 
apocriefe verhalen tegengaan.285

De verantwoordelijkheid voor de controle op de naleving van deze voorschriften lag bij de bisschoppen. Zij 
gaven opdracht aan visitators om de parochies te bezoeken en te controleren of de kunst voldeed aan de opgestelde 
regels. Monballieu schrijft dat uit de verslagen van deze bezoeken blijkt dat men vooral aanstoot nam aan te veel 
bloot (lascivitas). Deze ’indecentes imagines’ diende te worden overgeschilderd. Monballieu noemt slechts één 
melding van een portret op het altaarstuk.286 “Zo werd o.a. in 1612 te Zemst (aartsbisdom Mechelen) een altaar 
gesignaleerd waarop een oud-pastoor stond geportretteerd. De deken had bij zijn visitatie doen opmerken dat dit 
strijdig was met de richtlijnen.  Er werd hem verzekerd dat men het schilderij van het altaar zou wegnemen en het 
tegen de muur zou ophangen.”287 Wonderlijk is dat portretten blijkbaar wel toegestaan waren op schilderijen aan de 
muur. Men zou toch denken dat ook dan het gevaar voor misverstanden op de loer lag.

In de traktaten van Molanus en Paleotti over het kerkelijk beeldgebruik wordt nauwelijks aandacht besteed 
aan de opdrachtgevers en de behoefte van deze groep aan zelfrepresentatie.288 Ook worden de opdrachtgevers niet 
genoemd in de decreten van het concilie van Trente. Uit andere bronnen is wel duidelijk dat van de opdrachtgever 
een bescheiden houding werd verwacht als het gaat om zelf representatie.289  Het lijkt er op dat buiten het 
portretverbod geen andere expliciete voorschriften werden opgesteld voor zelfrepresentatie.290 

In hoeverre de decreten over de beelden en de daarop volgende visitaties de iconografie werkelijk blijvend 
beïnvloed hebben, is moeilijk te bepalen. De (van oorsprong Zuid-Afrikaanse, maar in Amerika werkende) 
kunsthistoricus David Freedberg schrijft in zijn proefschrift Iconoclasm and Painting in The Netherlands, 
1566-1609  dat vooral in de periode nadat Alexander Farnese ( 1545-1592),  de hertog van Parma, het zuiden 
heroverd had de invloed van de decreten en de kerk groot was. Tegen de tijd dat Rubens in Antwerpen kwam (1608), 
is het toezicht van de kerk minder strikt.291  Een blijvende verandering lijkt het minder afbeelden van apocriefe 
onderwerpen te zijn.292 Maar de nadruk lijkt tijdens de visitaties toch vooral op te naakte figuren te liggen.293 Ook 
het verbod van portretten van levende personen op de middenpanelen werd de eerste tien à twintig jaar redelijk 
nageleefd. Later werd dit verbod niet meer zo strikt nageleefd.294  Daarnaast is het de vraag in hoeverre de 
veranderingen die wel waarneembaar zijn, samenhangen met de decreten van Trente, de traktaten van theologen als 
Molanus en Paleotti en de ordonnanties van de regionale synodes. Volgens Freedberg spelen veel meer zaken een 
rol. Naast de nieuwe kerkelijk regels speelden de veranderde economische situatie, de interesse en wensen van 
opdrachtgevers en kunstenaars en een vernieuwde kunsttheorie een rol bij de veranderde iconografie en stijl.295 De 
leer van de kerk speelde natuurlijk ook een rol binnen dit krachtenveld, maar was niet allesbepalend.

De wens om maatregelen te nemen voor het zielenheil veranderde na het concilie van Trente niet. 
Antwerpen kan als voorbeeld dienen. Nadat Alexander Farnese in 1585 Antwerpen heeft veroverd en het 
katholicisme heeft hersteld, wordt de stad weer ingericht naar Rooms-katholiek model. Tijdens het Calvinistische 
bewind werden vele kerkelijke  en semi-kerkelijke instellingen ontwijd.  De vele stichtingen voor de armenzorg, de 
broederschappen en de gilden waren allen ontdaan van hun religieuze functie. Dit werd hersteld, de rechtspositie 
van de kerkelijke stichtingen werd opnieuw juridisch vastgelegd.  Men herstelde de res sacra (heilige 
werkelijkheid).296  De Zwitserse kunsthistorica Christine Göttler schrijft dat het herstellen van de res sacra, en de 
daarbij behorende schenkingen om de kerken in oude glorie te herstellen een vorm van boete was.297 Het doen van 
boete was nodig vanwege de ontwijding van beelden, kerken en kloosters door de beeldenstormers en het 
calvinistische stadsbestuur. Niet alleen in Antwerpen werd de res sacra hersteld, ook in andere steden gebeurde dit. 
Vooral de gilden speelden een belangrijke rol bij het herstel van de altaren en decoratie van de kerken.298  In het 
hernieuwde katholieke Antwerpen was het doen van boete en de zorg voor het zielenheil terug van weg geweest, de 
kerkelijke heilseconomie draaide op volle toeren.299 Aan de Antwerpse kathedraal waren rond 1645 niet minder dan 
77 priesters verbonden, 46 hiervan waren kapelaan en droegen de  (gestichte) missen op voor het zielenheil.300 Ook 
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286 Monballieu 1976-78, p. 161.
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ook voor de schilderkunst geldt dat van de donoren terughoudendheid in de zelfrepresentatie verwacht werd. 
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291 Freedberg 1972, pp. 199-200 en zie ook pp. 248-258.
292 Freedberg 1994, p. 143.
293 Zie Autenboer 1976.
294 Timmermans 2008, p. 188.
295 Freedberg 1994, pp. 139-143.
296 Göttler 1996, p. 141. Over het herstel in Antwerpen zie ook: Freedberg 1972, pp. 198-247.
297 Göttler 1996, in het bijzonder pp. 141-145.
298 Freedberg 1972, pp. 115-116.
299 Zie ook Timmermans 2008, p. 198. 
300 Thijs 1990, p. 73, zie ook: Timmermans 2008, p. 200.



in andere steden in de Nederlanden kwam het voor dat de oude “Roomse” godsdienst (tijdelijk) hersteld werd.  Van 
1585 tot 1591 was Nijmegen weer katholiek nadat het door de Spanjaarden heroverd was. Ook hier werden de 
kerken weer versierd met altaarstukken en epitafen. Het kon zelfs gebeuren dat oude epitafen werden overschilderd 
om aan nieuwe wensen te voldoen.  Zo werd het epitaaf van de familie Kanis aangepast, zodat het nieuwe hoofd van 
de familie ook op het epitaaf werd afgebeeld.301

Middelen die men tot de beschikking had binnen de hernieuwde heilseconomie verschilden niet van de 
middelen in de middeleeuwen.  De broederschappen en gilden herkregen, zoals gezegd, de oude religieuze functie en 
droegen ook weer zorg voor het zielenheil van hun leden. Maar ook met (kunst)schenkingen aan de kerk, het 
stichten van fundaties, de bouw van privé-kapellen, het laten vieren van missen en het geven van aalmoezen kon 
men zorg dragen voor het zielenheil. Alleen het kopen van een aflaat behoorde niet meer tot de mogelijkheden. Dit 
middel diende na Trente immers zeer terughoudend te worden gebruikt.302 

Antwerpse voorbeelden

Zoals eerder aangegeven draaide de heilseconomie in Antwerpen na 1585 op volle toeren. In de volgende 
paragraaf zal aan de hand van enkele Antwerpse voorbeelden worden geïllustreerd hoe de zorg voor het zielenheil er 
ten tijde van de Contrareformatie er uit kon zien.

In het zeventiende-eeuwse Antwerpen was Nicolaas Rockox een belangrijke man. Hij bekleedde 
verschillende functies in het stadsbestuur waaronder die van burgemeester.303  In de kunsthistorische literatuur is 
Nicolaas Rockox vooral bekend als opdrachtgever van Rubens. Rockox was zeer welgesteld. Dit betekende dat hij 
over aanzienlijke middelen beschikte om zorg te dragen voor zijn eigen zielenheil en dat van zijn verwanten. De 
maatregelen die  Rockox en zijn vrouw voor hun zielenheil namen zullen nu de revue passeren. Op 22 september 
1619 overleed de echtgenoot van Nicolaas Rockox, Adriana Perez.  Zij waren 30 jaar getrouwd geweest, maar hun 
huwelijk bleef kinderloos. Voor de afwikkeling van het testament van Adriana betekende dit dat een groot gedeelte 
van haar familievermogen aan Nicolaas toe kwam en dat het restant geërfd werd door haar neven en nichten. In het 
testament van Adriana waren ook enkele bepalingen opgenomen die betrekking hadden op haar zielenheil.  Zo moest 
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301 Bueren en Wüstefeld 1999, p. 115.
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zielenheil van de doden. Als men een mis liet  lezen voor het zielenheil  aan een dergelijk altaar, kreeg men een extra aflaat. 
(Göttler 1996, pp. 66-122, over de situatie in Antwerpen zie: pp. 241-252) 

303 De nu volgende alinea’s zijn voornamelijk gebaseerd op Baudouin 1977 en Cuyck 1881.

Afb. 21. Het Laatste Oordeel, Adriaan Rockox triptiek. (J. Sanders van Hemessen, omstreeks 1540)



er voor 200 gulden aan het lezen van missen besteed worden, 250 gulden diende onder de armen te worden 
verdeeld, 400 gulden werd voor kloosters of behoeftigen onder familie en kennissen bestemd en er werd een 

stichting opgericht die vier studiebeurzen voor Antwerpse arme 
jongens verstrekte.304

Na de begrafenis van Adriana Perez in het klooster van de 
minderbroeders liet Nicolaas een kapel rondom haar begraafplaats 
bouwen. Deze kapel was aan Onbevelkte Ontvangenis gewijd. De 
familie Rockox bezat al een zeer uitgebreide familiekapel in de Sint 
Jakobskerk. Hier lagen de grootvader, ouders, ooms en tantes en een 
broer van Nicolaas begraven.305 De kapel in de Sint Jokobskerk was 
(en is nog steeds) voorzien van een groot altaarstuk waar de grootvader 
van Nicolaas, Adriaan Rockox, met zijn vrouw en kinderen op de 
zijpanelen is afgebeeld (zie afb. 21). De precieze reden waarom 
Nicolaas Rockox een nieuwe kapel voor zijn vrouw en zichzelf liet 
bouwen is onbekend. Wel is bekend dat de schoonfamilie van Nicolaas, 
de familie Perez, een voorkeur had voor de Minderbroeders.306 
Daarnaast bevond het Minderbroederklooster zich dicht in de buurt van 
Rockox’s woning.
Voor de familiekapel liet Rockox een epitaaf door Pieter Paul Rubens 
schilderen, De ongelovige Thomas (afb. 33). Ook schonk Rockox een 
reeds bestaand paneel uit de zestiende eeuw van Ambrosius Benson, 
een Deipara Virgo (zie afb. 22)307  Daarnaast schonk Rockox een 
altaarstuk voor het hoofdaltaar van de kloosterkerk van de 
Minderbroeders, De Lanssteek (afb. 34), ook van Rubens.308 Rockox 
gaf niet alleen opdracht voor het werk van Rubens maar bestelde ook 
het beeldhouwwerk voor het altaar.  Deze opdrachten aan Rubens 

stonden niet op zichzelf.  Rockox was betrokken bij vele opdrachten aan Rubens. De opdrachten voor eigen rekening 
zijn interessant, omdat deze als privé schenkingen van Rockox te zien zijn. Voor de Jezuïetenkerk, de Carolus 
Borromeuskerk, schonk Rockox een altaar met een altaarstuk van Rubens, De terugkeer uit Egypte (afb.  23). Aan de 
kerk van de Annunciaten en de Onze-Lieve-Vrouwe schonk Rockox beide een gebrandschilderd venster.309  Deze 
privé-schenkingen passen goed in het model van Göttler,  waar de decoratie van de kerken ook als een boetemiddel 
te zien is.

Naast schenkingen voor de verfraaiing van kerken schonk Rockox ook aan de armenkas van de stad. In 
1629 en 1630 schonk Rockox 4400 gulden voor de aankoop van tarwe of koren 
voor de armen van Antwerpen.310 Verder schonk Rockox in 1630 twee renten met 
een gezamenlijke waarde van 425 gulden per jaar voor de armenzorg. Er werd wel 
een voorwaarde gesteld aan deze schenking. De aalmoezeniers (die 
verantwoordelijk waren voor de armenzorg) moesten per jaar 200 gulden (van de 
425) aan het Minderbroederklooster betalen. Voor dit bedrag moesten dagelijks 
missen worden gelezen op het hoofdaltaar voor het zielenheil van Adrianna Perez. 
Ook moest op de sterfdag van Adrianna een jaargetijde worden gezongen. Als 
Rockox zou komen te overlijden, moest het bedrag verhoogd worden naar 235 
gulden zodat ook op zijn sterfdag een jaargetijde kon worden gezongen.311

In het sterfjaar van Nicolaas Rockox, 1640, trof hij nog een aantal 
maatregelen. Hij zorgde voor extra inkomsten voor de fundatie die bij de 
familiekapel in de Sint-Jakobskerk hoorde. Rockox zorgde op deze manier voor het 
zielenheil van verwanten. Daarnaast schonk hij nog 7000 gulden aan de arme 
kloosters van Antwerpen en stelde hij, net als zijn overleden echtgenoot, een 
uitgebreid studiefonds in “ter eere Gods ende zijner zielzaligheid”.312  Dit 
studiefonds kon per jaar 24 studiebeurzen uitkeren. Niet alleen Antwerpse jongens 
die gingen studeren konden aanspraak maken op het fonds, maar ook “..religieusen 
in cloosters oft op Begynhoff, ende van devote dochters..” konden een beroep op dit 
fonds doen.313  Op 12 december 1640 overleed Nicolaas Rockox op tachtigjarige 
leeftijd. De uitvaartdienst had plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en hij 
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Afb. 23. De terugkeer uit 
Egypte. (Pieter Paul Rubens, 
1620)

Afb. 22. Deipara Virgo. (Ambrosius Benson, 
1527)



werd begraven naast zijn vrouw in de kapel die hij gesticht had in de Minderbroederkerk. Aangezien Rockox 
kinderloos stierf,  erfde zijn neef zijn achternaam en titels. Deze neef stierf ook kinderloos en de naam Rockox stierf 
uit.

Net als bij de familie Rockox speelde de familiekapel een belangrijke rol in de zorg voor het zielenheil 
voor de Antwerpse elite.  In de familiekapel werden de missen voor het zielenheil gelezen. Maar de familiekapel was 
vooral de plaats waar door middel van epitafen en wapenschilden de herinnering aan de overledenen levend werd 
gehouden. De Belgische historicus Bert Timmermans benoemt in zijn studie Patronen van patronage in het 
zeventiende-eeuwse Antwerpen een aantal patronen. Zo valt het Timmermans op dat bij de nieuw gestichte 
familiekapellen in de zeventiende eeuw veel ‘stijgersfamilies’ betrokken zijn. Timmermans bedoelt hiermee families 
die nog maar enkele generaties deel uitmaken van het patriciaat en/of net in de adelstand zijn verheven. Daarnaast 
valt het Timmermans op dat veel families die op het punt staan om uit te sterven, omdat er geen nakomelingen zijn, 
kiezen voor een familiekapel.  Zowel het feit dat er geen vermogen aan kinderen hoeft te worden nagelaten, als het 
levend houden van de herinnering aan de uitstervende familie(naam) spelen een rol bij de keus voor een familie 
kapel.   Het vermogen kon volledig worden aangewend voor de zorg voor het zielenheil en voor (zelf)
representatie.314

Om een beeld te schetsen van het beheer van een familiekapel zal de kapel van de familie de Roomer als 
voorbeeld dienen.315  Op 1 februari 1633 stierf Catherina Haecx, de vrouw van Lodewijk de Roomer. In haar 
testament legateerde zij 3000 gulden “.. tot het maecken van een kapelle oft eenich ander treffelyck werck soe mynen 
man dat goet vinden sal.  Daervoren de nonnekens vander selver Gidthuyse sullen gehouden syn op myner sterfdach 
iaerlycx voor mynen ziel te bidden ende iaergetyde te doene..”316  Lodewijk droeg zorg voor de stichting van een 
kapel in de kerk van de Falcontinnen en kwam met deze orde overeen dat hij alle kosten die uit de bouw en 
inrichting van de kapel voortvloeide op zich zou nemen. In de kapel werd een grafkelder aangelegd waarin 
uiteindelijk Lodewijk, zijn vrouw Catherina, zijn broer en zijn zus hun laatste rustplaats zouden vinden. De kapel 
bevond zich links achter het hoofdaltaar en was aan Jozef gewijd. Ondanks de in 1639 geplaatste deuren was de 
familiekapel voor iedereen toegankelijk. De deuren accentueerden de privé-status van de kapel, maar hadden geen 
invloed op de toegankelijkheid voor het publiek.

De bouw van de kapel koste 12.000 gulden. Daarnaast werd een marmeren altaar geplaatst en werd de 
kapel uitgebreid gedecoreerd. De zus van Lodewijk, Christina, was de enige erfgenaam. In het testament van 
Lodewijk werd bepaald dat 12.000 gulden aan het klooster van de Falcontinnen geschonken diende te worden, 6.000 
gulden na het overlijden van Lodewijk en 6.000 na het overlijden van Christina. Verder bepaalde Lodewijk dat na 
zijn dood 500 requiemmissen gevierd moesten worden. Naast de 6.000 gulden van Lodewijk,  legateerde Christina 
zelf een bedrag van 18.702 gulden, verschillende schilderijen en zilverwerk aan de kapel. Na het overlijden van 
Christina was de broer van Lodewijk, Gaspar de Roomer, verantwoordelijk voor het toezicht op de familiekapel. 
Alhoewel Gaspar in Napels woonde deed hij toch nog aanzienlijke investeringen. In de periode 1657-1671 schonk 
hij minimaal 14.180 gulden. Deze schenkingen werden besteed aan verfraaiing en vernieuwing van de kapel, 
liturgische boeken en kerkgewaden.

De decoratie van de familiekapel bestond uit schilderijen en marmer beeldhouwwerk. Het altaar was 
voorzien van een altaarstuk van Gerard Seghers waarop de Terugkeer van de Heilige familie uit Egypte afgebeeld 
was.317 “Het altaar werd geflankeerd door twee portalen met daarin een wit marmeren Sint-Lodewijk en een Heilige 
Catherina.”318  Daarnaast was de kapel met andere schilderijen versiert,  waaronder een Droom van Sint-Jozef en een 
Aanbidding van de herders, ook vervaardigd door Gerard Seghers. Later werden door Christina enkele schilderijen 
geschonken “...een schilderye van Brughel wesend eenen St. Joseph in eenen frayen blommencrans ...”, een 
wapenblazoen en konterfeitsels van Gaspar en Lodewijk de Roomer en Catharina Haecx. Ook liet Christina vier 
marmeren epitafen plaatsen. Deze dienden geplaatst te worden tegenover de vier epitafen die Lodewijk reeds had 
laten plaatsen.  Gasper de Roomer schonk edelsmeedwerk en luxetextiel en een groot aantal epitafen; in 1655 vier 
marmeren epitafen voor naast de deur (600 gulden) en vier geschilderde epitafen (ongeveer 50 gulden),  in 1656 
twee marmeren epitafen aan weerszijde van het altaar (312 gulden) en twee geschilderde epitafen (ongeveer 25 
gulden),  in de periode 1663-1664 tien marmeren epitafen (2.468 gulden) waarbij ook tien schilderijen hoorden (188 
gulden) en de laatste vier marmeren epitafen werden in 1668 besteld (570 gulden). Ook bij deze opdracht hoorden 
vier schilderijen (60 gulden).319  

De familiekapel van de familie de Roomer was een rijk gedecoreerde kapel waar door middel van 
wapenschilden, portretten en epitafen de memoria aan de overleden familieleden in de stand werd gehouden. Ook 
Gaspar die op grote afstand van de kapel woonde, in Napels, droeg zorg voor het verrijken van de kapel. De zorg 
voor elkaars zielenheil illustreert de relatie die na de dood tussen doden en levenden bleef bestaan. 

Besluit
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In dit hoofdstuk zijn uitvoerig de decreten van het concilie van Trente aan bod gekomen. Duidelijk werd 
dat de leerstellingen die betrekking hebben op de dood en het hiernamaals niet verschillen van de middeleeuwse 
ideeën over deze onderwerpen. Een belangrijke verandering na Trente is dat er geen ruimte meer was voor 
heterodoxie binnen de kerk. De leer is duidelijk en strak afgebakend en de hervormingen in de bestuursstructuur van 
de kerk zorgden er voor dat de bisschoppen effectief konden toezien op een juiste implementatie van de Tridentijnse 
ideeën in hun diocesen.

De maatregelen die men kon treffen voor de zorg van het zielenheil veranderden na Trente niet. Maar 
veranderde er wel iets in het beeldgebruik? Op het concilie van Trente werd besloten dat misbruik van relieken en 
heiligen beelden en het afbeelden van valse dogma’s moesten worden bestreden. De bisschoppen kregen veel ruimte 
om te bepalen wat geoorloofd was en wat niet. Na Trente verscheen er theologische traktaatliteratuur over het 
beeldgebruik om zo invulling te geven aan het niet erg concrete decreet van Trente.  Zoals boven geschetst, werden 
deze traktaten gebruik op de verschillende provinciaalconcilies en dioceessynodes. Voor de situatie in de Zuidelijken 
Nederlanden is duidelijk dat men vooral moeite had met naakte onzedelijke afbeeldingen, met afbeeldingen van 
apocriefe verhalen en met portretten van levende personen op het middenpaneel.

Uit de voorbeelden uit Antwerpen werd duidelijk dat de heilseconomie op volle toeren draaide. Om de 
schade te herstellen van een aantal jaren calvinistisch bewind, werden veel kerken en kloosters opnieuw 
gedecoreerd. De financiering voor dit herstel werd gedragen door de bevolking.  Privé personen,  broederschappen en 
gilden schonken nieuwe kunstwerken ter versiering van de kerken en kloosters. Door de kerk werd benadrukt dat 
kerkherstel / decoratie een vorm van boete was. Veel kunstwerken die werden geschonken in de “wederopbouw” 
periode zijn als memorialbilder te zien. 

Het stichten van een familiekapel was een gewilde manier van de Antwerpse elite om de herinnering aan de 
familie levend te houden (wereldlijke fama) en om zorg te dragen voor het zielenheil van de familieleden. De kosten 
die met de bouw en het beheer van een familiekapel samenhingen waren zeer aanzienlijk, zoals bleek uit het 
voorbeeld van de familie de Roomer. Hetzelfde voorbeeld maakte duidelijk dat ook familieleden die ver van de 
familiekapel vandaan woonden toch betrokken bleven bij het wel en wee van de kapel. In deze zin is sprake van een 
groep waarin de doden en levenden zorg voor elkaar dragen. Of zoals Oexle het zegt: “für die Memoria war 
grundlegend, da! sie soziales Handeln bedeutete, das Lebende und Tote verband.”320
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Hoofdstuk IV

 
In de voorgaande hoofdstukken is per periode beschreven wat de theologische ideeën over de dood en het 

zielenheil waren en wat die betekenden voor de memoria. In elk hoofdstuk zijn voorbeelden gegeven van 
maatregelen die samenhangen met de memoria. De memoriestukken die bij deze voorbeelden horen, worden in dit 
hoofdstuk nader bekeken.  Aangezien in deze scriptie de toepasbaarheid van het concept memoria na de Reformatie 
verkend wordt, wil ik kort een voorbeeld geven van onderzoek waar dit concept succesvol is toegepast. Als 
voorbeeld zal het onderzoeksproject De functies van kunst, ritueel en tekst in de memoria in de Middeleeuwen van 
Truus van Bueren gebruikt worden. Vervolgens zullen memoriestukken uit de pre-reformatorische, de 
Reformatorische en Contrareformatische perioden bekeken worden. Deze voorbeelden zullen onder andere bestaan 
uit memoriestukken die gerelateerd zijn aan voorbeelden uit de eerdere hoofdstukken. Zo zullen twee 
memoriestukken voor Elisabeth van Culemborg (1475-1555) (zie hoofdstuk I) als voorbeeld worden gebruikt. De 
memorietafels zelf en de context waarin de memoriestukken ontstonden zullen centraal staan. Aan de hand van het 
concept memoria zal gepoogd worden de context van elk memorie te reconstrueren. Op deze manier wordt ook de 
bruikbaarheid het concept memoria onderzocht.

Naast de toepasbaarheid van het concept memoria na de Reformatie zal ook hetgeen Oexle geschreven 
heeft over memoria na de Reformatie aan bod komen. Oexle schrijft dat het idee dat de doden onder de levenden 
aanwezig zijn tot aan het begin van de negentiende eeuw herkenbaar is. Zoals eerder geschreven, vermoed ik dat het 
(theologisch) denken over de dood en het hiernamaals invloed heeft op de ideeën over memoria. Als dit zo is, wat is 
dan de invloed van dit denken op de memoriekunst? In dit laatste hoofdstuk zullen dan ook de mogelijke verschillen 
in memoriestukken verkend worden voorzover deze aanwezig zijn. Bovenstaande betekent dat dit hoofdstuk een 
tweeledig karakter heeft. Aan de ene kant komen de memoriestukken zelf aan bod. Aan de andere kant wil ik de 
toepasbaarheid van het onderzoeksconcept memoria verder bekijken. Aangezien ik niet de mogelijk had om een 
groot vergelijkend onderzoek te doen, zal dit hoofdstuk een verkennend karakter hebben. Het kan als basis voor een 
vervolgonderzoek dienen. 

Memorieonderzoek 

De Utrechtse kunsthistorica Truus van Bueren is al kort genoemd als voorbeeld van iemand die een 
omvangrijk inventariserend en vergelijkend onderzoek heeft gedaan naar memorievoorstellingen. Het project 
waaruit dit onderzoek voortvloeit, loopt sinds 1996 en heeft sinds 2003 de naam De functies van kunst, ritueel en 
tekst in de memoria in de Middeleeuwen. Tot nu toe heeft dit onderzoeksproject geleid tot een tentoonstelling Leven 
na de dood met een gelijknamige wetenschappelijke publicatie (1999-2000), een aantal lezingen en een aantal 
symposia. Ook de bundel Care for the Here and the Hereafter, waarin een groot aantal lezingen in artikelvorm 
werden opgenomen, en een online database vloeiden voort uit dit onderzoeksproject.321 

Aan de hand van deze publicaties zal ik proberen kort enkele onderwerpen die samenhangen met de 
functies van memoriestukken te benoemen. Aangezien bovengenoemd onderzoeksproject een groot inventariserend 
en vergelijkend onderzoek is, is er gekeken of het mogelijk was de memorietafels in te delen in groepen gebaseerd 
op functie. Oexle noemt in Memoria und Memorialbild ook verschillende functies.  Deze indeling heeft als 
uitgangspunt gediend voor Truus van Bueren, maar zij komt toch tot een andere indeling.322  Zij onderscheidt 
memoriestukken waar de belangrijkste functie de zorg voor het zielenheil is, memoriestukken met een politiek 
maatschappelijke functie, memoriestukken waar de verbondenheid van de familie centraal staat,  memoriestukken 
die bij een stichting of schenking horen en memoriestukken waarop leden van gemeenschappen anders dan de 
familie zijn afgebeeld, denk aan broederschappen.323  Voor al deze verschillende functies geldt dat er (ook) een 
religieuze functie te herkennen is.  Het aardige bij het benoemen van de functies is dat de memoriestukken die 
onderzocht zijn de basis vormen voor de te gebruiken categorieën. Zo noemt Oexle ook de memoriestukken waar de 
relatie tussen vrienden centraal staat. Maar omdat dit soort memorietafels niet zijn aangetroffen in de Noordelijke 
Nederlanden is deze categorie niet gebruikt.324  Daarentegen bleek een categorie die Oexle niet noemde wel 
wenselijk, namelijk de memoriestukken waarop gemeenschappen zoals broederschappen zijn afgebeeld. Bij het 
bepalen van de functie van een memoriestuk is het belangrijk dat men zich realiseert dat meerdere functies 
tegelijkertijd mogelijk zijn. In hoofdstuk I is al gebleken dat de memoriefunctie (waar de zorg voor het zielenheil 
centraal staat) samen kan gaan met een politieke functie.  Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de memoriefunctie en 
een stichtingsfunctie, maar andere combinaties zijn ook mogelijk. Belangrijk is dat in de middeleeuwen de zorg 
voor het zielenheil altijd een rol speelt, een hoofdrol dan wel een bijrol.

Om de functie van een memoriestuk te achterhalen moeten een aantal vragen worden gesteld. Als eerste wil 
men natuurlijk weten wie maakte dit kunstwerk? wat is het? wat stelt het voor? waar werd het gemaakt? en wanneer 
werd dit kunstwerk gemaakt? Vervolgens rijst de vraag op wie gaf opdracht voor het werk en wat was de aanleiding 

Memoriestukken en hun context Hoofdstuk IV

53.

321 Zie: http://www.let.uu.nl/memorie/about.php (februari 2009), Bueren en Wüstefeld 1999 en Bueren en Leerdam 2005.
322 Bueren en Wüstefeld 1999, p. 13.
323 Zie: http://www.let.uu.nl/memorie/memoria.php (februari 2009) en Bueren en Wüstefeld 1999, pp. 66-88. 
324  Bueren en Wüstefeld 1999, p. 13, zie noot 11. Truus van Bueren deelde mij  mondeling  mee dat zij nu een categorie zou 

hanteren waar alle memoriestukken waar relaties buiten de familie om centraal staan. Dit  betekent dat  de memoriestukken voor 
vriendengroepen in dezelfde categorie vallen als de broederschappen.



voor de opdracht? Deze laatste vragen kunnen helpen de functie te bepalen. Voor de vraag wat de functie van het 
kunstwerk was, is de context waarin het kunstwerk ontstond en functioneerde van groot belang. Het concept 
memoria is vooral waardevol bij het reconstrueren van de context van een kunstwerk. Doordat de onderzoeker weet 
dat er zoiets als een memoriecultuur was, wordt hij gedwongen verder te kijken dan alleen naar het kunstwerk zelf. 
De onderzoeker weet immers dat de relatie tussen de doden en levenden wezenlijk anders was dan in onze cultuur. 

De context waarin het kunstwerk functioneerde heeft ook invloed op de vorm en verschijning van het 
kunstwerk. Als we bijvoorbeeld kijken naar de gebedsportretten op memoriestukken dan blijkt dat er bepaalde regels 
in acht werden genomen, die samen hingen met de maatschappelijk context.325 Als er meerdere gebedsportretten op 
een memoriestuk zijn afgebeeld, is er vaak sprake van een zekere hiërarchie die overeenkomt met de hiërarchie die 
gold in de toenmalige samenleving. Mannen worden over het algemeen aan de hoger gewaardeerde (voor de 
beschouwer) linkerkant afgebeeld. Vrouwen worden aan rechterkant afgebeeld (zie afb. 1). Maar ook verschillende 
maatschappelijke posities komen in de gebedsportretten tot uitdrukking.  Een geestelijke wordt veelal op een hoger 
gewaardeerde plaats dan een niet geestelijke afgebeeld (zie afb. 24, 25 en 26). Daarnaast zijn er nog andere zaken af 
te leiden uit de gebedsportretten.  Zo zijn de personen die tijdens de vervaardiging van het werk overleden waren 
vaak te onderscheiden van de personen die op dat moment nog wel leefden.  De reeds overleden personen zijn 
bijvoorbeeld aan hun kleding of door markeringen herkenbaar (zie afb. 26). Ook is het mogelijk om de onderlinge 
familierelaties te reconstrueren. Personen die gedurende hun leven meerdere partners hadden, kunnen met deze 
partners (en eventueel de kinderen) worden afgebeeld (zie afb. 29 en afb. 30).

Oexle heeft er op gewezen dat voor het tegenwoordig zijn van de doden het noemen van de naam zeer 
belangrijk is (zie pagina 40).326 Vrijwel altijd werd de naam van de gememoreerde op of bij het memoriestuk 
weergegeven.  Een grote bron van informatie over de context waarin een memoriestuk ontstond en functioneerde, 
zijn dan ook de teksten die bij of op de memoriestukken geschreven werden. Het bestuderen van deze teksten geeft 
vaak duidelijkheid over wie de personen zijn voor wie het memoriestuk is opgericht. Daarnaast worden vaak de 
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325 Voor deze alinea is gebruik gemaakt  van http://www.let.uu.nl/memorie/memoria.php (februari 2009) en Bueren en Wüstefeld 
1999, pp. 89-108.

326  Oexle schrijft:  “Die in der Namensnennung konstituierte Gegenwart eines Toten hat in der bildlichen Darstellung des 
Genannten immer ihren sprechendsten Ausdruck gefunden. Der Name des Toten und sein Bild gehören aufs  engste zusammen. 
Deshalb sind Namensnennung und Bilddarstellung in den älteren Epochen der  europäischen Sozialgeschichte bis zum Beginn 
der Moderne wesentliche Elemente von Memoria.” (Oexle 1984, p. 387.)

Afb. 25. Leden van het geslacht Lokhorst die ridder waren. 
Rechter paneel. (omstreeks 1510)

Afb. 24. Leden van het geslacht Lokhorst die geestelijke waren. 
Linker paneel. (omstreeks 1510)



sterfdata genoemd. Soms worden er ook aanvullende 
gegevens over iemands leven gegeven. Allemaal zaken 
waarmee de onderzoeker een context kan 
reconstrueren. 
Andere interessante onderwerpen die nauw met de 
context van memoriestukken samenhangen zijn de 
intentie van de opdrachtgever en de receptie van de 
beschouwers.327  De vraag welke boodschap de 
opdrachtgever wilde overbrengen met een 
memoriestuk en de vraag of het publiek deze begreep, 
zijn nauw verwant aan de vraag wat de functie van een 
werk was. Het voorbeeld uit hoofdstuk I van de 
portretreeks van de landscommandeurs van de Duitse 
orde is een goede illustratie. De vermoedelijke 
boodschap was: wij zijn een oude institutie met oude 
rechten, wereldlijke overheid respecteer deze rechten 
(zie hoofdstuk I). Het onderzoek naar de receptie van 
memoriestukken is zeer lastig, aangezien men op zoek 
moet naar bronnen die op het eerste gezicht niet met 
het memoriestuk te maken hebben. Zo kunnen 
reisverslagen waarin memoriestukken genoemd 
worden, als bron worden gebruikt.328  Maar ook 
brieven en reisgidsen kunnen worden gebruikt om de 
receptie te bepalen.329 Ondanks deze bronnen blijft het 
lastig om de receptie te bepalen. De schrijvers hadden 
niet als doel om de waardering van een memoriestuk te 

schrijven, maar doen dit zijdelings. Mede door de verschillen in het bronnenmateriaal (wat voor soort bron, hoe 
uitgebreid wordt een werk besproken, wie was het publiek van de schrijver) is het lastig om vergelijkend onderzoek 
te doen naar de receptie van memoriestukken.330

Naast de zaken die direct gerelateerd zijn aan de context waarin een memoriestuk ontstond en de manier 
waarop het werk werd gebruikt,  kunnen ook meer traditionele kunsthistorische vragen worden gesteld. Vragen als: 
welke iconografie wordt er gebruikt? welke religieuze scènes waren populair? werden heiligen bij de 
gebedsportretten afgebeeld en zo ja welke? Ook voor deze vragen blijkt de context een rol te spelen.  De keuze van 
de religieuze scène kan samenhangen met het leven van de gememoreerde. Het memoriestuk voor Johan Evertz.  en 
zijn ouders (afb. 27) is bijvoorbeeld voorzien van een verbeelding van het verhaal waar Jezus de kinderen tot zich 
laat komen (Matt. 19:13-15,  Luc. 18:15-17 en Marc. 10:13-16).331 Deze scène past goed bij het leven van Johan 
Evertz. en zijn ouders. Johan Evertz.  stichtte een weeshuis in Kampen en ook zijn vader schonk aan deze instelling. 
Daarnaast was Johan Evertz. de eerste regent van het weeshuis. Deze functie wordt ook in de tekst op het 
memoriestuk genoemd. Naast dat de context waarin een kunstwerk ontstond op zichzelf interessant is,  kan ze ook 
een verklaring vormen voor “traditionele” kunsthistorische vragen als waarom is gekozen voor deze iconografie.

Tot slot wil ik nog iets dieper in gaan op een onderdeel van de context van een memoriestuk waar de ideeën 
van Oexle over memoria goed bruikbaar blijken. Het gaat om de opdrachtsituaties van de memoriestukken. Voor 
Oexle is het sociale handelen van de doden en de levenden kenmerkend voor de memoria.  De verplichtingen die 
deze groepen jegens elkaar hebben, is van groot belang. Deze verplichtingen zien we ook terug bij de 
opdrachtsituatie van memoriestukken. Uit het onderzoek van Van Bueren is duidelijk naar voren gekomen dat de 
opdrachtgever voor een memoriestuk niet dezelfde persoon hoeft te zijn als de persoon die gememoreerd wordt. 
Degene die in gebedshouding is afgebeeld, is niet vanzelfsprekend ook de opdrachtgever.332 Nabestaanden konden 
bij de afwikkeling van de nalatenschap lange tijd na het overlijden opdracht geven voor een memoriestuk. De 
executeurs-testamentair,  die geen familierelatie met de overledene hadden, konden ook opdrachten geven voor 
memoriestukken.

De verplichtingen die de levenden en de doden jegens elkaar hadden, hing voornamelijk samen met de zorg 
voor het zielenheil. In deze context moeten de opdrachten van memoriestukken dan ook vaak gezien worden. De 
verplichting om zorg te dragen voor elkaars zielenheil kwam niet alleen voort uit de laatste wil van de overledenen. 
Het voorbeeld van Alijd Salm uit Utrecht illustreert dit mooi.333 Deze Alijd krijgt met het overlijden van haar vader 
in 1527 een groot kapitaal in handen.  In 1537 wilde zij maatregelen treffen voor haar eigen zielenheil, maar ook 
voor het zielenheil van haar voorouders en oom, kortom voor haar verwanten. In een rekest dat zij indiende bij het 

Memoriestukken en hun context Hoofdstuk IV

55.

327 Zie over intentie en receptie: Bueren 2005.
328 De Utrechtse historicus van den Hoven van Genderen geeft het voorbeeld van een reisverslag van de nieuw gekozen koning 

van Duitsland, Frederik III uit 1443. (Zie: Hoven van Genderen 2005)
329 Hoven van Genderen 2005, p. 268.
330 Zie: Hoven van Genderen 2005, p. 282.
331 De informatie over dit memoriestuk komt uit: Bueren en Wüstefeld 1999, pp. 211-213.
332 Zie http://www.let.uu.nl/memorie/memoria.php (februari 2009) en Bueren en Wüstefeld 1999.
333 Zie Bueren en Wüstefeld 1999, p. 126.

Afb. 26. Memoriestuk voor onbekend familie. (omstreeks 1490)



Hof van Utrecht motiveerde zij haar wens om zorg te dragen voor het zielenheil van haar voorouders. Uit dit rekest 
blijkt dat Alijd de maatregelen niet nam omdat haar dit opgedragen was middels een testament of iets dergelijks, 
maar omdat Alijd zelf zo haar bedenkingen had bij de levenswandel van haar vader en oom. Zij voelde zelf de 
verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor het zielenheil van haar verwanten. De verplichting van de levenden 
jegens de doden werd dus niet altijd expliciet vastgelegd. Er was dan ook sprake van een morele verplichting. 

Memoriestukken

In de bovenstaande paragraaf zijn enkele onderwerpen die bij het onderzoek naar memoriestukken naar 
voren kunnen komen, besproken. In deze paragraaf zullen enkele memoriestukken nader bekeken worden. Sommige 
memoriestukken hangen samen met de voorbeelden uit de eerdere hoofdstukken, andere staan hier los van.  Als 
eerste zal de memorietafel voor de heren van Montfoort aan bod komen.  Vervolgens worden twee memoriestukken 
behandeld die voor de nagedachtenis aan Elisabeth van Culemborg en haar twee mannen vervaardigd werden (zie 
hoofdstuk I). Deze drie panelen dienen als voorbeeld voor de “pre-Reformatorische” periode.

 Vervolgens worden voorbeelden van Lutherse memoriestukken uit het graafschap Schaumburg (zie 
hoofdstuk II) bekeken. Tot slot zullen  memorietafels van na de Contrareformatie de revue passeren. Het gaat om 
memoriestukken voor het echtpaar Rockox (zie hoofdstuk III) en een zeventiende-eeuws memoriestuk uit de 
Noordelijke Nederlanden.  Bij verschillende voorbeelden zal de bruikbaarheid van het concept memoria in relatie tot 
de context waarin het werk ontstond, besproken worden.
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Afb. 27. Memoriestuk voor Johan Evertz. (omstreeks 1555)



De heren van Montfoort

De memorietafel voor de heren van Montfoort is één van de oudst bewaard gebleven memorietafels uit het 
bisdom Utrecht.334  Het paneel wordt gedateerd na 1365, rond 1380.335  Op het paneel worden vier geharnaste 
personen geknield voor een tronende Maria met kind weergegeven. Achter de geharnaste figuren is een heilige 
afgebeeld, in dit geval Sint-Joris. Uit de wapenschilden met helmteken die bij de gebedsportretten zijn afgebeeld, 
blijkt dat de geknielde mannen familie van elkaar zijn. Het gaat om leden van de familie De Rovere van Montfoort. 
Aan de hand van de tekst onder op het paneel zijn drie personen te identificeren. De tekst luidt:

Int jaer ons heeren dusent drie hondert vijf en veertich
op sante Cosmas en Damianus dach bleven doot
op die Vrienzen bij grave Willem van Heynegouwen
van Hollant en van Zeland en heer van Vrieslant
heer Jan van Montfoorde heer Roeloff van Montfoorde
heer Willem van Montfoorde met veel hare magen vrienden
en ondergebonden [dan volgt een opengelaten stuk]
bidt voor haer allen zielen

Dit memoriestuk is bedoeld voor de drie heren van Montfoort die genoemd worden en hun verwanten (hare 
magen) en vrienden en ondergeschikten die bij de slag van Warns (bij Stavoren) in 1345 omkwamen. Dit betekent 
dat het paneel ten minste twintig jaar na het overlijden van de heren van Montfoort vervaardigd werd en dat de 
opdracht rond diezelfde tijd gegeven moet zijn. Men vermoedt dan ook dat de vierde ridder de opdrachtgever van 
het paneel is. Tot nu toe zijn er verschillende kandidaten die de opdrachtgever kunnen zijn: Zweder II van 
Montfoort, de broer van de gesneuvelde Jan I. Ook zijn zoon Hendrik III van Montfoort kan de mogelijke 
opdrachtgever zijn. Eén ding is echter duidelijk: geruime tijd na het overlijden van de drie heren van Montfoort 
wordt er door een nazaat zorg gedragen voor hun zielenheil. De laatste regel van de tekst op het epitaaf “bidt voor 
haer allen ziel” maakt dit duidelijk.

Het voorbeeld van de heren van Montfoort heeft een aantal dingen gemeen met veel andere middeleeuwse 
memorietafels. Ten eerste de identificeerbaarheid van de afgebeelde personen aan de hand van familiewapens en de 
tekst. Een andere overeenkomst is de opgeschreven bede (in dit geval: bidt voor haer allen zielen) waaruit de 
memoriefunctie blijkt.
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334  De informatie over dit memoriestuk komt uit: Bueren en Wüstefeld 1999, pp. 231-232 en http://www.let.uu.nl/memorie/
showWerk.php?werk=1475&&prevpage=memorie/search (3-2009).

335 Uit  dendrochronologisch onderzoek bleek dat  het paneel niet voor 1365 vervaardigd kan zijn. Zie Bueren en Wüstefeld 1999, 
p. 232.

Afb. 28. Memoriestuk voor de heren van Montfoort. (omstreeks 1380)



Elisabeth van Culemborg

In hoofdstuk I werd beschreven welke maatregelen Elisabeth van Culemborg allemaal nam om zorg te 
dragen voor het zielenheil van haar overleden echtgenoten en haar eigen zielenheil. In Culemborg zijn twee 
memorietafels bewaard gebleven waarop Elisabeth en haar echtgenoten zijn afgebeeld. Over het vermoedelijk 
jongste van de twee memoriestukken is het meeste bekend (afb. 29). De contracten en rekeningen voor het altaarstuk 
waar deze luiken deel van uitmaakten, zijn bewaard gebleven en maken het mogelijk de ontstaansgeschiedenis te 
reconstrueren.336 Na de dood van Elisabeth in 1555 werd in 1557 opdracht gegeven tot het maken van een retabel 
voor de Heilige Sacramentskapel van de Barbarakerk in Culemborg. Elisabeth had in 1554 opdracht geven voor de 
bouw van deze kapel. Uit de contracten blijkt dat op het middenpaneel het Laatste Avondmaal moest worden 
verbeeld. Op de zijpanelen aan de binnenkant moest de Maaltijd van Ahasverus en de Pasachmaaltijd worden 
afgebeeld. Op de buitenzijde van de zijpanelen werd de Inzameling van het manna weergegeven. Na de 
beeldenstorm in 1566 werd in 1570 opnieuw opdracht gegeven aan de schilder Jan Deys om dezelfde voorstellingen 
te schilderen. Ten tijde van de beeldenstorm was het werk immers beschadigd.

De paneeltjes die bewaard zijn gebleven en waar Elisabeth en haar partners op afgebeeld zijn, zijn de 
zijpanelen van de predella. De opdracht voor de huidige voorstelling wordt in het contract uit 1570 genoemd. In het 
contract uit 1557 wordt opdracht gegeven om een Gregoriusmis af te beelden en een gebedsportret van Elisabeth 
van Culemborg. Blijkbaar werd een nieuwe hoofdvoorstelling wenselijk geacht.337 Op de achterkant van de huidige 
panelen zijn Elia door de Engel bezocht en Mozes slaat water uit de rots verbeeld.  De predella bestond uit drie 
vakken waar in het midden de monstrans met de hostie bewaard kon worden. Aan weerszijde van het middelste vak 
moesten beelden van Elisabeth van Culemborg en Antonie van Lalaing worden geplaatst.

Uit de afmetingen van de grote zijpanelen (215 x 80 cm) en de zijluiken van de predella (73 x 47 cm) blijkt 
dat de gebedsportretten een bescheiden plaats in namen in het geheel. Op het linkerpaneel zijn Jan van Luxemburg 
(!  1508) en Antonie van Lalaing (!  1540) afgebeeld. Beide echtgenoten van Elisabeth zijn te herkennen aan hun 
wapenschilden. De mannen zijn allebei in een gebedshouding achter een bidbank weergegeven. Beide dragen een 
harnas waarover zij een wapenrok met hun familiewapen dragen. Zij worden omringd door weesjongens. Ook 
Elisabeth is op het rechterpaneel achter een bidbank in gebedshouding afgebeeld. Zij draagt zwarte kleren, 
vermoedelijk in overeenstemming met haar staat als weduwe. Boven haar worden twee alliantiewapens weergeven. 
Eén van het geslacht van Luxemburg en van Culemborg en één van het geslacht van Lalaing en van Culemborg Zij 
wordt omringd door weesmeisjes.  Op de mouw van drie weesmeisjes is de letter E afgebeeld.  Deze E refereert aan 
het Elisabeth weeshuis, dat na haar dood door haar executeurs-testamentair gesticht werd (zie hoofdstuk I). De 
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336  De informatie over deze twee luiken komt uit: Bueren en Wüstefeld 1999, pp. 255-256, http://www.let.uu.nl/memorie/
showWerk.php?werk=1862&&prevpage=memorie/search (februari 2009) en de online catalogus van museum Elisabeth 
Weeshuis http://www.igem.nl/ , objectnummer 0570-0212. (februari 2009)

337 De reden voor het veranderen van de hoofdscène is onbekend.

Afb. 29 Zijpanelen van de predela van het altaarstuk voor het Elisabethweeshuis te Culemborg. 



keuze voor de religieuze scènes op het altaarstuk sluiten goed aan bij de plaats waar het altaar voor bedoeld was, de 
Heilige Sacramentskapel. 

Vanwege het concept memoria is men zich bewust van de samenhang van het memoriestuk met andere 
maatregelen voor het zielenheil. Hierdoor kan sneller het verband worden gelegd met de stichting van het weeshuis. 
Daarnaast is de onderzoeker zich bewust van de verplichting van de levenden ten opzichte van de doden. Hierdoor 
kan men er niet zonder meer van uitgaan dat de personen die weergeven zijn in gebedshouding ook de 
opdrachtgevers zijn. Uit het contract dat voor deze panelen  bewaard gebleven is, blijkt dat niet de afgebeelde 
personen maar de executeurs-testamentair de opdrachtgevers voor dit memoriestuk zijn. Als we kijken naar de 
functies van het altaarstuk van Elisabeth van Culemborg dan zijn er een aantal te benoemen. De meest 
vanzelfsprekende functie is die van altaarstuk. Ook is het een memoriestuk waar de zorg voor het zielenheil centraal 
staat. De verschillende stichtingen waar dit memoriestuk mee samenhangt (de Heilige sacramentskapel en het 
weeshuis) zijn bedoeld als maatregelen voor het zielenheil. Vanwege deze stichtingen is het altaarstuk, naar mijn 

mening, ook als stichtingsstuk te zien. Daarnaast is het ook duidelijk een familiestuk. Er wordt een situatie 
weergegeven die in werkelijkheid nooit bestaan kan hebben.  Jan van Luxemburg en Antonie van Lelaing waren niet 
tegelijkertijd de echtgenoot van Elisabeth. Het memoriestuk verbeeldt de verbondenheid van de geportretteerden 
met elkaar ondanks de dood.

Op het tweede memoriestuk voor Elisabeth van Culemborg (afb. 30) wordt zij afgebeeld met haar twee 
echtgenoten in een berglandschap.338 Ook op dit schilderij zijn de personen te identificeren aan hun familiewapen, 
Elisabeth is hier wederom van twee alliantiewapens voorzien. Over de opdrachtsituatie en de bestemming van dit 
paneel is niet veel bekend. Er zijn geen bronnen die informatie geven over de context waarin dit werk ontstond. 
Maar door goed naar het paneel te kijken (en door technisch onderzoek van het paneel) zijn toch een aantal 
uitspraken te doen. Uit de tekst boven het hoofd van Elisabeth (“Etatis Cuius libet Eoru(m) Circa An XXXI”) blijkt 
dat de geportretteerden afgebeeld zijn als waren zij rond (Circa) de 31 jaar oud. Vermoedelijk is dit de leeftijd 
waarop Jan van Luxemburg overleed. Onder de handen van Antonie van Lalaing (de rechter figuur) is een tekst 
weergegeven die ook op de (originele) lijst is geschreven: “A solis ortu usque ad occasum laudabile nomen 
Domini”. Dit is een vers uit Psalm 112/113:3: “Van de opgang der zon tot haar dalen zij geprezen de naam van de 
Heer”. Uit onderzoek aan het paneel is gebleken dat de kans groot is dat de portretten gekopieerd zijn van reeds 
bestaande portretten.339 Het portret van Jan van Luxemburg doet schematisch aan. De belichting van de personen is 
niet uniform en de portretten staan los van elkaar. Er is niet echt contact tussen de geportretteerden. Elisabeth staat 
enigszins achter de mannen opgesteld in plaats van er tussen. Het vermoeden dat voor de portretten bestaande 
portretten zijn gebruikt, leidt tot de gedachte dat dit paneel ruim na de dood van Jan van Luxemburg vervaardigd 
moet zijn. Op stilistische gronden wordt dit paneel in de periode 1530-1560 gedateerd.
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338  De informatie over dit paneel komt  van: http://www.let.uu.nl/memorie/showWerk.php?werk=1716&&prevpage=memorie/
search (februari 2009) en Bueren en Wüstefeld 1999, pp. 253-254.

339 Bueren en Wüstefeld 1999, p. 256.

Afb. 30. Memoriestuk voor Elisabeth van Culemborg en haar twee echtgenoten. 
(vanaf 1530)



Buiten het paneel om, is er weinig informatie over het werk.  Hierdoor is het moeilijk een context te 
reconstrueren. Een memoriefunctie van het stuk is aannemelijk omdat de personen identificeerbaar zijn en ze in 
gebedshouding worden weergegeven. De tekst op het paneel en de lijst wijst op een religieuze context. Ook de 
gebedshouding en de bidbanken waar de mannen op lijken te knielen, wijst op deze context. Helaas is de plaats waar 
het paneel voor bedoeld was onbekend. Het is wel bekend dat het paneel vanaf 1753 aanwijsbaar in het Elisabeth 
weeshuis aanwezig is.340 Zo blijkt dat voor het gebruik van het concept memoria de onderzoeker afhankelijk is van 
aanvullende bronnen om de context waarin het werk functioneerde te bepalen. Als men zich bewust is van het 
concept memoria weet men dat de opdracht van het werk niet gegeven hoeft te zijn direct na de dood van Jan van 
Luxemburg en het nieuwe huwelijk van Catherina, zoals in 1933 door de stadsarchivaris van Culemborg beweerd 
werd.341 
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340 De Beaufort en Van den Berg, vermoeden dat het werk in 1560 door de executeurs-testamentair in opdracht werd gegeven, net 
als de eerder behandelde zijpanelen. (Beaufort  en Berg 1968) Het paneel zou dan bedoeld zijn  voor het weeshuis dat  in 
hetzelfde jaar werd geopend. Het laatste vers van psalm 112/113 luidt: “die [de Here J.M.] de onvruchtbare huisvrouw doet 
wonen[,] als een blijde moeder van kinderen. Halleluja.” (NBG vertaling 1951) Is dit  slecht toeval?  Of wordt op Elisabeth 
gedoeld, die kinderloos stierf en een weeshuis stichtte?

341 Zie Sillevis 1933.

Afb. 31. Memoriestuk voor het gezin van Christoff von Landsberg. 
(Hermann Moller, 1584)



Epitafen van de familie Von Landsberg

In hoofdstuk II werd reeds de studie van de Duitse kunsthistorica Karin Tebbe Epitaphien in der Grafschaft 
Schaumburg, Die Visualisierung der politischen Ordnung im Kirchenraum aangehaald. Deze studie bevat ook een 
catalogus met epitafen uit het graafschap Schaumberg. Twee epitafen van een Lutherse familie uit dit graafschap, 
die in de catalogus opgenomen zijn, komen nu aan bod (afb.  31 en 32).342  Net als Van Bueren deed in haar 
onderzoek zal ik proberen de functie van de epitafen te benoemen. Als men dit doet, blijkt dat de informatie die men 
over de Lutherse memoriestukken van na de Reformatie kan geven erg lijkt op informatie die over memoriestukken 
van voor de Reformatie te geven is. 

In verschijningsvorm verschillen de epitafen voor de familie Von Landsberg erg weinig van elkaar. Ik 
gebruik dit voorbeeld dan ook niet om te illustreren welke vormen een memoriestuk kon hebben, maar wel om te 
laten zien dat leden van één familie zorg droegen voor de nagedachtenis van elkaar. 

  Het oudste epitaaf is uit 1584 (afb 31). Dit blijk uit het tekstbord onder de geschilderde kruisigingscène. 
De tekst luidt: “Der Eddell erenveste Christoff von Landesberg Ottravens sel[iger ...] Fredeken Luleff Klenncken 
seliger tochter sine elicke Hausfrawe [...] gedachtenis bereiten und errichten lassen im jar 1584.” Boven het 
tekstbord is het paneel geplaatst waarop in gebedshouding het gezin van Christoff von Landsberg is geportretteerd. 
Bij deze portretten zijn de namen van de geportretteerden geschreven. Het gezin is gegroepeerd om een gekruisigde 
Christus.  Aan de (voor de beschouwer) linkerkant zijn de mannen afgebeeld. De vrouwen zijn aan de rechterkant 
afgebeeld. Achter de portretten van de familieleden staan twee mannen, helaas is de kwaliteit van de afbeelding niet 

voldoende om de mannen te identificeren. Volgens 
Tebbe zijn het Johannes de Doper en Johannes de 
discipel. Aan weerszijden van de hoofdscène zijn 
familiewapens afgebeeld van de voorouders. 
Boven het centrale paneel bevindt zich weer een 
tekstbord met hierop een tweede, kleiner, paneel 
dat bekroond wordt met een timpaan.343  Het 
kleinere paneel is verloren gegaan en is vervangen 
door een ongedecoreerd exemplaar.  Op het 
centrale paneel waar op het gezin is afgebeeld, zijn 
twee tekstvakken geschilderd. In het vak onder het 
kruis is geschreven: “Nach Christi unsers erlosers 
gebürdt 1582 den 29 Novembris, morgens zu 4 
slegen ist der Eddelele und erenveste Ludolf von 
Landesbarg Christoffels sone sines alters im 25. 
Jaer in warern glauben an Jesum Christum 
gelijklig entslaffen welches Leib underm Grabstein 
zu neben unweit dieses [...] godt [...] gnade.” 
Links van het tekstvak onder het kruis bevindt 
zich nog een vak met een spreuk uit Johannes 
3:16. In het Nederlands luidt de tekst: “Zozeer 
immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in 
Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig 
leven zal hebben.”   
Voor het reconstrueren van de context waarin dit 
epitaaf is ontstaan, blijkt het concept memoria 
goed te gebruiken. De ontstaansgeschiedenis blijkt 
uit het epitaaf zelf. In 1584 heeft Christoff von 
Landsberg opdracht gegeven voor de 
vervaardiging van het epitaaf. De meest 
waarschijnlijke aanleiding is het overlijden van 
zijn zoon op 25 jarige leeftijd, ongeveer een jaar 
tot twee jaar eerder. Door het stichten van het 
epitaaf draagt Christoff geen zorg voor het 
zielenheil van zijn familie. Als Lutheraan geloofde 
hij daar immers niet meer in.  Maar hij draagt zorg 
voor de nagedachtenis van zijn familie. Christoff 
zelf overlijdt in 1589. 

Het tweede epitaaf (afb. 32), dat uit 1590 stamt, 
bestaat uit dezelfde onderdelen als het eerder 
beschreven epitaaf van Christoff von Landsberg. 
Ook hier zijn gebedsportretten afgebeeld. Deze 
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342 Informatie overgenomen uit Tebbe 1996, Kat. Nr. 146 en 147.
343 Helaas vermeldt Tebbe niet wat op dit tekstbord geschreven is.

Afb. 32. Memoriestuk voor Christoff von Landsberg, zijn ouders en 
zussen. (Hermann Moller, 1590) 



keer voor een scène van een verrijzende Christus. Bij dit epitaaf is het bovenste paneel wel gedecoreerd. Hier wordt 
God de Vader met de kosmos afgebeeld. Uit de teksten die op dit epitaaf staan, is af te leiden dat de ongetrouwde 
zussen van Christoff von Landsberg een epitaaf voor hun gestorven vader en moeder, hun broers en zichzelf wilde 
laten maken.344 Dit zijn dan ook de personen die in gebedshouding zijn weergegeven. Aan de linkerkant de vader en 
zijn drie zoons (waarvan Christoff er één is) en aan de rechter kant de moeder met haar twee dochters (die de 
opdracht gaven voor het epitaaf). De personen zijn te identificeren door de namen die onder de portreten zijn 
geschreven. Daarnaast zijn ook op dit epitaaf aan de zijkanten wapenschilden afgebeeld.

De aanleiding was de dood van hun broer Christoff in 1589. Ook het epitaaf voor de ouders, boer en zussen 
van Christoff is voorzien van een bijbeltekst uit Johannes. Johannes 11:25-26: “Ik ben de verrijzenis en het leven. 
Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet 
sterven.”

Ook voor de “Lutherse” epitafen kan men functies herkennen, die ook bij de epitafen voor Elisabeth van 
Culemborg herkenbaar waren.  De meest in het oog springende is de zorg voor de nagedachtenis van de familie
(leden). Op beide epitafen van de familie van Landsberg is het “kerngezin” afgebeeld. Op het oudste epitaaf is het 
gezin van Christoff afgebeeld. Op het jongere epitaaf is het gezin van de vader van Cristoff afgebeeld. De twee 
epitafen zijn dus duidelijk als familiestuk te herkennen.345 In hoofdstuk II is gesproken over de belijdenisfunctie die 
sommige kunsthistorici Lutherse epitafen toedichten. Ook deze functie is voor beide epitafen te herkennen. Op het 
oudste epitaaf wordt duidelijk gesproken over het “ware geloof” en wordt een tekst uit het evangelie van Johannes 
aangehaald waarmee de Lutherse leer, de rechtvaardiging door het geloof alleen, ondersteund wordt. Ook de tekst 
op het jongere epitaaf is uit Johannes en ook hier ligt de nadruk op het geloof. De memoriefunctie zoals we die bij 
de epitafen van Elisabeth van Culemborg konden herkennen is veranderd. Bij Elisabeth bestond de memoriefunctie 
uit de levenden / nabestaanden te herinneren aan de verplichtingen die zij hadden. In het geval van de Lutherse 
epitafen is deze functie komen te vervallen. Men kon immers geen zorg dragen voor het zielenheil van zichzelf, laat 
staan voor een ander. Het lijkt erop dat in deze functie iets veranderd is. Ik kom hier later in dit hoofdstuk op terug. 

Nicolaas Rockox en Adriana Perez

In hoofdstuk III zijn de maatregelen die Nicolaas Rockox en zijn vrouw Adriana Perez troffen voor hun 
zielenheil gebruikt als illustratie voor de memoriecultuur in het Antwerpen van de zeventiende eeuw: de tijd vlak na 
de Contrareformatie.  Net als Elisabeth van Culemborg had Nicolaas geen kinderen. Voor beiden betekende dit dat 
zij een groot gedeelte van hun vermogen konden besteden aan maatregelen die het zielenheil ten goede kwamen. 

Memoriestukken en hun context Hoofdstuk IV

62.

344 Helaas vermeldt Tebbe voor dit epitaaf niet wat er geschreven is op het centrale paneel.
345 Een andere mogelijk functie is de legitimatie of successiefunctie. De aanleiding om dit te vermoeden zijn de familiewapens 

van de voorouders op beide panelen. Helaas waren mij onvoldoende gegevens bekend om hier verder op in te gaan. Vervolg 
onderzoek kan wellicht uitkomst bieden.

Afb. 33. De ongelovige Thomas.(Peter Paul Rubens, omstreeks 1613)



Ook voor Nicolaas Rockox en Adriana Perez geldt dat kunstschenkingen een onderdeel zijn van deze reeks 
maatregelen. De twee kunstschenkingen aan de kloosterkerk van de minderbroeders zullen nu aan bod komen.

Na het overlijden van zijn vrouw in 1619 liet Nicolaas Rockox een familiekapel achter het hoofdaltaar van 
de kloosterkerk van de Minderbroeders bouwen. In deze familiekapel  hing een memoriestuk dat door Pieter Paul 
Rubens geschilder werd. Het memoriestuk is een drieluik waar op het middenpaneel het verhaal van De ongelovige 
Thomas is verbeeld (afb. 33). 346  Onder deze naam is dit werk van Rubens dan ook bekend. Het wonderlijke is dat 
het paneel tussen 1613 en 1615 vervaardigd is. 347 Dit betekent dat de opdracht voor het memoriestuk ruim voor de 
bouw van de familiekapel en de dood van Adriana Perez gegeven werd. Adriana stierf immers in 1619. Na de bouw 
van de familiekapel kwam het epitaaf boven de grafzerk van Adriana en (later ook die van) Nicolaas te hangen.348

Zoals gezegd, wordt op het middenpaneel het verhaal van de discipel Thomas verbeeld. Nadat Christus aan 
hem verschenen is, kan Thomas niet geloven dat Christus uit de dood is opgestaan (Joh 20: 19-30). De iconografie 
van het middenpaneel is toepasselijk voor een memoriestuk. De overwinning van Christus op de dood maakt een 
leven na de dood mogelijk.  Het geloof hierin is één van de kernpunten van het christendom. Door de dood en 
opstanding is het mogelijk voor de mens om deel te hebben aan de genade van God.349 Op de zijpanelen van het 
drieluik zijn Nicolaas Rockox en Adriana Perez afgebeeld. Op de achterzijde van de zijpanelen zijn de 
wapenschilden van beiden weergegeven. Op het linkerpaneel, het paneel waar op Nicolaas is afgebeeld, wordt het 
familiewapen van de Rockoxen weergegeven. Op het rechterpaneel wordt het alliantiewapen van de familie Rockox 
en Perez afgebeeld. Onder de wapenschilden zijn cartouches geschilderd met een tekstvak. De tekstvakken zijn op 
beide panelen leeg. 

Omdat het drieluik boven het graf van Nicolaas Rockox en Adriana Perez hing, verschafte de tekst op het 
graf aanvullende informatie over de geportretteerde personen. De tekst luidde: 

“In Christo vita. Nicolaus Rockox Eques hujus Urb. consul VIII
Adriana Perez conjugi clariss. P. cum qua XXX ann. concors vixit.  
Decessit XXII septemb. an. MDCXIX aet. LI. Ille conjugem secutus  
pridie ides Decembris anno MDCXL aetatis LXXX. Bene de sua bene de  
postera aetate meritus”350

Vooral deze laatste zin: “Hij heeft goed verdiend in/voor zijn tijd en goed in/voor de tijd daarna”, past mooi in de 
context van de zorg voor het zielenhiel op basis van de goede werken.

Nadat Rockox de opdracht voor het memoriestuk had gegeven, gaf hij een andere opdracht aan Rubens. 
Rockox schonk een nieuw altaarstuk voor het hoofdaltaar van de minderbroederkerk. Dit altaarstuk zou bestaan uit 
een architectonische constructie met daarin een groot paneel van Rubens. Rockox geeft vermoedelijk in 1619 
opdracht voor het altaarstuk. In dat jaar bestelt namelijk de beeldhouwer Melchior van Boven, die de 
architectonische constructie voor zijn rekening nam, steen in Namen.351 Rubens schilderde De lanssteek (afb. 34) en 
dit werk werd in de architectonische constructie geplaatst.352 Op het voetstuk van het altaar wordt aan de linkerkant 
het wapenschild van Rockox aangebracht en aan de rechterkant dat van zijn overleden vrouw. Onder de 
wapenschilden zijn twee teksten aangebracht. Aan de linkerkant: “Hanc Christo posuit Consul Roccoxius aram, 
Expressit tabulam Rubenian manus. 1620.” Aan de rechterkant onder het wapen van Adriana Perez staat: “Seu 
dextram sacrificies, dantis seu pectora cernas. Nil genio portuit mobilaire dari. 1620.”353  

In 1620 is het altaarstuk klaar, zoals uit de teksten op het voetstuk blijkt. Het paneel van Rubens verbeeldt 
het moment waarop de Romeinse soldaat Longinus met een lans in de zij van Christus steekt om te controleren dat 
Christus al gestorven is. Deze scene is gebaseerd op het evangelie van Johannes (19:31-35): “Aangezien het 
voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat de lichamen op sabbat aan het kruis bleven – het was bovendien 
een grote sabbat – vroegen zij aan Pilatus verlof de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen. 
Daarom kwamen de soldaten en sloegen zowel bij de enen als bij de andere die met Hem was gekruisigd, de benen 
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346 Over De ongelovige Thomas zie: Freedberg 1983, nr. 18-22.
347  Op het linkerpaneel (het  paneel waar Nocolaas Rockox afgebeeld is) is het jaartal 1615 zichtbaar, het lijkt erop dat hier 

oorspronkelijk 1613 stond. Vanwege deze data gaat men er van uit dat het gehele epitaaf in de periode 1613-1615 vervaardigd 
is (Freedberg 1983, p.84).

348 Dit is bekend uit 18e-eeuwse beschrijvingen, zie Freedberg 1983, p. 84 noot 26. In 1797 werd het klooster door de Fransen 
gesloten. De kunstwerken van Rubens werden naar Parijs gebracht. Voor de geschiedenis van het klooster zie Schoutens 1908.

349 In  het Katholieke denken (voortvloeiend uit het  denken van Augustinus) wordt door de kruisdood en opstanding van Christus 
de erfzonde vergeven. Daarnaast dient men door de goede werken  en het ontvangen van sacramenten  de zonde begaan tijdens 
het leven te compenseren. Dit  in  tegenstelling  tot de theologie van Luther, waar het geloof alleen doorslaggevend is  voor de 
erfzonde en zonden begaan gedurende het leven.

350 Freedberg 1983, p. 84 noot 26. De vertaling luidt: "In Christus (is) het leven. Nicolaus Rockox Ridder van deze stad. 8e
consul. Voor Adriana Perez zijn schitterende echtgenote. P. (?) Met haar heeft hij  30 jaar in harmonie geleefd. Zij is heengegaan 
op  22 september van het jaar 1619 in de leeftijd van 51. Hij  is zijn echtgenote gevolgd voor de Iden ( = de dertiende) van 
december in het jaar 1640 in de leeftijd van 80. Hij  heeft goed verdiend in/voor zijn  tijd en goed in/voor de tijd 
daarna.” (Vertaling J. Muis (sr.)
351 Judson 2000, p. 145.
352 Over De lansteek zie: Judson 2000, nr. 37.
353 Judson 2000, p. 145. De vertalingen luiden: “De Consul heeft  dit gedenkteken van Rockox geplaatst voor Christus, de hand 

van Rubens heeft deze tafel vervaardigd. 1620.” en “Of je nu de rechterhand van de kunstenaar opmerkt of de borst van de
gever, niets kon door een edeler weldoener/beschermheer gegeven worden. 1620” (Vertaling J. Muis (sr.)



stuk. Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen dat Hij reeds dood was, sloegen zij Hem de benen niet stuk, maar 
een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; terstond kwam er bloed en water uit.” Men ziet dan ook een 
soldaat een ladder opklimmen om de benen te breken. Rubens heeft vrij getrouw het verhaal verbeeld.354  

De context waarin beide werken ontstonden is lastig te reconstrueren. Een directe aanleiding voor de 
opdracht voor beide werken is onbekend. Opvallend is dat Rockox ruim voor het overlijden van zijn vrouw opdracht 
gaf voor De ongelovige Thomas. Ook voor het altaarstuk voor het hoofdaltaar van de kloosterker van de 
Minderbroeders is onduidelijk wat de aanleiding voor de opdracht was. Omdat de opdracht voor het hoofdaltaar in 
1619 gegeven werd en dit ook het sterfjaar van Adriana is en de kapel achter het hoofdaltaar lag, is het zeer 
verleidelijk om het overlijden van Adriana als aanleiding te zien. De kapel en het hoofdaltaar zijn in hetzelfde jaar 
gereed. In een akte van de Minderbroeders uit 1629 worden de kapel en het hoogaltaar in één zin genoemd: “Wij 
ondergenoempt, respectieve Minister Provinciael van de Orden der Minderbroeders vande Observantie, Guardianen 
en Siscreten van het Convent der selver orden binnen deser Stadt Antwerpen,  verclaeren ende ghetuyghen mits 
desen, dat heer Nicolaes Rockox Ridder ende oudt Borgemeester der selver stadt heeft ter eeren Godts, zynder 
gebenedijde Moeder Sinte Franciscus en de allen heylighen,  oock vuyt goede affectie die hy tot onser voersch. orden 
is dragende, op synen cost alleen die maecken ende op bouwen vuyt den grondt den hooghen Uutaer van onsen 
Choor met den toebehoorten, met oock de Capelle daarachter.”355  Vervolgens zeggen de minderbroeders toe dat ze 
“de memorie oft wapen des voergenoemde H. Nicolaes Rockox” niet zullen wegnemen.356 Het lijkt erop dat de kapel 
en het hoofdaltaar één project zijn. Naar mijn mening, is er nog een argument voor deze interpretatie; op het 
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354 Dit getrouw weergeven van het verhaal  past mooi bij de regels van het Concilie van Trente. De kerkelijke kunst moest  immers 
weer op de historia worden gebaseerd (zie hoofdstuk III).

355 Zie Schoutens 1908, pp. 385-386.
356 Schoutens 1908, p. 386.

Afb. 34. De lanssteek. (Peter Paul Rubens, 1620)



hoofdaltaar worden de wapens van Nicolaas en Adriana afgebeeld (net zoals op De ongelovige Thomas). Bij de 
kunstschenkingen die Rockox later doet, wordt alleen het wapen van Nicolaas geplaatst. In 1620 schenkt Rockox 
een altaarstuk aan de Jezuïetenkerk waarbij alleen zijn wapen wordt afgebeeld.357 In hetzelfde jaar schenkt Nicolaas 
ook een gebrandschilderd glas aan de kerk van de Annunciaten en ook hier wordt alleen het wapen van Nicolaas 
Rockox weergegeven.358 Een argument tegen de stelling dat de opdracht voor de kapel en het hoofdaltaar bij elkaar 
hoorden, is dat de opdracht van de steenhouwer voor de levering van steen uit Namen van 14 september is. De 
vrouw van Rockox stierf op 22 september. Dit kan betekenen dat de opdracht voor het altaar los staat van de kapel 
of dat Rockox al voor het daadwerkelijke sterven van zijn vrouw opdrachten gaf voor de bouw van de kapel en het 
altaar. 

Helaas is het niet mogelijk om de precieze omstandigheden waarin de opdracht voor De ongelovige 
Thomas en De lanssteek werd gegeven te reconstrueren.  Een aantal dingen zijn echter wel duidelijk. Nicolaas en 
Adriana lieten al vroeg een drieluik maken dat later als epitaaf zou dienen. Vanwege de portretten van Nicolaas en 
Adriana en het gekozen thema op het middenpaneel gaat men er in de literatuur vanuit dat het drieluik als epitaaf 
geschilderd is.  Als dit zo is dan past dit mooi in het memorie model. Ook in de middeleeuwen droeg men ruim voor 
het overlijden zorg voor een begraafplaats en de bijbehorende decoratie. In Leven na de dood : gedenken in de late 
Middeleeuwen geeft Van Bueren het voorbeeld van de Utrechtse domkanunnik Antonie Taats van Amerongen die 16 
jaar voor zijn dood zijn grafzerk in orde liet maken.359  Ook de schenking van het zestiende-eeuwse paneel van 
Ambrosius Benson (zie hoofdstuk III) voor de familiekapel past in het memorie model. Van Bueren heeft er op 
gewezen dat bestaande kunstwerken gebruikt en aangepast werden om te dienen als memoriestuk.360

De functies van de panelen die Rubens voor de kerk van de minderbroeders maakte in opdracht van 
Rockox zijn moeilijker vast te stellen dan bij de eerdere voorbeelden. De memoriefunctie voor het epitaaf De 
ongelovige Thomas is duidelijk.  Maar of aan dit memoriestuk ook de familiefunctie of de stichtingsfunctie toe te 
schrijven is, is minder eenduidig. Nicolaas en Adriana waren immers een echtpaar; van een kerngezin is geen 
sprake. Ook het feit dat op het epitaaf niet verwezen wordt naar de stichting van de kapel maakt dat een 
ondubbelzinnige stichtingsfunctie niet vast te stellen is. Voor het altaarstuk De lanssteek lijkt alleen de 
memoriefunctie van toepassing te zijn.  De wapenschilden verwijzen naar Nicolaas Rockox die de opdrachtgever 
was en naar Adriana Perez in wiens overlijden een mogelijke aanleiding voor de opdracht gezien kan worden.
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357 Zie Baudouin 1977, p. 26.
358 Zie Cuyck 1881, pp. 411-412.
359 Bueren en Wüstefeld 1999, p. 53.
360 Bueren en Wüstefeld 1999, p. 109.

Afb. 35. Memoriestuk voor Adriaan van Meuzenbroek en Anna Eland. (Jan van 
Ravenstein 1618)



Adriaan van Meuzenbroek en Anna Eland

Ook in de Noordelijke Nederlanden lieten katholieken na de Reformatie memoriestukken maken. Het 
memoriestuk voor Adriaan van Meuzenbroek en Anna Eland is hier een voorbeeld van (afb. 35).361 Het paneel is 
gesigneerd en gedateerd. Deze memorietafel is in 1618 vervaardigd. De meest waarschijnlijke aanleiding voor de 
opdracht voor het paneel is het overlijden van Anna Eland in 1617.  Adriaan en Anna zijn te herkennen aan hun 
familiewapens. Een tekst op het paneel ontbreekt. Aangezien de plek waar het paneel voor bestemd was onbekend 
is,  is het onduidelijk of zich in de nabijheid van het paneel tekstvakken bevonden die aan de afgebeelde personen 
refereerden.

Wat verder opvalt op dit memoriestuk, is dat de gebedsportretten van Adriaan en Anna duidelijk in andere 
“wereld” dan Christus zijn weergegeven.  De kruisiging van Christus is op een schilderij (in het schilderij) afgebeeld. 
Dit in tegenstelling tot memoriestukken van voor de Contrareformatie waar gebedsportretten in dezelfde ruimte zijn 
afgebeeld als de religieuze scène (zie bijvoorbeeld afb. 42). In de kunsthistorische literatuur is erop gewezen dat de 
compositie zoals die voor het memoriestuk voor Adriaan en Anna is gekozen, samenhangt met de bepalingen over 
het beeldgebruik na het concilie van Trente.362 In hoofdstuk III werd duidelijk dat het afbeelden van portretten op 
het middenpaneel (daar waar de religieuze scènes verbeeld werd) verboden werd op het provinciaalconcilie van 
Mechelen in 1607. Vermoedelijk is de keus voor een schilderij (in het schilderij) met de religieuze scènes een 
creatieve oplossing voor dit verbod. 

Overeenkomsten en verschillen in de memoriestukken

Voordat er dieper in gegaan wordt op hetgeen Oexle over memoria heeft geschreven en manier waarop dit 
principe in (kunst)historisch onderzoek gebruikt is en gebruikt kan worden, wil ik nog even kort kijken naar de 
voorbeelden die zojuist behandeld zijn. Met in het achterhoofd de ideeën van Oexle over memoria en hetgeen Van 
Bueren op dit gebied gedaan heeft, zullen overeenkomsten en verschillen tussen de voorbeelden benoemd worden. 
Het gevaar bestaat om allerlei patronen en mechanismen te herkennen in een groep van slechts vijf concrete 
voorbeelden terwijl dit een veel te kleine hoeveelheid memoriestukken is om algemene uitspraken te kunnen doen. 
Daarom zijn de waarnemingen die ik doe slechts verkenningen die door uitgebreider vervolgonderzoek geverifieerd 
moeten worden.

De belangrijkste overeenkomst in al de voorbeelden die gegeven zijn,  is de identificeerbaarheid van 
degenen die afgebeeld zijn. Wat dat betreft zijn deze werken geslaagd en voldoen ze nog steeds aan hun 
memoriefunctie. Voor de memoriestukken voor de heren van Montfoort, Elisabeth van Culemborg, Nicolaas Rockox 
en Adriaan van Meuzenbroek zal vooral de zorg voor het zielenheil, wat Oexle de liturgische memoria heeft 
genoemd (zie hoofdstuk I), de reden voor de opdracht zijn geweest. Maar vooral de zorg voor de faam en roem van 
de familie bekend blijft, wat Oexle het antieke historiografische motief noemt, blijkt succesvol.363  Ook de 
geïnteresseerde hedendaagse beschouwer wil weten voor wie deze monumenten zijn opgericht. Aan de wens om niet 
in de vergetelheid te raken, is voldaan. Dit historiografische motief speelde natuurlijk ook een rol bij de opdracht, 
maar was waarschijnlijk ondergeschikt aan het liturgische motief.  De identificeerbaarheid is voor alle voorbeelden 
mogelijk middels het familiewapen.  In sommige gevallen is ook de naam op of in de buurt van het memoriestuk 
weergegeven.364 

Een andere belangrijke overeenkomst is de religieuze connotatie van de memoriestukken. Alleen het 
memoriestuk waar Elisabeth van Culemborg en haar echtgenoten voor een berglandschap worden weergeven, is niet 
voorzien van een bijbelse afbeelding. Bij dit paneel blijkt de religieuze connotatie uit het citaat uit psalm 112/113. 
Een overeenkomst dat in het verlengde van de religieuze connotatie ligt, zijn de gekozen bijbelse thema’s. De 
zijpanelen waar Elisabeth en haar echtgenoten worden weergegeven, maakten deel uit van een altaarstuk waar het 
laatste avondmaal de centrale afbeelding was.  De epitafen van de familie Van Landsberg verbeelden de opstanding 
en de kruisiging.  Ook op het epitaaf voor Adriaan van Meuzenbroek wordt een kruisiging afgebeeld, net als op het 
altaarstuk in de Minderbroederkerk dat door Nicolaas Rockox geschonken werd. Het epitaaf voor Nicolaas Rockox 
en Adriana Perez geeft de verschijning van de opgestane Christus voor discipel Thomas weer. Al deze thema’s zijn 
fragmenten uit het passieverhaal. De relatie van het passieverhaal met memoriestukken is duidelijk. Door de dood 
en opstanding van Christus kan de mens op een eeuwig leven na de dood hopen.365 Het memoriestuk voor de heren 
van Montfoort vormt een uitzondering op de overeenkomsten in gebruikte iconografieën van de gebruikte 
voorbeelden. Op dit paneel is een tronende Maria met Kind afgebeeld in plaats van een voorstelling uit de passie. 
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361 De informatie over dit paneel komt van: Bueren en Wüstefeld 1999, pp. 259-260.
362 Zie Miegroet 1994 en Bueren en Wüstefeld 1999, p. 260.
363 Zie ook hoofdstuk I en Oexle 1983, p. 27. 
364  Op de epitafen voor de heren van Montfoort  en de familie Von Landsberg  zijn de namen van de afgebeelde personen 

geschreven. Voor de memoriestukken waar Nicolaas Rockox de opdracht voor gaf, geldt dat zijn  naam en de naam van zijn 
vrouw in de nabijheid van de werken werd weergegeven. Alleen op de memoriestukken voor Elisabeth  van Culemborg en haar 
partners ontbreekt een geschreven naam.

365 In hoofdstuk I en II werd duidelijk  dat de Roomse kerk geloofde dat door het  offer van Christus de erfzonde vergeven was, 
waardoor het überhaupt mogelijk was om te denken aan een eeuwig leven. Vervolgens moesten de zonde die de mens 
gedurende zijn leven begaan had worden afgeboet, zowel op aarde als in het vagevuur. Voor Luther was  het  geloof in het offer 
van Christus  aan het kruis alles bepalend. Door het geloof in Christus werden de zonden vergeven en had men deel aan het 
eeuwig leven. In hoofdstuk  III werd duidelijk dat  tijdens de Contrareformatie er niets veranderde in betekenis van de kruisdood 
van Christus.  



Deze voorstelling komt in de middeleeuwen veel voor. Na Christus was Maria immers de meest belangrijke 
middelares voor de gelovige. 

Een derde overeenkomst is dat bijna alle werken bedoeld waren om in een kerk of kapel geplaatst te 
worden.366 Voor de memoriestukken van de familie von Landsberg en die van Nicolaas Rockox en Adriana Perez 
geldt dat de stukken zich in de nabijheid van het graf van de afgebeelde personen bevonden. Elisabeth van 
Culemborg werd begraven bij haar tweede man Antoine van Lalaing in de Catherinakerk te Hoogstraten.  Een andere 
overeenkomst bij deze memoriestukken is de positie van de mannelijke en vrouwelijke geportretteerden. De mannen 
worden voor de beschouwer links van de hoofdscène afgebeeld. Terwijl de vrouwen aan de rechterzijde worden 
afgebeeld. De rechterkant (voor de beschouwer links) gold als de betere plaats.367 

Naast overeenkomsten zijn er ook enkele verschillen waar te nemen. Afgezien van de stilistische 
verschillen zijn er naar mijn mening twee voorname verschillen waarneembaar. De eerste is dat alleen de portretten 
van Nicolaas Rockox en Adriana Perez niet als gebedsportret te typeren zijn. De overige personen zijn allemaal in 
gebedshouding weergegeven. Het tweede verschil is de positie van de wapenschilden. Bij de epitafen voor Elisabeth 
van Culemborg en haar echtgenoten zijn deze op het paneel boven of naast de hoofden van de geportretteerden 
afgebeeld. Op de epitafen voor de familie Von Landsberg zijn de wapenschilden naast de bijbelse scène met de 
gebedsportretten geplaatst. Daarnaast zijn deze twee epitafen ook de enige waarbij de wapenschilden van de 
voorouders zijn afgebeeld. De wapenschilden van Adriaan van Meuzenbroek en Anna Eland zijn op de bidbanken in 
het schilderij afgebeeld.  Op het epitaaf van Nicolaas Rockox en Adriana Perez zijn de wapenschilden aan de 
achterzijde van de zijpanelen afgebeeld. Op de architectonische constructie die samen met De lanssteek het 
altaarstuk voor de minderbroeders vormde, werden de wapenschilden van Nicolaas en Adriana onder het paneel 
afgebeeld.

Twee andere opvallende verschillen zijn de positie van de portretten ten opzichte van de religieuze scène en 
het weergeven van een bede voor de gememoreerde. Op de epitafen uit de zeventiende eeuw, die voor Adriaan van 
Meuzenbroek en zijn vrouw en Nicolaas Rockox en zijn vrouw, zijn de portretten duidelijk gescheiden van de 
religieuze scène. Op het epitaaf voor Rockox, De ongelovige Thomas, is de religieuze scène gescheiden van de 
portretten door de lijsten van het drieluik. Op het epitaaf voor van Meuzenbroek wordt hetzelfde bereikt door de 
kruisiging op een schilderij af te beelden. Alhoewel in de aangehaalde voorbeelden slechts één keer sprake is van 
een bede op het memoriestuk werd een bede frequent weergegeven in de periode voor de Reformatie.368 Dat de bede 
verdwijnt in de gereformeerde gebieden is voor de hand liggend; zorgdragen voor het zielenheil is niet meer 
mogelijk.  Opvallend is dat het er op lijkt dat het ook op de epitafen van na de Contrareformatie ook niet (of 
nauwelijks) meer voorkomt. De teksten bij het epitaaf voor Rockox en bij het altaarstuk dat hij schonk, vragen niet 
om een voorbede van de beschouwer. Nader  onderzoek kan aantonen of deze waarneming klopt en wat de 
mogelijke oorzaken zijn.

De overeenkomsten in de voorbeelden geven, naar mijn mening, een zekere constante factor aan die 
aanwezig is bij het ontstaan van de kunstwerken. Deze factor is de wens om na het overlijden niet vergeten te 
worden. Of anders gezegd: om tegenwoordig te blijven na de dood tussen de levenden. De identificeerbaarheid van 
de geportretteerde personen duidt hier op. Deze identificeerbaarheid is blijkbaar ook een doel geweest van de 
opdrachtgevers, zij kozen ervoor om de familiewapens te laten afbeelden en om (in een aantal gevallen) de naam 
van de overledene te laten opschrijven op of in de buurt van het memoriestuk. 

Uit de voorbeelden blijkt dat het (onderzoeks)concept memoria, zoals Oexle dit verwoord heeft en later 
door Van Bueren in de praktijk is gebracht, ook voor andere perioden dan de (late) middeleeuwen toepasbaar is. Ook 
voor memoriestukken van na de middeleeuwen blijkt de context te reconstrueren te zijn met het concept memoria in 
het achterhoofd. Met deze constatering dringt de vraag zich op in hoeverre het denken over het leven en dood, en het 
verschil hierin, invloed heeft op de memoria. Dit was de belangrijkste vraag die bij mij bij het lezen van Die 
gegenwart der Toten en Memoria und Memorialbild op kwam. Ook was deze vraag de aanleiding voor deze scriptie. 
Het antwoord moet denk ik worden gezocht in de manier waarop Van Bueren het concept memoria heeft gebruikt. 
Van Bueren heeft in haar onderzoek duidelijk de nadruk gelegd op de functie van memoriestukken. Naar aanleiding 
van de voorbeelden in dit hoofdstuk denk ik dat de invloed van het denken over de dood en het leven na de dood 
vooral te vinden zullen zijn in de functie van de memoriestukken. Een groot inventariserend en vergelijkend 
onderzoek, zoals Van Bueren dit voor Nederland gedaan heeft, naar memoriestukken in Lutherse gebieden zou aan 
het licht moeten brengen of er inderdaad nieuwe functies of accentverschuivingen in de functies waar te nemen zijn. 
Wellicht dat de belijdenisfunctie, zoals die door enkele kunsthistorici benoemd is (zie hoofdstuk II), duidelijk naar 
voren komt.

Door de nadruk op de functie van een kunstwerk te leggen, lijkt de waarde van het concept van memoria 
naar de achtergrond te verdwijnen.  Men zou kunnen denken dat de functies van kunstwerken zonder kennis van de 
memoria ook te achterhalen is. Dit is echter niet zo. Door het concept memoria zijn we er ons van bewust dat er 
meerdere functies tegelijkertijd mogelijk zijn. Daarnaast zijn er ook functies mogelijk die wij als mensen uit de 
eenentwingtigste-eeuw niet zo snel zullen herkennen, zoals de legitimatiefunctie van successiereeksen (zie 
hoofdstuk I). Vooral het bewustzijn dat er functies aan kunstwerken kunnen worden toegewezen die wij in eerste 
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366 Alleen voor de panelen voor de heren Van Montfoort, het  paneel waarop Elisabeth van Culemborg en haar echtgenoten voor 
het berglandschap zijn  afgebeeld is en het  paneel voor Adriaan van Meuzenbroek is het niet duidelijk waar de memoriestukken 
gehangen hebben. Maar voor deze panelen geldt dat een gewijde ruimte (kerk, kapel of schuilkerk) wel aannemelijk is.

367 Over de hiërarchie bij gebedsportretten zie Bueren en Wüstefeld 1999, pp. 89-92. 
368 Zie Bueren en Wüstefeld 1999, pp. 11-19.



instantie niet herkennen, maar alleen herkenbaar zijn als men kennis heeft van de samenleving waarin het kunstwerk 
ontstond, is van grote waarde. Memoria als het tegenwoordig zijn van de doden onder de levenden en het sociale 
handelen dat hier mee samenhangt, is een principe dat in de 21e eeuw niet meer werkzaam is. Oexle heeft met zijn 
kennis van de middeleeuwen het concept memoria vormgegeven, zodat we verbanden kunnen leggen die we op 
basis van onze eigen ervaring niet zouden leggen. 

Memoria kritisch bekeken.

Aan het eind van de vorige paragraaf bleek dat het concept memoria,  als het tegenwoordig zijn van de 
doden onder de levenden, ook toepasbaar is voor de periode na de middeleeuwen. Dit terwijl er anders gedacht werd 
over de dood en het leven na de dood. Blijkbaar had het revolutionaire denken van Luther nauwelijks invloed op de 
uitvoering van memoriestukken. Zoals eerder aangegeven, heeft vermoedelijk het veranderende denken over de 
dood en het leven na de dood vooral invloed gehad op de functie van memoriestukken. In deze paragraaf wil toch 
nog even kritisch kijken naar memoria na de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Aan de hand van Oexles artikel 
Memoria und Memorialbild wil ik enkele kritische kanttekeningen plaatsen bij memoria in de zeventiende en 
achttiende eeuw. Maar voordat de zeventiende en achttiende eeuw aan bod komen, zullen eerst nog enkele kritische 
kanttekeningen geplaatst worden bij de perioden die in de voorgaande hoofdstukken behandeld zijn.

Bij het schrijven van de voorgaande hoofdstukken veronderstelde ik een relatie tussen het denken over de 
dood en het leven na de dood en de manier waarop memoria werkt.  Als er een verschil was in de manier waarop de 
memoria werkte, had dit misschien ook consequenties voor de memoriestukken. Als we kijken naar de 
memoriestukken die als voorbeeld zijn gebruikt, zijn er nauwelijks verschillen aan te wijzen die er uit springen. De 
verschillen zijn subtiel. Dit kan natuurlijk te maken hebben met de gekozen voorbeelden, maar dat lijkt mij 
onwaarschijnlijk. Ook uit de publicatie van Christensen Art and the Reformation in Germany bleek dat de 
iconografische thema’s voor Lutherse epitafen niet veel verschilden van de laatmiddeleeuwse onderwerpen (zie 
hoofdstuk II).369  Dit is een aanwijzing dat een subtiel verschil tussen de memoriestukken uit de Katholieke en 
Lutherse gebieden in het algemeen aanwijsbaar is.370  

De voorbeelden die in dit hoofdstuk gebruikt zijn, beslaan een periode van een eeuw. Het oudste werk is 
rond 1350 vervaardigd en het jongste rond 1620. Het zijn niet zozeer voorbeelden van kunstwerken uit verschillende 
perioden in de tijd, maar voorbeelden uit gebieden met een ander soort Christelijk geloof. Althans dat vermoedde ik 
bij aanvang van het onderzoek. Mijn veronderstelling was dat de reactie van de Roomse Katholieke kerk op de 
Reformatie er ondermeer uit zou bestaan dat de ideeën over de dood en het leven na de dood iets aangepast zouden 
worden. Dit bleek echter niet het geval (zie hoofdstuk III). Toch kan er, naar mijn mening, gesproken worden van 
een kerk van voor het concilie van Trente en daarna. Een aantal misstanden, zoals de aflaten en de 
heiligenaanbidding  werden aangepakt. Een aantal heiligen werd van de heiligenkalender afgevoerd en men keek 
kritischer naar de verering van heiligen.  Daarnaast werd een meer centraal georganiseerde controle geïntroduceerd. 
Deze controle hield zich onder andere bezig met de beoordeling van religieuze kunst (zie  hoofdstuk III). Vanwege 
het onderscheid tussen een kerk van voor en na het concilie van Trente, representeren de memorietafels voor 
Elisabeth van Culemborg een andere “periode” dan de werken waarvoor Nicolaas Rockox de opdracht gaf.

Aangezien dit tijdvak slechts 100 jaar beslaat, is het niet verwonderlijk dat het “sociale handelen” rondom 
memoria niet lijkt te veranderen. Oexle zegt het zo: “Angesichts des Kampfes der Reformatoren gegen Memoria und 
Totenkult, dessen Entschiedenheit unbestreitbar ist,  wird man also wohl feststellen müssen, da! der Gedanke der 
Gegenwart der Toten im durch dogmatische Kontroversen unmittelbar hätte tangiert werden können. Diese 
Vorstellung gehörte in den Bereich der sogenannten ‚Mentalitäten’, und blieb deshalb von dem raschen Wandel der 
dogmatisch-theologischen Ideenbildung zunächst offenbar unberührt.“ 371 Naar mijn mening wordt hetgeen Oexle 
hier zegt, ondersteunt door de “Lutherse” voorbeelden die in dit hoofdstuk gebruikt zijn.

Zoals eerder opgemerkt krijgt het sociale handelen dat bij het tegenwoordig zijn van de doden hoort een 
andere betekenis in de Lutherse context. Waar het sociale handelen eerst bestond uit het zorgdragen voor het 
zielenheil van de overledenen, wordt dat in de Lutherse context zorgdragen voor de nagedachtenis.  Dit geldt ook 
voor de andere protestantse gebieden. Volgens mij is deze verschuiving, van zorg voor het zielenheil (in combinatie 
met de zorg voor de nagedachtenis) naar de zorg voor (alleen) de nagedachtenis van belang. Mijn indruk is dat hier 
het sociale handelen dat bij memoria hoort, wordt uitgehold. Voordat ik hier verder op in ga,  wil ik graag eerst even 
kijken wat Oexle hier over schrijft.

In Memoria und Memorialbild gaat Oexle in op de veranderingen die de Reformatie veroorzaakt voor de 
memoria en de memorialbilden. Oexle geeft twee voorbeelden van “Lutherse” altaarstukken om de werking van 
memoria na de Reformatie te illustreren.372 Eén voorbeeld zal kort besproken worden. Oexle gebruikt als voorbeeld 
het altaarstuk in Dessau uit 1565 van Lucas Cranach de Jongere (afb.  36).373  Dit altaarstuk werd waarschijnlijk 
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369 Christensen 1979, pp. 156-157.
370 Een groot vergelijkend onderzoek is nodig om dit met zekerheid te kunnen stellen.
371 Oexle 1984, p. 429.
372 Zie: Oexle 1984, pp. 427- 430.
373 Over dit altaarstuk zie ook: Thulin 1955, pp. 96-110. 



geschonken als memoriestuk voor Joachim von 
Anhalt.374  Joachim van Anhalt (!  1561) is in 
gebedshouding afgebeeld voor een voorstelling 
van het Laatste Avondmaal. Het bijzondere aan 
deze Laatste Avondmaal-voorstelling is dat de 
discipelen portretten zijn van bestaande 
personen: de Lutherse reformatoren. Zo zijn 
Luther, Melanchton en Bugenhagen als 
discipel weergegeven.375  Ook worden andere 
Wittenbergers die een rol tijdens de Reformatie 
speelden, afgebeeld als discipel. Daarnaast is 
de overleden broer en voorganger van Joachim 
von Anhalt, Georg (!  1553), ook als discipel 
afgebeeld tussen Luther en Christus (aan de 
rechterhand van Christus).376  Volgens Oexle 
zijn op de achtergrond de opdrachtgevers voor 
het altaarstuk te zien; de neven van Joachim 
von Anhalt,  Joachim Ernst en Bernhard von 
Anhalt.377  Thulin bestempelt dit altaarstuk als 
een “evangelisches Bekenntnisbild”.378  Oexle 
schrijft dat dit niet te ontkennen is, maar hij 
gebruikt dit voorbeeld om duidelijk te maken 
dat ondanks het bezwaar van de reformatoren 
tegen de memoria en de oude dodencultus het 
principe memoria blijft doorwerken.379 
Vervolgens legt Oexle een verband tussen de 
viering van het avondmaal en de 

dodenmaaltijden in de oudheid.380  Hiermee maakt Oexle duidelijk 
dat de memoria vanaf de oudheid doorwerkt, ook in en na de 
Reformatie.

Naar mijn mening is er een veel interessantere vorm van 
memoria te herkennen in het epitaaf voor hertog Joachim von 
Anhalt. Zoals Thulin al aangaf is er duidelijk een getuigenisfunctie 
in het epitaaf te herkennen.  Deze functie is ook niet verwonderlijk in 
een tijd dat de Reformatie nog maar enkele decennia oud was. Dat 
de hertog de Lutherse zaak steunde en zelf ook over was gegaan tot 
het nieuwe geloof was de boodschap die moest worden uitgedragen 
met het epitaaf. Deze boodschap wordt uitgedragen door de 
(overleden) voormannen van de Wittenbergse beweging af te 
beelden. Precair in dit voorbeeld is dat deze mannen samen met 
Jezus worden afgebeeld. De voormannen worden samen met 
Christus tegenwoordig gesteld. Vermoedelijk om zo de boodschap te 
verspreiden dat de Reformatie de wil van Christus was.381 Naar mijn 
idee heeft dit werk dan ook een soort legitimerende functie.  Zoals 
successiereeksen dit ook hebben. De Lutherse leer wordt 
gelegitimeerd. Ook de keus van de vorst om naar het kamp van 
Luther over te stappen wordt gelegitimeerd.  Deze legitimatie wordt 
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374 Oexle 1984, p. 429. Volgens Oexle waren de neven van Joachim de opdrachtgevers. Waarop Oexle dit baseert, vermeldt  hij 
niet. Thulin noemt Joachim von Anhalt zelf als  opdrachtgever, maar dit raar omdat die reeds in 1561 overleden was (Thulin 
1955, p. 96).

375 Ook op het altaarstuk voor de kerk van Wittenberg werden deze hervormers afgebeeld (zie hoofdstuk II).
376 Zie: Thulin 1955, pp. 96-100 en Oexle 1984, pp.429-430.
377  Oexle 1984, p. 429. Oexle geeft niet aan waarop deze identificatie gebaseerd is. Thulin noemt de neven van Joachim von 

Anhalt niet (zie Thulin 1955, pp. 96-100).
378 Thulin 1955, p. 96. Zie ook Oexle 1984, p. 429.
379 Zie citaat bij noot 40.
380 Zie hoofdstuk I en hetgeen Horch 2001 hierover schrijft.
381 Zie ook Thulin 1955, p. 98.

Afb. 36 Altarsutk voor slotkerk in Dessau. (Lucas Cranach de jongere, 

Afb. 37 Portret van het Gezin Goethe. (Conrad 
Seekatz, omstreeks 1762)



gesuggereerd door een aantal overleden personen samen tegenwoordig te stellen. Een kanttekening bij mijn 
waarneming is dat de afgebeelde personen wel identificeerbaar moeten zijn. Voor Luther zal dit een niet heel groot 
probleem zijn geweest, omdat er veel afbeeldingen van de Wittenberger in omloop waren.382  Voor de anderen ligt 
dit waarschijnlijk anders.383

Terug naar Oexle. Na het beschrijven van het epitaaf voor Joachim von Anhalt schrijft Oexle dat op 
familieafbeeldingen die als epitaaf dienden het tegenwoordig zijn van de doden tot in de achttiende eeuw duidelijk 
te herkennen is.384 Hij merk hier over op: “Viel überraschender ist dagegen, da! auch dort, wo die religösen Aspekte 
der Memoria nicht mehr gegeben waren, gleichwohl der Gedanke der Gegenwart der Toten noch immer 
ikonographisch bedeutsam in Erscheinung tritt.”385  Als voorbeelden van dit verschijnsel noemt Oexle afbeeldingen 

van portretten van families waar reeds overleden 
personen met de levenden worden afgebeeld, de 
memoriestukken die Van Bueren familiestuk noemt. 
Oexle geeft het voorbeeld van een portret van de 
familie van Friedrich V von der Pfalz uit 1636 
gemaakt door Gerard van Honthorst (afb.  38).  Op dit 
portret worden ook levenden en doden (Friedrich en 
enkele kinderen) tegelijkertijd afgebeeld. Hierna geeft 
Oexle nog een aantal andere voorbeelden waar ook 
doden en levenden tegelijkertijd worden afgebeeld. 
Maar dit fenomeen komt tot een eind. “Die toten 
treten aus der Gesellschaft der Lebenden zurück.”386 
Dit terugtreden illustreert Oexle aan de hand van het 
portret van de familie Goethe van de schilder Johann 
Conrad Seekatz (afb. 37) uit 1762/63. Hier zijn de 
ouders en zus van Johann Wolfgang Goethe 
geportretteerd in een landschap. Op de achtergrond 
zijn vijf naakte kinderen te zien: de overleden 
broertjes en zusjes van Goethe. Zo verdwijnen de 
doden uit beeld. Samen met het verhaal de 
Wahlverwantschaften illustreert het portret van de 
familie Goethe het einde van de memoria als het 
tegenwoordig zijn van de doden onder de levenden 

(zie hoofdstuk I).
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382 Zie de studie van Warnke 1984.
383 Het zou interessant zijn om dit uit te zoeken.
384 Oexle 1984, p. 430.
385 Oexle 1984, p. 430.
386 Oexle 1984, p. 432

Afb. 38 Gezin van Friedrich V von der Pfalz, de Winterkoning. (Gerard van Honthorst, 1636)

Afb. 39 Portret van Johan van Wassenaer en zijn twee overleden 
vrouwen.(Jan Mijtens, 1643)



Met de Reformatie verdwijnen de religieuze aspecten 
van de memoria. Naar mijn idee kan je deze conclusie 
trekken na het lezen van het laatste gedeelte van 
Memoria und Memorialbild. Dit roept bij mij de vraag 
op wat dit betekent voor het sociale handelen dat 
volgens Oexle bij memoria hoort.  Deze vraag zal hier 
kort besproken worden. Als eerste wil ik een kritische 
opmerking maken ten aanzien van de voorbeelden die 
Oexle gebruikt in Memoria und Memorialbild. De 
voorbeelden die Oexle van memoriestukken tot in de 
zestiende eeuw geeft,  bestaan uit memoriestukken waar 
het religieuze aspect een rol speelt. Alle voorbeelden 
hadden een religieuze instelling, zoals een kerk,  kapel 
of klooster, als oorspronkelijke verblijfplaats. De 
voorbeelden die Oexle geeft van memoriestukken na de 
zestiende eeuw zijn als “profane” portretten te zien. 
Deze portretten waren niet bedoeld om in een 
religieuze instelling te hangen. Op zichzelf betekent dit 
niet dat de portretten niet als memoriestuk te zien zijn, 
maar de context waarin deze kunstwerken gebruikt 
werd, is niet gelijk aan de voorbeelden van voor en in 
de zestiende eeuw. Het is niet zo dat er in en voor de 
zestiende eeuw geen portretten gemaakt werden.  Ook 

toen werden er portretten gemaakt zonder dat de bestemming een religieuze instelling was. Als voorbeeld kunnen de 
portretten van Jan van Eyck en Hans Holbein de Jongere worden genoemd. Ik wil niet te diep ingaan op de 
ontwikkeling en gebruik van het portret in de kunstgeschiedenis. Dit is immers een op zichzelf studie. Maar het 
(zelfstandig) portret is de manier bij uitstek om de herinnering aan een persoon levend te houden. Naar mijn mening 
schakelt Oexle met zijn voorbeelden van na de zestiende eeuw over naar een andere categorie (zelfstandige 
portretten), terwijl er geen reden is om deze categorie voor de periode voor de zestiende eeuw ongenoemd te laten. 
Deze categorie bestond toen immers ook al.

Afgezien van deze kritiek is het opvallend hoe vaak in de zeventiende eeuw portretten worden vervaardigd 
van levenden en doden samen.387  Ook de verschillende manieren waarop dit gebeurd is interessant. Er komen 
portretten voor waar de levenden en de doden in dezelfde omgeving zijn afgebeeld (zie afb. 39), maar ook portretten 
waar de levende een portret van de reeds overleden partner of vader vast heeft (zie afb. 40 en 41).  De waarneming 
van Oexle dat dit soort portretten op een gegeven moment verdwijnt, is natuurlijk een juiste. Maar hebben we hier te 
maken met dezelfde memoria waar het sociale handelen één van de bepalende eigenschappen is, of is dit toch net 
iets anders? 

Naar mijn mening zien we hier veel meer de zorg voor de wereldlijke nagedachtenis; de historiografie. In 
Memoria als Kultur onderkent Oexle het belang van wat Maurice Halbwachs over herinnering en de Adel heeft 
geschreven.388  De adel kan niet bestaan zonder memoria (zie hoofdstuk I). Zonder herinnering bestaan er geen 
“huizen” en “geslachten” en kan de adel zich niet onderscheiden en ook niet legitimeren.389  Waarschijnlijk speelt 
deze mogelijkheid om zich te onderscheiden van andere groepen ook een rol bij de gegoede burgerij. Net als de adel 
wilde de burgerij zich kunnen beroepen op een stamboom en portretten van de voorouders.  Dit is bijvoorbeeld 
zichtbaar bij Nicolaas Rockox. Rockox is het voorbeeld van een burger die zich wist op te werken tot de adel. Ook 
hij bezat een aantal portretten van voorouders en liet veel portretten van zichzelf maken, zoals blijkt uit de 
boedelinventaris die na zijn dood gemaakt werd.390 Door het laten maken van een portret van jezelf, zorgde men dat 
men niet vergeten werd,  maar men hielp ook het nageslacht de verworven status te behouden. Ook van  het 
nageslacht werd verwacht dat ze zorg droegen voor de nagedachtenis.  In het proefschrift van de Nederlandse 
kunsthistoricus Frits van Scholten, Sumptuous memories: studies in seventeenth-century Dutch sculpture, komt dit 
mooi naar voren. Hierin worden grafmonumenten besproken die door de nabestaanden voor hun overleden 
echtgenoot of vader werden opgericht.391  Nu is het oprichten van een grafmonument geen nieuw fenomeen, dit 
gebeurde ook voor de zeventiende eeuw. Maar waar voorheen het oprichten van een grafmonument en de memoria 
in het algemeen tot vervolghandelingen leidden, hield het handelen in de protestantse gebieden na het oprichten van 
een monument op. Met het verdwijnen van de religieuze aspecten verandert het sociale handelen.

De verandering in het sociale handelen (het kenmerk van het tegenwoordig zijn van de doden, aldus Oexle) 
lijkt misschien op het eerste geschikt een kleine verschuiving. Maar naar mijn mening gaat het om een wezenlijke en 
grote verandering. Waar het tegenwoordig zijn van de doden in de middeleeuwen sociale handelen uitlokt,  zoals het 
laten lezen van missen, het uitdelen van aalmoezen aan de armen en zo verder, lijkt het er op dat voor de Lutherse 
gebieden het sociale handelen uit het tegenwoordig stellen van de doden bestaat. Dit is een wezenlijk andere 
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387 Zie Scholten 2003, pp.189-198.
388 Oexle 1995, pp.37-39.
389 Oexle 1995, p. 38.
390 Zie: Cuyck 1881, p. 437 e.v.
391 Scholten 2003, pp. 179-210.

Afb. 40 Margaretha Maria de Roore met haar ouders. (Gerard 
van Honthorst, 1652)



invulling van memoria zoals Oexle dit voor de middeleeuwen 
benoemd heeft; memoria als “ein “‘totales’ soziales 
Phänomen”.392  Voor onderzoek naar memoriestukken blijkt 
het concept memoria bruikbaar, maar het verschil tussen het 
sociale handelen voor de Reformatie en daarna in de 
protestantse gebieden is,  naar mijn mening, problematisch. 
Een gedegen onderzoek dat breder is dan slechts het 
kunsthistorische aspect, kan hierin wellicht verheldering 
brengen.

De context waarin memoriestukken ontstonden, 
veranderde. Dit betekent voor het onderzoek naar de 
mogelijke functies van memoriestukken, dat de functies ook 
veranderen. Het herinneren van de nabestaanden aan de 
verplichtingen die zij hadden ten aanzien van de zorg voor het 
zielenheil verdween, maar andere functies bleven bestaan. 
Vooral de politiek-maatschappelijke functie bleef ontzettend 
belangrijk.393Voor de kunsthistorische onderzoeker, die 
onderzoek doet naar functies van kunstwerken, betekent dit 
dat het tegenwoordig zijn van de doden van belang blijft. 
Alleen de maatschappelijke context is veranderd. Oexle heeft 
met zijn ideeën over memoria vooral het belang van de 
sociale context waarin de doden tegenwoordig zijn benadrukt. 
Voor de middeleeuwen en de katholieke gebieden in de 
nieuwe tijd betekende dit sociale handelen onder andere de 
zorg voor het zielenheil. Maar in het zeventiende-eeuwse 
Nederland (of de Lutherse gebieden in Duitsland) speelde dit geen enkele rol meer. Een ander aspect dat nog niet 
behandeld is maar ook interessant is, is de juridische zeggingskracht van het tegenwoordig zijn van de doden. Het 
voorbeeld van de successiereeks van de Duitse Orde te Utrecht (zie hoofdstuk I) maakt duidelijk dat ook juridisch 
kwesties door het tegenwoordig stellen van de doden werden beïnvloed. Maar was dit nog steeds mogelijk na de 
zestiende eeuw? Oexle zegt hier niets over, vervolg onderzoek lijkt mij dan ook wenselijk. 

Besluit

In dit hoofdstuk heb ik twee dingen gedaan. Aan de ene kant is ingegaan op de manier waarop de ideeën 
van Oexle toe te passen zijn in kunsthistorisch onderzoek. Als voorbeeld is het werk van Van Bueren gebruikt. 
Vervolgens zijn een aantal memoriestukken die bij voorbeelden uit eerdere hoofdstukken hoorden aan bod gekomen. 
Ik heb geprobeerd om enkele overeenkomsten en verschillen te benoemen.  Uit de voorbeelden bleek het concept 
memoria ook geschikt is voor perioden na de middeleeuwen. De kanttekening hierbij is dat men rekening moet 
houden met de veranderde maatschappelijk context. De waarde van het werk van Oexle is dat hij het tegenwoordig 
zijn van de doden in de middeleeuwse maatschappij heeft herkend en benoemd en vervolgens heeft beschreven wat 
dit betekent voor de context waarin kunst ontstond.  Daarnaast is door het werk van Oexle duidelijk geworden dat de 
maatschappelijke context in het verleden wezenlijk anders kan zijn dan de maatschappij zoals wij die kennen. 

Vervolgens is hetgeen Oexle geschreven heeft over de memoria na de Reformatie besproken. Hierbij heb ik 
kritiek geuit op de voorbeelden die Oexle gebruikt voor en na de Reformatie. Naar mijn mening had Oexle bij het 
idee van het tegenwoordig zijn van de doden ook het “zelfstandige” portret moeten betrekken. Voor de 
middeleeuwen of Nieuwe tijd gebruikt Oexle geen “zelfstandige” portretten, maar voor de latere periode gebruikt hij 
deze categorie wel zonder hier iets over te zeggen. Ondanks deze kritiek blijft het idee van het tegenwoordig zijn 
van de doden herkenbaar, zij het in een andere maatschappelijke context.

In het slot van Memoria und Memorialbild gebruikt Oexle het voorbeeld van graaf Edmundus.394  Deze 
Edmundus is te identificeren als een negende-eeuwse graaf uit de omgeving van Keulen. Bij de nieuwbouw van de 
dom van Keulen in de dertiende eeuw krijgt deze graaf een nieuw graf. In de achttiende eeuw wordt de grafsteen 
vervangen door een nieuwe marmeren steen, maar de opschriften worden van het oude graf overgenomen. Tot in de 
negentiende eeuw worden liturgische handelingen verricht vanwege een stichting van de graaf. Dus tot in de 
negentiende eeuw wordt zorggedragen voor het zielenheil van graaf Edmundus. Volgens Oexle is dit een mooi 
voorbeeld voor de werking van memoria als het tegenwoordig zijn van de doden en de verplichtingen die hieruit 
volgen. Oexle schrijft: “Es tritt hier also eine Kontinuität der Memoria entgenge, die rund ein Jahrtausend umfa!te 
und deren Wurzel die Annahme bildete, da! zwischen dem Toten und den seine Memoria begehenden Lebenden 
soziale, nämlich vertragliche Beziehungen bestehen.”395 Het is een mooi voorbeeld. Dit voorbeeld illustreert alleen 
niet dat de memoria onderhevig was aan (nuance)veranderingen. In dit hoofdstuk heb ik geprobeerd op deze 
verandering te wijzen.
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Afb. 41 Portret van Amalia van Solms met een portret 
van Frederik Hendrik. (Gerard van Honthorst, omstreeks 
1650)



Besluit

In Die gegenwart der Toten en Memoria und Memorialbild geeft Oexle aan dat de memoria, als het 
tegenwoordig zijn van de doden onder de levenden, tot in de negentiende eeuw voortduurt. Daarnaast geeft Oexle 
aan dat dit idee ook bij de Romeinen een rol speelde.396 Zij kenden voorvaderverering en hielden dodenmaaltijden 
waarbij de overledene geacht werd aanwezig te zijn. Dit betekent dat volgens Oexle de doden in Europa 2000 jaar 
lang tegenwoordig waren onder de levenden. 

In Memoria und Memorialbild heeft Oexle de relatie gelegd tussen het tegenwoordig zijn van de doden en 
afbeeldingen waarmee de doden tegenwoordig werden gesteld. Deze afbeeldingen noemt Oexle Memorialbilder. 
Door deze relatie is het mogelijk om kunstwerken, die als Memorialbild te duiden zijn, op een andere manier te 
onderzoeken dan aan de hand van de “traditionele” kunsthistorische onderwerpen als stijl en iconografie. De context 
waarin deze kunstwerken ontstonden, is dan het onderzoeksgebied. Hierbij zijn vragen van belang als: wie was de 
opdrachtgever? waar bevond het werk zich? welke boodschap verkondigde het werk?  welke intentie had de 
opdrachtgever met het werk? welke functie had het werk? Om de context waarin het werk in middeleeuwen gemaakt 
werd goed te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk om de middeleeuwse cultuur te kennen. Hierbij is het van belang 
dat men zich bewust is van het feit dat deze cultuur mogelijk totaal anders was dan de onze. Oexle heeft met het 
concept memoria, als het tegenwoordig zijn van doden, de onderzoeker van de middeleeuwen er op gewezen dat dit  
het geval is.  Het idee dat de doden aanwezig zijn in de samenleving en rechten en plichten hebben, is voor de 
eenentwintigste-eeuwer moeilijk voorstelbaar. Voor het onderzoek naar de context waarin kunstwerken in de 
middeleeuwen ontstonden, is het van belang rekening te houden met het fenomeen memoria.

Omdat Oexle het fenomeen memoria laat doorlopen tot in de negentiende eeuw, rees de vraag of dit 
tegenwoordig zijn van de doden in deze lange periode onveranderlijk was. Of zouden in het tegenwoordig zijn van 
de doden nuanceverschillen herkenbaar zijn? En als dit zo is, wat betekent dit het kunsthistorisch onderzoek? De 
voornaamste reden om te veronderstellen dat er nuanceverschillen zullen zijn, is dat in de periode waarin Oexle de 
memoria waarneembaar acht, de Reformatie plaats heeft. Door de Reformatie veranderde het denken over de dood 
en het leven na dood. Waar in de middeleeuwen de zorg voor het zielenheil een centrale plaats in nam bij de 
memoria,  kwam dit met de Reformatie te vervallen. In de middeleeuwen werden de levenden, door het 
tegenwoordig zijn van de doden, herinnerd aan de verplichtingen die zij hadden ten aanzien van de doden. Vaak 
hadden deze verplichtingen te maken met de zorg voor het zielenheil. In de gebieden die protestants geworden 
waren, kon dit geen reden meer zijn om de doden tegenwoordig te stellen. Mem kon immers geen zorg meer dragen 
voor elkaars zielenheil.

Vanwege de veronderstelde invloed van het denken over de dood en het leven na de dood op de memoria, 
heb ik in deze scriptie in drie hoofdstukken het (theologische) denken over de dood en het hiernamaals bestudeerd. 
Vervolgens is gekeken naar het tegenwoordig zijn van de doden en de manier waarop dit tot uitdrukking kwam. Aan 
bod kwam: het middeleeuwse denken, het denken van Luther en het denken van de Rooms Katholieke kerk na het 
concilie van Trente, over de dood en het leven na de dood. Alhoewel er een fundamenteel verschil is in de 
opvattingen over de rechtvaardiging, lijkt dit geen radicale verandering te weeg hebben gebracht in het uiterlijk van 
memorialbilder.  Als we bijvoorbeeld kijken naar de epitafen uit de pre-reformatorische periode en deze vergelijken 
met Lutherse epitafen dan is er nauwelijks een verschil tussen deze epitafen waarneembaar (zie afb. 31 en afb.42). 
De iconografie lijkt in veel gevallen gelijk te zijn gebleven. De aanwezigheid van gebedsportretten is een 
overeenkomst, net als het gebruik van familiewapens en teksten, om de identificatie van de gememoreerden te 
vergemakkelijken. De identificeerbaarheid blijft belangrijk.  Het motief voor het tegenwoordig stellen van de doden 
verandert echter wel. De zorg voor het zielenheil, dat in de middeleeuwen onlosmakelijk verbonden was met de 
memoria,  komt voor de Lutherse gebieden vanzelfsprekend te vervallen.  In deze gebieden zijn de doden 
tegenwoordig om de levenden te herinneren aan hun faam en grootse daden.  Het wereldse motief, waarbij het 
voorkomen dat men in de vergetelheid raakt centraal staat, vervangt het religieuze motief van de zorg voor het 
zielenheil. Voor de kunst binnen de kerk van na de Contrareformatie ligt dit iets anders. Hier blijft de zorg voor het 
zielenheil van doorslaggevend belang. Op het concilie van Trente werden geen wijzigingen aanbracht in de 
rechtvaardigingsleer. Maar ook voor deze memorialbilder lijkt het wereldlijke aspect belangrijker te zijn geworden. 
De bede, die in de middeleeuwen zeer gangbaar was (“God hebbe de ziel” of “bid voor de ziel”) lijkt een stuk 
minder vaak gebruikt te worden in de zeventiende eeuw. Ook de teksten die aangebracht zijn, lijken niet meer direct 
op de zorg voor het zielenheil te duiden. Het lijkt er op dat de memoria wereldser wordt.397 Voor vervolgonderzoek 
is dit een interessante hypothese.

Een ander belangrijk onderwerp is het verschil in de memoria van voor en na de Reformatie. Voor het 
uiterlijk van de memorialbilder lijkt te gelden dat het vooral om nuanceverschillen gaat, maar voor de memoria lijkt 
een fundamenteler verschil te benoemen. Dit verschil heeft ook gevolgen voor de motieven die ten grondslag lagen 
aan de opdracht voor een memoriestuk. In de beschrijving die Oexle van de middeleeuwse memoria geeft, speelt het 
idee dat de tegenwoordigheid van de doden tot sociaal handelen leidt een belangrijke rol.  Door het tegenwoordig 
zijn van de doden worden de levenden herinnerd aan de verplichtingen die zij ten aanzien van de doden hebben. 
Deze verplichtingen bestonden veelal uit maatregelen die samenhingen met de zorg voor het zielenheil, zoals het 
lezen van missen of het uitdelen van aalmoezen, maar konden ook bestaan uit juridische verplichtingen die 
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396  Horch benadrukt  dat het idee dat de doden tegenwoordig  zijn onder levenden in de oudheid ontstond. (Horch 2001, pp. 
20-28.)

397 Zie ook de motieven voor een familiekapel op pagina 46.



overgedragen waren aan de opvolger.  De nadruk ligt bij Oexle op het handelen dat volgt uit het tegenwoordig zijn 
van de doden.  Voor de memoria in de Lutherse gebieden lijkt dit niet meer te gelden. Hier ligt de nadruk op het 
levend houden van de herinnering aan de doden. De verplichting van de nabestaanden lijkt eruit te bestaan om de 
nagedachtenis levend te houden. Voor de Lutherse gebieden lijkt dus te gelden dat het sociale handelen bestaat uit 
het tegenwoordig laten zijn van de doden.  Dit is een wezenlijk verschil ten opzichte van de middeleeuwse situatie. 
Het lijkt mij buitengewoon interessant dat er naar dit verschil nader onderzoek gedaan wordt. Voordat dit mogelijk 
is,  zullen eerst de Lutherse memoriestukken uitgebreider geïnventariseerd en geanalyseerd moeten worden, om zo 
vast te stellen of er inderdaad een fundamenteel verschil waar te nemen is. 

In deze scriptie zijn een aantal voorbeelden behandeld om zo mogelijke verschillen tussen de 
memoriestukken uit de periode van voor de Reformatie, van na de Reformatie en van na de Contrareformatie te 
illustreren.  Helaas was er geen gelegenheid om een groot vergelijkend onderzoek te doen. Wel is duidelijk geworden 
dat een dergelijk onderzoek de moeite waard is.  Mogelijke verschillen in memoria en memorialbilder zijn benoemd. 
Verder bleek dat het concept memoria, zoals het onder andere door Oexle benoemd is, een nuttig onderzoeksconcept 
is voor de verschillende perioden na de Reformatie. Hiervoor is het wel nodig om de definitie van Oexle enigszins 
op te rekken. Ook in de periode na de Reformatie kan de ontstaanscontext van memoriestukken onderzocht worden 
middels het concept memoria.  Hierbij dient wel de kanttekening te worden geplaatst dat het religieuze motief dat zo 
nadrukkelijk in de middeleeuwen aanwezig is, in de loop van de geschiedenis naar de achtergrond verdwijnt. Ook 
met het hiervoor beschreven verschil in sociaal handelen moet rekening worden gehouden.  Een onderdeel waar in 
deze scriptie nauwelijks aandacht aan is besteed, is de juridische zeggingskracht van de memoria. In de 
middeleeuwen werd het tegenwoordig stellen van doden ook in juridische conflicten gebruikt om verkregen rechten 
te benadrukken. Denk aan de successiereeks van de Duitse Orde. In dit onderzoek heeft de nadruk gelegen op de 
invloed van de Reformatie op het verdwijnen van het religieuze motief binnen de memoria, maar ook de Verlichting 
heeft ongetwijfeld een rol gespeeld voor zowel het religieuze als het juridische motief. Ook hier ligt een 
onderzoeksterrein braak.
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Afb. 42. Memoriestuk voor Hadewich van Hardenbroek en 
Afnes van Ghent. (omstreeks 1540)
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Afbeeldingen

Afbeelding op de omslag zie afb. 36.

1. Kruisafname met de familie Edelheere, 1443
Onbekende kunstenaar, kopie van de Kruisafname van Rogier van der Weyden
Paneel, middenpaneel 97 x 107 cm; zijpanelen 99 x 46 cm
Leuven, St. Petrus kerk (museum)

2. Het laatste oordeel, omstreeks 1120
Onbekende kunstenaar, detail van het timpaan van de Sainte-Foy
Conques, Sainte-Foy (kerk)

3. Intersessie door Maria voor het reden van de ziel van een gestorven ridder, tussen 1320 en 1350
Anonieme kunstenaar, Mariamirakel-handschrift
Parijs, Bibliothèque nationale de France, n.a.f. 24541

4. De zielen worden gewogen, tussen 1130-45
Gislebertus, detail van het laatste oordeel timpaan van de Saint-Lazare
Autun, Saint-Lazare (kerk)

5. Het laatste oordel / De transfiguratie, 8e eeuw
Anonieme kunstenaar, gesneden ivoren reliëf 
Ivoor, 13,1 cm x 8,1 cm
Londen, Victoria and Albert Museum , 253-1867

6. Cathedra, in Coemeterium Maius, 3e of 4e eeuw 
Catacomben nabij Rome

7. Koning Knut en koningin Aelfgifu, omstreeks 1031
Onbekende kunstenaar, in: Liber Vitae of Newminster and Hyde, fol. 6
Londen, The British Library, Stowe 944

8. Portretten van de landcommandeurs van de Duitse Orde, Balije van Utrecht
Diverse kunstenaars, eerste reeks geschilderd tussen 1556 en 1579, daarna tot op heden bijgehouden
18 panelen met 78 portretten
Utrecht, Duitse Huis

9. Idem

10. Miniatuur van een dodenmis, omstreeks 1460
Coëtivy-meester, Frans getijdenboek
Baltimore, Walters Arts Gallery, Ms. W. 274 fol 118

11. Verdoemenis en Verlossing, 1529
Lucas Cranach de Oudere
Paneel, 80 x115 cm
Gotha, Museen der Stadt, 722/676

12. Christus en de overspelige vrouw, 1532
Lucas Cranach de Oudere
Paneel, 82,5 x 121 cm
Budapest, Szépmüvészeti Muzéum, 146 (698)

13. Christus zegent de kinderen, omstreeks 1540
Atelier Cranach
Paneel, 83 x 122 cm
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Galerie Alte Meister, G 1927

14. Altaarstuk in Scheenberg, 1539
Atelier Cranach
Paneel, middenpaneel 208 x 258 cm, zijpanelen 98 x258 cm, predella 208 x 100 cm
Schneeberg, St. Wolfgangskirche

15. Idem
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16. Altaarstuk in Wittenberg, 1547
Atelier Cranach
Paneel, middenpaneel 242 x 255 cm, zijpanelen 108 x 255 cm, predella 233 x 93 cm
Wittenberg, Stadtkirche

17. Doop van Christus in de Elbe voor Wittenberg, 1555
Jacob Lucius
Houtsnede, 34,6 x 54,6 cm
Berlin, Staatliche Museen, Kupferstichkabinett, 793 -10

18. Maarten Luther, begin 17e eeuw
Onbekende kunstenaar, epitaaf voor Hans Ebenn
Breslau, St. Elisabeth (kerk)

19. Epitaaf voor Georg Klencke
Onbekende kunstenaar
Hämelschenburg, slotkapel

20. Speculum justificationis, 1554
Michael Ribestein, epitaaf voor burgemeester Christoph Wins
Frankfurt an der Oder, Getraudkirche

21. Het laatste oordeel, omstreeks 1540
J. Sanders van Hemessen, Adriaan Rockox triptiek
Antwerpen, St. Jacobskerk

22. Deipara Virgo, 1527
Ambrosius Benson
Paneel, 131 x 108 cm
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 262

23. De terugkeer uit Egypte, 1620
Pieter Paul Rubens
privé-collectie

24. Luiken met de leden van het geslacht Lokhorst, omstreeks 1510
Ombekende kunstenaar
Paneel, 125,5 x 94 cm
Heeswijk-Dinther, Kasteel Heeswijk

25. Idem

26. Anna te drieën met de gebedsportretten van een onbekende familie, omstreeks 1490
Meester van de Johannespanelen
Paneel, 54,5 x 53,5 cm
Amsterdam, Rijksmuseum, SK-A-4125

27. Laat de kinderen tot mij komen met de gebedsportretten van Johan Evertsz en zijn ouders, omstreeks 1555
Jacob en Albert Maler
Paneel, middenpaneel 80 x 80 cm, zijpanelen 80 x 32 cm
Kampen, Stedelijk Museum Kampen, 5997

28. Maria met Kind met de gebedsportretten van vier leden van het geslacht Van Montfoort, omstreeks 1380
Onbekende kunstenaar
Paneel, 69 x 142 cm 
Amsterdam, Rijksmuseum, SK-A-831

29. Laatste Avondmaal met de gebedsportretten van Elisabeth van Culemborg, Jan van Luxemburg en Antonie 
van Lalaing, 1570
Jan Deys
Paneel, zijluiken predela 73 x 47 cm
Culemborg, Museum Elisabethweeshuis, MEW 203
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30. Portretten van Elisabeth van Culemborg en haar echtgenoten Jan van Luxemburg en Antonie van Lalaing,
vanaf 1530 tot 1560
Onbekende kunstenaar
Paneel, 108 x 155 cm
Culemborg, Museum Elisabethweeshuis, MEW 212

31. Epitaaf voor de familie Von Landsberg, 1584
Hermann Moller
Stadthagen, Martinikirche

32. Epitaaf voor de familie Von Landsberg, 1590
Hermann Moller
Stadthagen, Martinikirche

33. De ongelovige Thomas, tussen 1613 en 1615
Peter Paul Rubens
Paneel, middenpaneel 143 x 123 cm, zijpanlen 146 x 55 cm
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 307-311 

34. De lanssteek, 1620
Peter Paul Rubens
Paneel, 429 x 311 cm
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 297

35. Adriaan van Meuzenbroek en Anna Elant geknield voor een schilderij van de Kruisiging, 1618
Jan van Ravenstein
Paneel, 128 x 144, 5 cm
Utrecht, Museum Catherijneconvent, StCC s30

36. Het avondmaal, 1565
Lucas Cranach de Jongere, epitaaf voor Joachim von Anhalt
Paneel, 247 x 202 cm
Dessau, Ev. Luth. Kirchgemeinde Dessau-Mildensee

37. De familie Goethe in herderskleding, omstreeks 1762
Johann Conrad Seekatz
Paneel, 75 x 50 cm
Frankfurt am Main, Goethemuseum

38. Allegrorie van gerechtigheid. De geschiedenis van de familie van de Winterkoning, 1636
Gerard van Honthorst
Doek, 313 x 478 cm
Herrenhauser, Coll. Prins Ernst August von Hannover

39. Portret van Johan van Wassenaer en zijn twee overleden vrouwen, 1643
Jan Mijtens
Doek
Voorschoten, Kasteel Duivenvoorde

40. Margaretha de Roore met haar ouders, 1652
Gerard van Honthorst
Doek, 140 x 170 cm
Utrecht, Centraal Museum, 20088

41. Portet van Amalia van Solms, omstreeks 1650
Gerard van Honthorst
Paneel, 85 x 83 cm
Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin,

42. Kruisiging met de gebedsportretten van Hadewich van Hardenbroek en Agnes van Ghent, omstreeks 1540
Onbekende kunstenaar
Paneel, 78,5 x 56,5 cm
Utrecht, Museum Catharijneconvent, ABM s194
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