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Uitvaartrituelen in de 

Kamper Sint-Nicolaaskerk

door Kees Schilder

In de stedelijke rekening van de stad Kampen van het jaar 1568, het jaar waar-
in de hertog van Alva een bezoek aan de stad bracht, wordt een aantal pos-
ten opgevoerd voor het herdenken van drie bijzondere personen. Dat waren 
de Overijsselse stadhouder Jean de Ligne, graaf van Aremberg, Don Carlos, de 
kroonprins van Spanje en Elisabeth van Valois, koningin van Spanje, de derde 
vrouw van koning Philips II. Voor deze drie personen werd enige tijd na hun 
overlijden in het koor van de Sint-Nicolaaskerk met zwart laken een ruimte 
gemaakt waarbinnen een doodkist werd geplaatst waarin het lijk, in dit geval 
waarschijnlijk in de symbolische vorm van een pop of een beeld, werd gelegd. 
Om de kist werden toortsen of fakkels geplaatst, die in de zwart geverfde hou-
ders waren gestoken. Aan de toortsen, aan het hoogaltaar, aan het zwarte la-
ken en aan doodkist werden de wapens gehangen van de overledene en diens 
familie en de wapens van de landen, hertogdommen, graafschappen en andere 
gebieden waarover hij geheerst had of waarvan hij de titel voerde. Op een tevo-
ren bekend gemaakte dag werd er door de muzikers en de koorzangers een re-
quiemmis uitgevoerd. De klokken van de kerk werden meerdere keren geluid.
Deze ceremoniën staan bekend als Castrum Doloris en ook wel als Chapel 
Ardente.1 Een mooi voorbeeld van een dergelijke Chapel is die welke in Brus-
sel werd opgericht na het overlijden van keizer Karel V. In de Kamper reke-
ningen worden deze ceremoniën uitvaarten of ‘begenckenissen’ genoemd. 
De echte begrafenissen hadden uiteraard al lang van tevoren in Spanje of 
elders plaatsgevonden. Het duurde soms wel enkele weken voor het bericht 
van het overlijden van een verre vorst Kampen had bereikt. 
Nieuwsgierig geworden naar oudere vermeldingen van deze rouwbouwsels 
heb ik in de stedelijke rekeningen van andere jaren gezocht en nog meer 
vermeldingen van Castra Dolori gevonden. Het gaat om de hieronder nader 
beschreven zeven personen, vermeld in chronologische volgorde, waarbij 
moet worden aangetekend dat de eerste, stadhouder George Schenck, over-
leden in 1540, wel werd herdacht, maar niet met een Castrum Doloris. 
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Georg Schenck van Toutenburg
Schenck van Toutenburg werd geboren in Windischeschenbach (Beieren) in 
1480 en overleed in Vollenhove op 2 februari 1540. Hij kwam in 1496 met 
het gevolg van Frederik van Baden, bisschop van Utrecht, naar de Neder-
landen. In dienst van de bisschop, die landsheer was van het Sticht en het 
Oversticht, werd hij drost van Vollenhove. Later was hij, in dienst van keizer 
Karel V, stadhouder van Overijssel, Drenthe en Groningen.
George was lid van de Orde van het Gulden Vlies, zoals te zien is op zijn por-
tret, waarop hij het ordeteken aan een ketting op het harnas draagt.2

In de stedelijke rekening van het jaar 1540 staat dat de Kamper schilder 
Ernst Maeler (vóór 1500-1567) twee portretten van wijlen de stadhouder 
schilderde op twee taferelen of panelen die gemaakt waren door Wessel de 
kistenmaker. Deze twee portretten werden in de raadskamer boven in het 
raadhuis gehangen. Wessel kreeg voor zijn meubelmakerswerk 18 stuivers 
en Ernst kreeg voor zijn schilderwerk 8 herenponden.3 Een herenpond was 
geen munt maar vertegenwoordigde een waarde van 14 stuivers. Een vak-
man verdiende omstreeks 1540 5 stuivers per dag. Ernst Maeler verdiende 

Georg Schenck van Toutenburg. Onbekende maker. 
Rijksmuseum Amsterdam (Rijksstudio).

Castrum Doloris voor keizer Karel V, opgericht te Brussel in 
1558. Rijksmuseum Amsterdam (Rijksstudio).
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met zijn schilderwerk dus 112 stuivers. Dat bedrag was ongeveer 22 daglo-
nen van een goede timmerman of metselaar. 

Maximiliaan van Egmont, graaf van Buren en Leerdam, heer van IJssel-
stein en Maartensdijk
Maximiliaan werd geboren in 1509 en is in Brussel overleden op 23 septem-
ber 1548. In 1540 volgde hij Georg Schenck op als stadhouder.4 
In de stedelijke rekening van 1548 staan de uitgaven vermeld voor zijn sym-
bolische uitvaart in de Sint-Nicolaaskerk onder de post: ‘Uutfaert van onse 
zaliger heren stadtholder die greve van Bueren.’5

Bij Arent Schoer werden 6 toortsen gekocht voor 4 herenponden en 4 stui-

Maximiliaan van Egmond. 
Cornelis Anthonisz (manier 
van). Rijksmuseum Amster
dam (Rijksstudio).
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vers. Voor het zingen van een requiemmis kregen de pastoor en zijn die-
naars 4 stuivers en de muzikers 11/

2
 herenponden.6 De onderkoster kreeg 

voor het luiden van de klokken 6 stuivers. Ernst Maeler schilderde de wa-
pens van de stadhouder. Zijn loon daarvoor staat op een niet gespecificeer-
de kwartaalrekening, waarop ook zijn andere werkzaamheden voor de stad 
vermeld worden.

Karel V, koning van Spanje en keizer van het Heilige Roomse Rijk
Karel werd geboren in Gent op 24 februari 1500 en overleed in Cuacos de 
Yuste in Spanje op 21 september 1558. Hij was een zoon van Philips (de Scho-
ne) van Habsburg en Johanna van Castilië. Als erfgenaam van zijn moeder 
werd hij in 1516 koning van Spanje. In 1520 werd hij gekozen tot rooms 
koning en in 1530 werd hij gekroond tot keizer. Hij was vanaf 1528 heer van 
Overijssel.7

In de stedelijke rekening van 1558 kunnen we onder de post ‘Uthfaert van 
keyserlicke Majesteyt’ lezen hoe men in Kampen op 3 februari 1559 de uit-
vaart van de keizer ‘alhier ter stede had gehouden’ en komen we de volgen-

Keizer Karel V. Schilderij door Titiaan uit 1548. Jean de Ligne, graaf van Aremberg. Schilderij door Pieter 
Nagel.
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de posten tegen:8 Aan Arent Huyckemaker werd voor 18 toortsen een som 
van 18 herenponden betaald. Ernst Maeler kreeg voor het zwart verven van 
deze toortshouders 1 herenpond en voor het maken van 36 grote en kleine 
wapens, die op het behangsel in het koor, aan het lijk en aan het hoogaltaar 
werden gehangen, 15 herenponden en 6 stuivers. Verder werd aan Ernst be-
taald een som van 9 herenponden voor het maken van het grote wapen dat 
in het koor werd gehangen. Aan Hessel Kistemaker werd betaald 3 heren-
ponden voor het vervaardigen van het bord waarop Ernst het grote wapen 
had geschilderd. Jan Henricxz leidekker en zijn gezel kregen 3 stuivers voor 
het hangen van het schild waar de wapens van de keizer op geschilderd 
stonden, boven in het koor van de Sint-Nicolaaskerk.
De overkoster kreeg voor het ophangen van het zwarte laken in het koor 1 
herenpond. Aan de onderkoster van de Sint-Nicolaaskerk betaalde men 1 he-
renpond en 6 stuivers voor het driemaal luiden van de klok en aan de onder-
koster van de Onze-Lieve-Vrouwenkerk 1 herenpond voor het luiden van de 
klok bij deze kerk. De capellen (zangers) boven en buiten (Sint-Nicolaaskerk 
en Onze-Lieve-Vrouwenkerk), die op de dag van de uitvaart de mis zongen 
en op de dag daarvoor de vigilie, kregen 6 herenponden, te weten voor elke 
capelle 3 herenponden.

Jan de Ligne, graaf van Aremberg
Jan of Jean de Ligne was baron van Barbençon en rijksgraaf van Aremberg. 
Keizer Karel V benoemde hem in 1549 tot stadhouder van Friesland, Gronin-
gen, Drenthe en Overijssel. Hij was ridder van het Gulden Vlies en vertrou-
weling van de keizer, voor wie hij deelnam aan veldtochten tegen Frankrijk. 
Ook onder koning Philips II diende hij als stadhouder van de noordelijke 
gewesten. 
Op 23 mei 1568, tijdens de slag bij Heiligerlee, waar graaf Aremberg de 
aanvoerder van de troepen van de koning was, is hij gesneuveld. Ook zijn 
tegenstander graaf Adolf van Nassau sneuvelde in die slag. Beiden werden 
opgebaard in het klooster van Heiligerlee. Graaf Aremberg werd begraven 
in de Sint-Catharinakerk in Zevenbergen (NB). Zijn stoffelijk overschot werd 
in 1614 overgebracht naar het familiegraf in de kloosterkerk van Edingen.9

In de stedelijke rekening van Kampen van het jaar 1568 staat bij de datum 
van 5 september, dat was een zondag, een aantal posten onder het opschrift: 
‘Uitvaert van onse genadighe heer stadtholder des greven van Aremborch.’10

Van Berent Roerixz kocht men 12 toortsen die om het lijk gezet werden toen 
onze stadhouder ‘overluid en begaan werd’, voor 13 stuivers per stuk. Omdat 
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Ernst Maeler in 1567 was overleden was het nu zijn broer meester Albert 
Maeler (1522-circa 1573) die voor het zwart verven van de toortsen 12 stui-
vers kreeg betaald. Aan meester Jan Sanckmeister betaalde men voor het 
hangen van zwarte lakens in het koor 1 herenpond. Verder ontving meester 
Albert voor het maken van 6 grote wapens en 18 kleine zwarte schilden met 
de wapens van de stadhouder 9 herenponden en 6 stuivers. De schilden wer-
den gehangen aan het hoogaltaar, aan de toortsen, aan de zwarte lakens en 
aan het lijk. De muzikers van de Sint-Nicolaaskerk kregen voor het zingen in 
muziek van een requiemmis 1 goudgulden ter waarde van 2 herenponden. 
Aan de koster voor het driemaal luiden van de klokken gaf men 6 stuivers.
In een niet nader gedateerde aantekening in het Dagvaartboek van septem-
ber 1568 bepaalden de Staten van Overijssel dat de uitvaart van de stadhou-
der moest worden gehouden op zondag over acht dagen.11

Don Carlos, kroonprins van Spanje
In dezelfde maand december 1568 werd het ‘overluiden’ gehouden van Don 
Carlos. Deze prins was geboren op 8 juli 1545 als oudste zoon van Philips II 
en diens eerste vrouw Maria van Portugal. De jongen was geestelijk labiel en 
ook enigszins misvormd. Hij kreeg onenigheid met zijn vader omdat die de 
hertog van Alva in plaats van hem had benoemd tot landvoogd der Neder-
landen. Na het plegen van een aanslag op zijn vader probeerde hij uit Spanje 
te vluchten, maar hij werd gegrepen en in de gevangenis gezet, waar hij op 
24 juli 1568 onder mysterieuze omstandigheden is overleden.12

In de stedelijke rekening van 1568 staat er over Don Carlos onder het op-
schrift ‘Conincklycke Majesteits van Hyspanie soen overluyden’ het volgen-
de te lezen:13 Op 26 september kocht men van Berent Ruerixsz 18 toortsen 
voor 13 stuivers per stuk, die om het lijk werden gezet toen de zoon van de 
koning van Spanje ‘begaan en overluid’ werd. Meester Albert Maeler verfde 
de toortsen zwart en beurde daarvoor 1 herenpond en 4 stuivers. Hij ver-
vaardigde ook de 18 grote en 18 kleine wapens, die aan het hoge altaar, aan 
de toortsen, aan de zwarte lakens en bij het lijk werden gehangen. Johan 
Sanckmeeester hing de zwarte lakens in het koor en ontving daarvoor 1 he-
renpond. De muzikers van de Sint-Nicolaaskerk kregen 2 herenponden voor 
het zingen van een requiemmis en de koster kreeg 8 stuivers voor het drie 
keer luiden van de klokken.

Elisabeth van Valois, koningin van Spanje
Als laatste persoon in het jaar 1568 werd in Kampen de Spaanse koningin 
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Elisabeth van Valois herdacht. Zij was op 2 april 1545 geboren als dochter 
van koning Hendrik II van Frankrijk en Catharina de Medici en is overleden 
in Spanje op 3 oktober 1568. Als meisje van 14 jaar trouwde zij in 1559 in 
Parijs met Philips II. Zij was zijn derde echtgenote.14

Ook nu vinden we de kosten van haar herdenking in de stedelijke rekening 
van 1568 onder een apart hoofdje verantwoord: ‘Uutvaert der coninginne 
van Spangien, etc.’15 Op 29 december, toen het hard vroor en zeer koud was 
- aldus de omschrijving in de rekening - werden van Berent Roerixsz voor 18 
herenponden 18 toortsen gekocht, die om het lijk werden gezet. Opnieuw 
was het meester Albert Maeler die voor het zwart verven van de toortshou-
ders 1 herenpond en 4 stuivers kreeg. En zoals te verwachten vervaardigde 
hij ook nu de 18 kleine en 18 grote wapens, die aan het hoogaltaar, aan de 
toortsen, aan het laken en bij het lijk werden geplaatst. Meester Johan San-
ckmeester moest voor de tweede maal die maand de zwarte lakens ophan-
gen en kreeg daarvoor 1 herenpond. De muzikers van de Sint-Nicolaaskerk 
zongen een requiemmis en kregen daarvoor 2 herenponden. En de koster 
kreeg wederom 8 stuivers voor het drie keer luiden van de klokken.

Don Carlos van Spanje. Schilderij door Alonso Sánchez Coello. Elisabeth van Valois, koningin van Spanje. Schilderij door 
Juan Pantoja de la Cruz.
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Karel van Brimeu, graaf van Megen
Karel werd geboren in Frankrijk in 1524 en is overleden in Zwolle op 9 janua-
ri 1572. In 1568 werd hij als opvolger van de graaf van Aremberg stadhouder 
van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Hij was ridder in de Orde 
van het Gulden Vlies.16

Op 6 januari 1572 gingen de Kamper raadsleden Hendrik de Wolfs en Arent 
toe Boecop als vertegenwoordigers van de Raad naar Zwolle om met de stad-
houder te beraadslagen. Dat gelukte niet, omdat hij ziek was geworden. De 

Standbeeld van Karel van 
Brimeu op de markt in 
Megen. Foto: René en Peter 
van der Krogt.
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beide raadsleden bleven in Zwolle, maar na drie dagen wachten was de stad-
houder in de nacht van 9 januari omstreeks twee uur overleden.17

En vanzelf werd ook zijn overlijden in Kampen herdacht en werden de kos-
ten in de stedelijke rekening verantwoord onder het opschrift ‘Grave van 
Megens uthfaert’.18 Meester Albert de marktmeester had bij de lakenkremers 
zwart laken geleend om die ten behoeve van de herdenking op te hangen in 
het koor van de Sint-Nicolaaskerk. Later bracht hij de lakens terug bij de kre-
mers. Hij kreeg voor zijn bemoeienis 4 stuivers. Meester Jan Disconter, die 
de zwarte lakens in het koor had opgehangen, kreeg daarvoor 1 herenpond.
Bij Berent Roerixz, die al eerder als leverancier wordt genoemd, werden 12 
toortsen gekocht die in het koor werden opgesteld. Hij kreeg daarvoor 15 
stuivers per stuk. Op 17 februari werd betaald aan meester Albert Maeler 
voor het maken van 12 kleine en 12 grote wapens en voor het zwart maken 
van de 12 toortsen een som van 10 herenponden en 4 stuivers. Heer Henrick 
van der Hove, priester, die met de musikers op 20 januari 1572 een requiem-
mis zong voor de gedachtenis van de graaf van Megen ontving daarvoor 2 
herenponden. De koster kreeg voor het luiden van de grote klok 6 stuivers.
Twee dagen later, op 22 januari 1572, mochten heer Henrick van den Hove 
en zijn muzikers opnieuw aantreden in de Sint-Nicolaaskerk, maar nu voor 
een blijde gebeurtenis. Zij zongen toen een Te Deum Laudamus en een mis 
op de blijde tijding dat God almachtig aan de koning van Spanje een zoon 
geschonken had.19 Deze zoon was de op 4 december 1571 geboren Fernando, 
wiens moeder Anna van Oostenrijk de vierde vrouw van koning Philips II 
was.

Noten

1. Met dank aan Eelco Elzenga die mij op het goede spoor zette. 

2. Zie: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 3 

kolom 1132.

3. Oud Archief Kampen (hierna genoemd OAK), inv. nr. 414, fol. 82.

4. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 3 kolom 339.

5. OAK, inv. nr. 422, fol. 82 en 84v.

6. In de Stedelijke Rekeningen worden de muzikers tientallen keren vermeld. Het is niet duide-

lijk of zij werden begeleid door het orgel of met andere instrumenten of dat zij misschien 

meerstemmig zongen.

7. Een beknopte biografie is te vinden op Wikipedia onder de titel: Keizer Karel V.

8. OAK, inv. nr. 432, fol. 99. De stedelijke rekeningen liepen steeds tot en met februari van het 
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volgende jaar, vandaar dat de kosten voor de herdenking van Karel V te vinden zijn in de 

rekening van het jaar 1558.

9. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 6 kolom 51. Op Wikipedia staat een be-

knopte biografie onder de titel: Jan van Ligne.

10. OAK, inv. nr. 442, fol. 121.

11. OAK, inv. nr. 2513.

12. Een zeer beknopte biografie van hem staat op Wikipedia, onder de titel: Carlos van Spanje.

13. OAK, in. nr. 442, fol. 121v. 

14. Een beknopte biografie van haar staat op Wikipedia, onder de titel: Elisabeth van Valois. 

15. OAK, inv. nr. 442, fol. 123v en 124.

16. Een beknopte biografie staat op Wikipedia, onder de titel: Karel van Brimeu.

17. OAK, inv. nr. 444, fol. 92.

18. OAK, inv. nr. 444, fol. 129v, 130 en 130v.

19. OAK, inv. nr. 444, fol. 130.
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