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H arjumaal asuvast Risti kirikust on vii-
mastel aastatel toimunud uurimis- ja 

restaureerimistööde käigus tulnud päevaval-
gele hulk põnevaid leide, millest osa on lisaks 
ajaloolaste, arheoloogide, kunstiajaloolaste 
ja restauraatorite kitsamale ringile1 jõudnud 
ajaleheveergude vahendusel ka laiema avalik-
kuseni.2 Üks kiriku kooriruumis paiknevatest 
kunstiteostest – vappide ja gooti minusklites 
pealiskirjaga kaunistatud 16. sajandi esimese 
poole hauaplaat – on aga seni jäänud tee-
nimatult tähelepanuta. Selle põhjuseks on 
eelkõige asjaolu, et kuni 2011. aastani oli 
kivist näha vaid pool (sh. vaid üks vapp), mis 
takistas tervikteksti lugemist ja kadunukese 
nime kindlakstegemist. Ka on tekst aja jook-
sul tugevasti kulunud ja kohati nii kahjustada 
saanud, et osa tähti polegi enam eristatavad. 
Kultuurimälestiste riiklikust registrist selgub, 
et ristkülikukujuline paekivist hauaplaat on 
muinsuskaitse alla võetud kui „kunstiväärtus-
lik hiliskeskaegne raidkiviteos”, mille tekst 
pole loetav. Hoolimata vapikilpide kujust, mis 
selgelt osutab 16. sajandile, on plaati peetud 
pärinevaks 15. sajandist.3

Hauaplaat (mõõdud 215 x 148 cm) muu-
tus tervenisti vaadeldavaks 2010.–2011. aasta 
restaureerimistööde käigus, mil lammutati 
altariesine laudpõrand ja nihutati seni enam-
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1 V. Kadakas, K. Tooming, M. Kiudsoo, J. Kilumets. Archaeological studies in Risti church and churchyard. 
– Arheoloogilised välitööd Eestis / Archaeological Fieldwork in Estonia, 2011. Tallinn, 2012, lk. 175–188;  
M. Kiudsoo. Harju-Risti kiriku mündileid. – Muinsuskaitseraamat 2010. Tallinn, 2011, lk. 79–80; K. Tooming. 
17. sajandi lisandusi keskaegse Risti kiriku ehitusloole. – Muinsuskaitseraamat 2010, lk. 93–96.

2 Vt. nt. M. Filippov. Risti kirik ja Muinsuskaitseamet kisklevad vanade müntide pärast. – Postimees, 24.05.2011; 
Risti kirikut restaureerides avastati erilised seinamaalingud. – Eesti Päevaleht, 04.07.2013; Risti kirikust leiti 
mitusada aastat vanad maalingud. – Postimees, 04.07.2013.

3 http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=3862 (vaadatud 17.07.2013). Hauaplaadi 
kui mälestise registri number on 3862. 15. saj. dateering kajastub ka teatmeteostes, nt. V. Raam. Harju-Risti 
kirik. – Eesti arhitektuur 3. Tallinn, 1997, lk. 15.

vähem plaadi keskjoonel paiknenud altari-
aeda. Ühtlasi selgus, et hauatähise asukoht 
on sekundaarne. Siinkirjutajal avanes võima-
lus praegu tervenisti altariaia sisse jäävat kivi 

Gertrudi hauaplaat (1531) Risti kirikus. Foto: S.Stepaško
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uurida 2013. aasta juulis ning välja lugeda ka 
sellel paiknev pealiskiri, niivõrd kui see kah-
justuste tõttu võimalikuks osutus. Selgus, et 
tekstis esinevad isikud on siinkirjutaja jaoks 
„vanad tuttavad”, kes figureerivad Tallinna ja
Helsingi arhiiviallikates ning kelle vappe võib 
näha ka ühel teisel tänaseni säilinud hiliskesk-
aegsel kunstiteosel. Seetõttu tasub pikemalt 
peatuda mitte üksnes kõnealusel hauaplaadil, 
vaid ka kadunukese isikul ja tema perekonnal 
ning arutleda, millises pühakojas võis plaat 
paikneda enne Ristile sattumist.

Pealiskirja tuleb, nagu hauaplaatide puhul 
tavaline, hakata lugema keskse kujundi kohale 
jäävast ülemisest otsast, mis selle plaadi puhul 
on suunatud Risti kiriku lõunaseina poole. 
Kui enamikul Eestis säilinud hiliskeskaeg-
setel hauaplaatidel on tavapärane tekst (sh. 
kadunukese surmadaatum ja nimi) mahtunud 
ristküliku külgi mööda kulgevale ühele teks-
tivööndile, siis sellel plaadil on teksti pikkuse 
tõttu tulnud kasutada lisaridu. Pärast nelja 
külge hõlmanud tekstivööndit jätkub tekst 
ülemise otsa teisel real, minnes siis üle alu-
mise otsa teisele reale ja edasi (vaataja poolt) 
vasaku pikikülje poolikule reale. Seejärel jät-
kub tekst alumise otsa kolmandal, neljandal 
ja viiendal real. Sõnade vahed on kiviraidur 
tähistanud keskelt rombikujuliste ja otstest 
paragrahvimärki meenutavate kujunditega. 
Nagu eespool juba mainitud, on hauaplaat 
saanud aegade jooksul kannatada, nii et osa 
teksti on muutunud raskesti loetavaks ja 
mõned tähed pea täiesti kadunud. Seetõttu 
olen alljärgnevasse transkriptsiooni lisanud 
kas täiesti mahakulunud või fragmentaarselt 
säilinud tähtede järele ümarsulgudes küsi-
märgi: Anno m vc // und xxxi des sondages // na 
evan ian(?)// is starf frowe gerdrut her // victor 
van der // lippe sine hus// frouwe // unde ere(?) 
jungere(?) / dochter gerdk(?)e / ene genedich. 
Tõlge: „1531. aastal pühapäeval pärast evan-
gelist Johannese päeva suri Gertrud, härra 
Victor van der Lippe naine, ja nende noorem 
tütar Gerdke. [Jumal olgu] neile armuline.”

Kaks raskesti loetavat kohta on kuupäev 
(pühakupäev) ja eelviimase rea teine pool. 
Kuna viimasel real seisab „neile armuline” 
(ene genedich), peaks sellele loogiliselt eel-
nema „Jumal olgu” (god sei või got si), ent 
tähtede g ja d vahel võib näha r-i, mis moo-
dustab sellele eelneva tähega ligatuuri. See-
tõttu oletan, et pigem on ikkagi kirja pandud 
tütre nimi, mis oli emaga sarnaselt Gertrud, 
hellitusnimena kujul Gerdke või Gerdeke.

Surmadaatum on ainuke koht tekstis, kus 
kiviraidur on kasutanud lühendamist. Kui 
evangelistile viitav evan on küllal selgesti 
loetav, siis pühaku nimi on saanud rohkem 
kahjustada. Näib siiski, et see algab tähtedega 
ia, millele samal real on järgnenud veel üks 
või kaks tähte ja kivi vasakul küljel tähed is. 
See viitab evangelist Johannesele, kivil seega 
lühendatuna i[o]an[n]is, kelle mälestuspäev 
on 27. detsembril. 1531. aastal langes püha-
päev pärast johannesepäeva 31. detsembrile. 
Seda päeva oleks saanud nimetada ka tei-
siti, kas vana-aastaõhtuks (nige jars avend, 
kasutatud nt. Tallinna rae arveraamatutes4) 
või Püha Silvestri pühaks5, sest pühakupäe-
vad jäid dateerimisel mõnda aega kasutusse 
ka pärast reformatsiooni. Ei saa küll täiesti 
välistada, et johannesepäevana peeti silmas 6. 
mail peetavat püha nimega evangelist Johan-
nes Ladina värava ees, mis 1531. aastal oli 
laupäev (sel juhul olnuks Gertrudi surma-
päev 7. mail), ent see oleks nõudnud haua-
kivi tekstis ka vastavat tähistust, mitte ainult 
Johannese nime. Pealegi langesid maikuu 
pühapäevad ülestõusmispühade-nelipühade 
tsüklisse ning 1531. aastal tähistati 7. maid 
kui Cantate’t (neljas pühapäev pärast liha-
võtteid). Seega on usutavam, et Gertrud suri 
siiski 31. detsembril 1531.

Ent kes oli see naisterahvas, kellele püsti-
tati nii uhke hauakivi? Kivi keskel kujutatud 
vapid ja tema mehe nime ees seisev tiitel her, 
mida kandsid aadlikud, raehärrad ja vaimuli-
kud, osutavad, et tegu pidi olema võrdlemisi 
kõrgest soost isikuga.

4 Kasutatud näiteks rae arveraamatutes, vt. A. Mänd. Pidustused keskaegse Liivimaa linnades 1350–1550. 
Tallinn, 2004, lk. 83.

5 T. Kala. Tallinna dominiiklaste kalender reformatsioonieelse ajakasutuse peeglina. – Vana Tallinn II (VI). Tallinn, 
1992, lk. 25; A. Mänd. Ootamatu leid Riiast – 16. sajandi kalender Tallinnast? – Tuna 2007, nr. 3, lk. 86.
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Gertrud

Kesk- ja varauusajal vilksatavad isegi aadli või 
linnaeliidi hulka kuuluvad naised kirjalikes alli-
kates üldjuhul haruharva, samuti on neist väga 
vähe jäänud materiaalseid jälgi, sh. hauakive.6 
Nii ühiskondlikus elus kui ka dokumentides 
defineeriti naist eelkõige tema mehe, vallalis-
tel naistel isa või eestkostja kaudu. Seetõttu 
teame Victor van der Lippe abikaasana surnud 
Gertrudist endast võrdlemisi vähe, seevastu 
tema elus tähtsat osa mänginud meestest tun-
duvalt rohkem. Seda aga eelkõige tänu sellele, 
et nii Gertrudi isa kui ka tema mehed kuulusid 
Tallinna kaupmeeste hulka ja et Tallinna Lin-
naarhiivis on just kaupmeeste kohta võimalik 
leida küllalt palju eluloolisi andmeid.

Lühidalt: Gertrud, keda hüüti ka Gerd-
keks, pärines Tallinna koorekihist. Tema isa oli 
suurkaupmees ja raehärra Johan van Grest, 
emapoolne vanaisa Reinold tor Osten. Ema 
eesnimi on teadmata, nagu ka see, kas tal oli 
Johaniga rohkem lapsi kui üks. Gertrud pandi 
esmalt mehele Turust pärit kaupmehele Hans 
Surenpele, mõni aasta pärast viimase surma aga 
Tallinna raehärrale Victor van der Lippele.

Et paremini avada Gertrudi sotsiaalset 
tausta ja suhtlusringkonda ning et lahendada 
ühe tema hauakivil paikneva vapi mõistatus ja 
teha oletusi hauakivi algse asukoha kohta, tasub 
temaga seotud mehi lähemalt tutvustada.

Johan van Grest – Gertrudi isa

Johan (noorena Hans) van Grest (ka Grist) 
ilmub Tallinna allikatesse 1468/69. aasta jõu-

lujootudel, mil temast sai Mustpeade vennas-
konna liige. Vennaskonda jäi ta 1478. aasta 
vastlajootudeni.7 Pärast seda pidi tema sot-
siaalne karjäär arenema peadpööritava kii-
rusega, sest juba 24. novembril 1478 on teda 
nimetatud tiitliga her, s. t. kui raehärrat.8 Rae-
härrana astus ta ka sama, 1478. aasta jõuludel 
Suurgildi.9 Raehärrasid valiti tavaliselt kaks 
nädalat pärast mihklipäeva, ent Johan võis 
selleks kõige varem saada oktoobri lõpus, sest 
26. oktoobril kodanikuvannet andes pandi ta 
kirja kui Hans Grest, ilma mingi tiitlita.10 On 
teadmata, mis olid sellise kiire karjääri taga-
maad – tegu võis olla kombinatsiooniga edu-
kast abielust, mõjukatest toetajatest, isiklikest 
voorustest ja varakult ilmnenud administra-
tiivsest võimekusest. Ilmselt oli ta raehärraks 
saades tavatult noor, võimalik, et isegi pisut 
alla 30 aasta. Johan van Gresti karjäär raes 
oli ka märkimisväärselt pikk. Tema surmaaeg 
pole täpselt teada, ent allikates esineb ta tea-
daolevalt viimast korda 1516. aastal (mõnin-
gail andmeil ka 151711), kandes endiselt tiitlit 
her.12 Seega tegutses Johan raehärrana umbes 
39 aastat, sealhulgas ka bürgermeistrina,13 
mis ühe kaupmehe jaoks tähendas sotsiaalse 
hierarhia absoluutset tippu. Vahemärkuse 
korras võib lisada, et ehkki nii pikk karjäär 
raes oli tavatu, ei saa Gresti kindlasti „rekor-
dimeheks” lugeda: nimetagem kas või Cost 
van Borstalit (surn. 1463), kes tegutses rae-
härrana ligi 48 aastat.14 Kui oletada, et Johan 
oli täisealiseks, s. t. 18-aastaseks saanud samal 
aastal, kui ta astus mustpeade ridadesse, võis 
ta raadi valimise hetkel olla umbes 28 ja 1516. 
aastal umbes 66 aastat vana.

6 Reformatsioonieelsest Tallinnast ja Piritalt on naiste hauakive teadaolevalt säilinud vaid neli. A. Mänd. Naised, 
memoria ja sakraalruum hiliskeskaegsel Liivimaal. – Tuna 2012, nr. 3, lk. 26–28.

7 Tallinna Linnaarhiiv (TLA), f. 87, n. 1, s. 20, pag. 150, 219.
8 TLA, f. 230, n. 1, s. Aa 7, fol. 35r. Magistraadi arhiivi arhivaalidele on edaspidi viidatud vaid säiliku numbriga.
9 TLA, f. 191, n. 2. s. 1, fol. 40r.
10 Das Revaler Bürgerbuch 1409–1624. Hrsg. v. O. Greiffenhagen. Reval, 1932, lk. 32.
11 E. v. Nottbeck. Siegel aus dem Revaler Rathsarchiv nebst Sammlung von Wappen der Revaler Rathsfamilien. 

Lübeck, 1880, lk. 15; F. G. v. Bunge. Die Revaler Rathslinie nebst Geschichte der Rathsverfassung und einem 
Anhange über Riga und Dorpat. Reval, 1874, lk. 99.

12 TLA, s. Ad 32, fol. 81r (19. apr. 1516).
13 Bunge järgi tegutses ta bürgermeistrina 1490–1493 (Die Revaler Rathslinie, lk. 98), ent Bunge teose andmed 

on tihti puudulikud.
14 J. Kreem. Cost van Borstal, bürgermeister. – T. Kala, J. Kreem, A. Mänd. Kümme keskaegset tallinlast. 

Tallinn, 2006, lk. 21.
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Tõenäoliselt paistis Johan silma oma 
heade diplomaadioskustega, sest rae saadi-
kuna tuli tal korduvalt käia välismaal läbi-
rääkimistel, mille käigus ta kohtus näiteks 
selliste tähtsate isikutega nagu Rootsi regent 
Sten Sture Vanem, Taani kuningas jt.15 Grest 
aitas hankida ka kõrgetele isandatele meele-
päraseid kingitusi: 1479. aastal maksis raad 
talle 80 marka hobuse eest, mis saadeti kin-
giks Saksa Ordu kõrgmeistrile.16 Looma röö-
gatu hind viitab, et tegemist võis olla puh-
tatõulise sõjaratsuga. Suurkaupmehena olid 
Grestil ulatuslikud suhtevõrgustikud mitmes 
hansalinnas: koos Bernt Pali (Lübeck ja Tal-
linn) ja Bernd van Winthemiga (Lübeck) 
moodustasid nad kaubaühingu, mis tegut-
ses Londoni, Brugge, Hamburgi, Lübecki ja 
Tallinna turgudel.17 Seda, et Johan kuulus 
sotsiaalse püramiidi tippu ja et kaupmehe 
seisuslikud piirid kippusid talle ahtakski 
jääma, näitab asjaolu, et mõnda aega kuu-
lus talle koguni Sausti mõis Harjumaal, mille 
ta 1503. aastal müüs suurkaupmees Iwan 
Hunninkhusenile.18

Lühidalt ka elukohast ja peresideme-
test. Johan van Grest oli abielus kaupmees 
Reinold tor Osteni tütrega ja talle kuulus 
maja Pikal tänaval, Oleviste kiriku lähe-

duses.19 Nii tema elukoht kui ka asjaolu, et 
teda pole mainitud Niguliste kiriku kesk-
aegses arveraamatus (1465–1520), osutavad 
sellele, et ta kuulus Oleviste kogudusse. Sel-
les kirikus tegutses 1512. aastast preestrina 
ja hiljem kirikhärrana Reinold van Grist 
(Grest), kes suri 1551. aastal ja keda uurijad 
on pidanud Johani pojaks,20 ehkki allikatest 
ei ilmne, et Johanil olnuks rohkem lapsi kui 
Gertrud. Mingi sugulusside pidi nende vahel 
aga kindlasti olema.21 Johanil oli teadaole-
valt kolm venda – Lutke (Ludeke), Dirick ja 
Hinrick –, kes esinevad mustpeade nimekir-
jades vastavalt 1482., 1491/92. ja 1482.–1495. 
aastal.22 Neist jäi Tallinna vaid Suurgildi liik-
meks astunud Hinrick, kes suri 1504. aastal,23 
teised vennad rajasid oma kaupmehekarjääri 
mujal, Lutke näiteks Antwerpenis ja Brug-
ges.24 Võib arvata, et äri- ja sugulussidemed 
olid selles peres tihedalt läbi põimunud ja 
tõid kasu nii Johanile kui ka tema venda-
dele.

Selline mees oli siis Gertrudi isa. Gertrudi 
vanaisa ehk härra Johani äia on aga põhjust 
mainida eelkõige seetõttu, et, nagu edaspidi 
näeme, pidas Gertrud oma ema suguvõsa 
sama tähtsaks kui isa oma, kui mitte tähtsa-
makski.

15 T. Derrik. Das Bruderbuch der Revaler Tafelgilde (1364–1549). Mikrofiche-Ausgabe. Marburg, 2000, lk. 111.
Siin ja edaspidi on viidatud mikrofišš-väljaande lehekülgedele, mis erinevad veebiversiooni lehekülgedest.

16 Kämmereibuch der Stadt Reval 1463–1507. Bearb. v. R. Vogelsang. Köln, Wien, 1983, nr. 1672.
17 C. Jahnke. Bernd Pal, ein Kaufmann des 15. Jahrhunderts. Eine biographische Skizze. – Vana Tallinn XV 

(XIX). Tallinn, 2004, lk. 163, 168.
18 J. Kreem. Reinold Grist ja tema raamatukogu. Pilk 16. sajandi esimese poole Tallinna vaimsetele võimalus-

tele. – Lugemise kunst. Koost. P. Lotman. Tallinn, 2011, lk. 152. Hunninkhusen kohta vt. E. v. Nottbeck. Die 
älteren Rathsfamilien Revals. Reval, 1875, lk. 50; A. Mänd. Suurgildi ajalugu kuni Liivi sõjani. – I. Leimus jt. 
Tallinna Suurgild ja gildimaja. Tallinn, 2011, lk. 22.

19 Das Revaler Pergament Rentenbuch 1382–1518. Hrsg. v. A. Plaesterer. Reval, 1930, nr. 1251; TLA, s. Aa 
35b, fol. 12r, vt. ka fol. 11r ja 13r.

20 Vt. tema kohta J. Kreem. Reinold Grist ja tema raamatukogu, lk. 152–155.
21 Reinoldi testamendis (1551) on mainitud tema onu Johann van Gresti, kes erinevalt Gertrudi isast polnud 

raehärra ja oli 1551. a. veel elus. Pole tõenäoline, et Reinoldi isa ja onu kandnuks sama eesnime. Võib ole-
tada, et mõnel raehärra Johani vennal oli kaks poega, kellest üks oli Johann ja teine Reinoldi isa. Reinoldi 
testament: TLA, f. 230, n. 1-IIIb, s. 94; selle regest: R. Seeberg-Elverfeldt. Testamente Revaler Bürger und 
Einwohner aus den Jahren 1369 bis 1851. Revaler Regesten, Bd. 3. Göttingen, 1975, nr. 194.

22 TLA, f. 87, n. 1, s. 20, pag. 249, 252, 317, 344. Lutket ja Hinrickut on härra Johani vendadeks nimetatud nt. 
1478. TLA, s. Aa 7, fol. 35r.

23 04.11.1504 on teda mainitud surnuna. Das Revaler Pergament Rentenbuch, nr. 1309. Gildis hakati teda 
mälestama 1505. a. ülestõusmispühadel. TLA, f. 191, n. 2, s. 1, fol. 54r. Uurijad on tema testamendi ekslikult 
dateerinud u. 1510. aastaga. R. Seeberg-Elverfeldt. Testamente Revaler Bürger, nr. 101.

24 Vt. C. Jahnke. Bernd Pal, lk. 167; R. Rößner. Hansische Memoria in Flandern: Alltagsleben und Totengedenken 
der Osterlinge in Brügge und Antwerpen (13. bis 16. Jahrhundert). Frankfurt am Main, 2001, lk. 330–331.

Anu Mänd / Kaupmeheproua Gertrud ja tema hauaplaat Risti kirikus



30 Tuna  4/2013

K Ä S I T L U S E D  

Reinold tor Osten – Gertrudi vanaisa

Reinold (ka Reyneke) tor Osten (van der 
Osten) pidas samuti kaupmehe ametit, ent 
tema kohta on võrdlemisi vähe andmeid ja 
tundub, et tema äri oli oluliselt väiksema 
kaliibriga kui Johanil. Ta astus Suurgildi 1441. 
aasta vastlate ajal ja suri 1487. või 1488. aas-
tal.25 Raehärrat temast ei saanud, gildis jäi 
tema tähtsaimaks ametikohaks Lauagildi 
eestseisja oma, mida ta pidas 1471. aastal.26 
Ta elas Pikal tänaval, Oleviste köstrimaja 
lähedal.27 Kaupmees Herman tor Osten, kes 
arvatavasti oli Reinoldi vend, oli aastatel 
1462–1473 Oleviste kiriku eestseisja.28

Hans Surenpe – Gertrudi esimene mees

Gertrudi esimeseks abikaasaks oli Turust 
pärit kaupmees ja laevnik Hans Surenpe 
(Surpe), kellest sai 1501. aasta märtsis Tal-
linna kodanik.29 Abielu sõlmiti mõnevõrra 
varem, tõenäoliselt 1500. aastal, sest 1501. 
aasta 5. jaanuaril lasi Johan van Grest oma 
tütre kaasavarana kirjutada Hansu nimele 
Pikal tänaval asuva maja, mis oli kuulunud 
Gertrudi vanaisale Reinoldile (praeguse Pikk 
69/Tolli 1 kohal), ning lisaks veel aia, küüni ja 
puukuuri.30 

Hans Surenpe (Soome ajalookirjandu-
ses tuntud kui Hans Suurpää)31 suguvõsa oli 

Turus hästi tuntud ja mõjukas, nende hulgast 
pärines näiteks piiskop Laurentius Suurpää 
(1500–1506). Hansu kaupmehetegevus Turus 
on jälgitav 1480.–1490. aastatel. Gertrudist 
sai Hansu teine abikaasa. Esimesest abielust 
oli Hansul kaks last: poeg Merten, kes hiljem 
isa juurest tagasi Turusse põgenes, soovides 
preestriks õppida, ning tütar, kes abiellus 
Sigfrid Paulssoniga. Hansu tegevusest Tal-
linna kaupmehena annavad hea ülevaate 
tema 1509. ja 1510. aastal kirjutatud ärikirjad 
Turu arhidiakonile ja hilisemale toompraos-
tile Paul (Pawel) Scheelile, kellele ta müüs 
mitmesuguseid kaupu, sealhulgas rukist, 
kaera, linnaseid, kangaid jm.32 Scheeli kirjava-
hetusest selgub ühtlasi, et Hansul olid kauba-
sidemed Lübecki ja Danzigiga. Pole selge, kas 
Hans oli soomlane või rootslane, ehkki nimi 
viitab pigem esimesele võimalusele. Tema kir-
jad Scheelile on kirjutatud alamsaksa keeles, 
Scheel omakorda kirjutas talle rootsi keeles. 
Hans suri Tallinnas 1510. aasta teisel poolel 
või 1511. aasta alguskuudel: Scheeli kiri talle 
on dateeritud umbes 11. augustiga 1510, ent 
Suurgildis on teda hakatud mälestama 1511. 
aasta ülestõusmispühadel.33

Gertrud kui ärinaine

Ilmselt oli Gertrud oma isa ja mehe kõrvalt 
samuti kaupmeheoskused omandanud, sest 

25 TLA, f. 191, n. 2, s. 1, fol. 17r, 45v. Vt. tema kohta ka T. Derrik. Das Bruderbuch, lk. 407.
26 E. v. Nottbeck. Die alten Schragen der Grossen Gilde zu Reval. Reval, 1885, lk. 123.
27 Das drittälteste Erbebuch der Stadt Reval (1383–1458). Hrsg. v. E. v. Nottbeck. Reval, 1892, nr. 1333; 

Viertältestes Erbebuch der Stadt Reval (1458–1481). Bearb. v. A. Plaesterer. Käsikiri TLA-s. Reval, 1936, 
nr. 44.

28 E. O. Kuujo. Die rechtliche und wirtschaftliche Stellung der Pfarrkirchen in Alt-Livland. Helsinki, 1953,  
lk. 187. Suurgildi astus Herman 1456 vastlatel. TLA, f. 191, n. 2. s. 1, fol. 25r.

29 Das Revaler Bürgerbuch, lk. 38. Suurgildi astus ta alles 1503/04 jõulujootudel. TLA, f. 191, n. 2. s. 1,  
fol. 53r.

30 Das Revaler Pergament Rentenbuch, nr. 1251.
31 Vt. Suurpääde ja Hansu kohta: I. Leskelä. Suurpää (1300–1500-luku), suvu. – Kansallisbiografia, SKS, aval-

datud 15.01.2010: www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/9376; I. Leskelä. Kauppa, verkosto ja kaapparisota:
turkulaisen kirkonmiehen Paavali Scheelin ja Danzigin porvarin Hans Chonnertin kauppayhteydet 1509–1516. 
Magistritöö, Helsingi Ülikool, 2007, lk. 18–19, 21–24, 53, 61, 66; P. Johansen, H. von zur Mühlen. Deutsch und 
Undeutsch im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Reval. Köln, Wien, 1973, lk. 421–422.

32 Finlands medeltidsurkunder. Utg. Reinhold Hausen. Helsingfors, 1928–1935 (edaspidi FMU). Dokumendid 
on leitavad veebilehel http://extranet.narc.fi/DF/df.php. Hans Surenpe kirjad Scheelile: FMU, nr. 5422–5424,
5449, 5465. Kirjad asuvad Helsingis, Soome Rahvusraamatukogu (Kansalliskirjasto) käsikirjade osakonnas, 
Paul Scheeli kogus, A.I. 47.

33 FMU, nr. 5471; TLA, f. 191, n. 2, s. 1, fol. 57r.
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pärast Hansu surma võttis ta oma mehe 
äri üle, vähemasti Turu liinil. Paul Scheeli 
kogus on säilinud seitse Gertrudi omakäe-
list kirja ajavahemikust 3. mai 1511 kuni 4. 
juuli 1513.34 Kui esimene neist puudutab 
perekonnatüli tema jalgalasknud kasupoja 
Merten Surenpega, siis hilisemad on pühen-
datud kauplemisele: Gertrud müüs Scheelile 
soola, võid, rauda, reinveini jm., nimetades 
vaimulikku armsaks isandaks, isaks ja heaks 
sõbraks. Kaubasaadetistele lisas Gertrud 
ka väikseid kingitusi, näiteks parimaid Tal-

linna õunu, korvitäie rosinaid või kuivatatud 
lesti, mis pidid tema suhteid Scheeliga veelgi 
soojendama. Gertrudi kirjadel võib näha 
sama pitserit mis Hansul – ankrut meenu-
tavat majamärki.35 Järelikult võttis ta pärast 
mehe surma tolle pitsati üle, mitte ei lasknud 
endale valmistada oma pitsatit, kus tal olnuks 
võimalus end identifitseerida ka näiteks oma
isa embleemiga.

Gertrudi jaoks võis kauplemine olla ka 
lausa hädavajadus, sest Hansust olid järele 
jäänud võlad ning lisaks iseendale tuli tal 

34 FMU, nr. 5516, 5525, 5547, 5549, 5555, 5558, 5565. Kirjad on allkirjastatud kui Gerdrut Surpessche 
või Surenpesche; Gerdrud, salige Hans Surpe nalatene wedewe; Gerdrut, selige Hans Surpes na laten 
husfrouwe.

35 Soome Rahvusraamatukogu, Paul Scheeli kogu, A.I.47, Hans Surenpe kiri Scheelile, 24.11.1509; Gertrudi 
kirjad Scheelile, 14.11.1511 ja 04.12.1511.

Gertrudi kiri Turu 
toompraostile Paul 
Scheelile 4. dets. 1511. 
Paul Scheeli kogu, A.I. 47, 
Kansalliskirjasto, Helsinki. 
Foto: P. Tuovinen 

Hans Surenpe 
majamärgiga pitser, 
mida pärast mehe surma 
kasutas Gertrud.  
Eelmise kirja tagakülg.  
Foto: P. Tuovinen 
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hoolt kanda ka oma väikeste laste eest: nende 
olemasolu tuletab ta ka Scheelile oma kirjades 
meelde.36 Lisaks lasus tal kohustusi kasupoja 
ees (kasutütar oli juba abielus): ühes oma kir-
jas Scheelile lubab Gertrud, et kui Mertenist 
saab hea preester, aitab ta teda tema esimese 
missa puhul riietuse ja ürtidega.37 Gertrudi 
iseseisvale kaupmehekarjäärile pani tõenäo-
liselt punkti tema teine abielu, sest siis võt-
tis äri üle tema mees, raehärra Victor van 
der Lippe. Victori kirju selleks ajaks juba 
toompraosti ametisse tõusnud Scheelile on 
säilinud neli: need hõlmavad ajavahemikku 
2. september 1515 kuni 26. veebruar 1516 
(samal aastal Scheel suri).38 Ehkki kaubasaa-
detisi läkitas ja kontrollis Victor, ei unusta ta 
oma kirjades Scheelile edasi andmast tervi-
tusi oma naiselt.39 Võib arvata, et Gertrud 
oli toompraosti jaoks olnud usaldusväärne 
kaubapartner, kes oli oma kadunud mehe 
äri edukalt edasi ajanud ja kelle mainimine 
tõstis omakorda Victori krediiti ja võimaldas 
tal oma klientuuri Turus laiendada.

Victor van der Lippe – Gertrudi teine 
mees

Victoril oli au sündida suguvõssa, kust oli 
võrsunud mitu Tallinna raehärrat ja seda 
juba alates 14. sajandi keskpaigast.40 Rae-
härra ametit pidas ka tema isa, Euert van der 
Lippe, kes suri 1481. aastal või 1482. aasta 
alguskuudel.41 Euertil oli vähemalt viis last: 

kolm poega ja kaks tütart. Poegadest vanim 
oli tõenäoliselt Hinrick, kes esineb doku-
mentides 1488. aastal iseseisvana, s. t. täisea-
lisena ja võtab üle oma isa pärandi.42 Selleks 
ajaks olid juba abielus ka tema mõlemad 
õed: Anneke kaupmees Jasper Bockholtiga, 
teine õde kaupmees Hinrick Palmedachiga.43 
Euerti nooremad pojad, Victor ja Euert, kuu-
lutati üheskoos täisealiseks 1495. aastal,44 
seega pidid nad olema sündinud võrdlemisi 
väikese vahega või olema koguni kaksikud. 
Mustpeade vennaskonda oli Victor astunud 
juba 1492. aasta vastlajootudel, mustpeade 
nimekirjades figureerib ta 1514. aasta vast-
lateni.45

Victori sotsiaalne karjäär kujunes kol-
mest vennast kõige edukamaks, sest temast 
sai isa eeskujul (või lausa „perekondlikku 
traditsiooni” järgides) raehärra. Tõenäo-
liselt valiti ta raadi 1514. aasta sügisel, sest 
selle aasta jõuludel astus ta Suurgildi, kandes 
juba tiitlit her.46 Seega kuulub Victor van der 
Lippe Johan van Gresti kõrval nende väheste 
kaupmeeste hulka, kes valiti raadi enne, 
kui neist sai linna eliitgildi liige.47 Erinevalt 
Johanist polnud Victor aga enam väga noor, 
vaid umbes 40-aastane. Samal, 1514. aastal 
sõlmiti ka tema abielu Hans Surenpe lese 
Gertrudiga, samuti läks tema valdusse ees-
pool jutuks olnud Pika tänava elumaja (Pikk 
69/Tolli 1), mis oli Gertrudi kaasavaraks.48 
Linna ühe pikaajalisema ja mõjukama rae-
härra tütre naimine, kes lisaks oli tõestanud 

36 FMU, nr. 5525, 5547 (myt mynen klenen kynderken, mynen armen klenen kynderken). Hansul oli Gertrudiga 
neli last: poeg Hans, kes ilmselt suri lapsena, ja kolm tütart. P. Johansen, H. von zur Mühlen. Deutsch und 
Undeutsch, lk. 422; I. Leskelä. Suurpää (1300–1500-luku), suvu.

37 FMU, nr. 5549.
38 FMU, nr. 5832, 5835, 5849, 5874.
39 FMU, nr. 5832: vnde myn husffrouwe but juwer werdigeit eren grot, nr. 5849: vnde myn husfrouwe dot juwer 

werdicheit ock ser grotter vnde eren denst, nr. 5874: vnde myn husffrouwe dot juwer werdicheit ock ser grotten.
40 F. G. v. Bunge. Die Revaler Rathslinie, lk. 112.
41 TLA, f. 191, n. 2, s. 1, fol. 42r; f. 31, n. 1, s. 216, fol. 45r.
42 TLA, s. Aa 7, fol. 50r.
43 TLA, s. Aa 7, fol. 50r, 63r; s. Aa 35b, fol. 43r. Johansen pidas Hinrick Palmedachi ekslikult Gertrudi isaks, 

kuigi tegelikult oli ta Victori õemees: P. Johansen, H. Von zur Mühlen. Deutsch und Undeutsch, lk. 422.
44 TLA, s. Aa 7, fol. 63r.
45 TLA, f. 87, n. 1, s. 20, pag. 320; s. 21a, pag. 79.
46 TLA, f. 191, n. 2, s. 1, fol. 58r; s. 15, pag. 55.
47 Vt. A. Mänd. Suurgildi ajalugu kuni Liivi sõjani, lk. 41.
48 TLA, s. Aa 35b, fol. 11r (1514); s. Aa 7, fol. 125r (1515).
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end viljaka naise ja nutika kaupmehena, võis 
Victori karjäärile üksnes hoogu anda.

Victori ametiaeg raes kujunes pikaks ja 
edukaks: ta tegutses sageli linna saadikuna 
ning pidas 1524.–1527. aastal kohtufoogti 
ametit.49 Raehärraks jäi Victor elu lõpuni, 
viimast korda esineb ta dokumentides teada-
olevalt 1534. aasta 24. jaanuaril.50 Seega elas 
Victor oma 1531. aastal surnud naisest mõni 
aasta kauem.

On teadmata, mitu last sündis Victori ja 
Gertrudi abielust. Arvatavasti olid nende 
pojad Jurgen ja Tonnies van der Lippe, 
keda 1551. aastal on nimetatud vendadeks.51 
Gertrudi hauakivil on nimetatud nooremat 
tütart, mistõttu võib arvata, et eksisteeris ka 
vanem.

Mõistatuslik teine vapp

On aeg naasta Gertrudi hauakivi juurde. 
Sellel võib näha kahte vappi, mis on kinnita-
tud saledast puutüvest välja kasvavate okste 
külge. Paremal poolel asuval vapikilbil võib 
ära tunda Lippede roosi – sama kujundit võib 
kohata näiteks raehärra Euert van der Lippe 

pitseril52 ja Euerti nime juures Niguliste muu-
seumis paikneva Madalmaade päritolu Kan-
natusaltari vasakul välistiival. See vapp, nagu 
ka hauakivi tekst, identifitseerib Gertrudit kui
Victor van der Lippe abikaasat.

Teine vapp, millel kujutatakse ristik-
heinalehte, on hoopis intrigeerivam. Oleks 
ootuspärane, et see kuuluks Grestidele, s. t. 
osutaks Gertrudi sünninimele. Nii see siiski 
pole. Johan van Gresti säilinud pitseril võib 
näha hoopis keti otsa kinnitatud Z-tähte 
meenutavat kujundit, mis heraldikas kannab 
hundikonksu (sks. Wolfsangel) või topelthaagi 
(Doppelhaken) nimetust.53 Seevastu Kanna-
tusaltari paremal välistiival on Johan van 
Gresti nime juurde maalitud diagonaalselt 
poolitatud vapp: ühel väljal asub valgel taus-
tal must hundikonks, mis on kinnitatud kolla-
kaspruuni keti külge, teisel väljal aga punane 
ristikheinaleht mustal taustal.54

Kannatusaltari välistiibade ülemaalingute 
dateerimise, eriti aga nende tellijate küsimus 
on kunstiajaloolasi painanud juba rohkem 
kui pool sajandit. Ülemaalinguid on seotud 
Michel Sittowi nimega ja paigutatud tema vii-
masesse Tallinna-perioodi ehk aastaisse 1518–

49 E. v. Nottbeck. Die alte Criminalchronik Revals. Reval, 1884, lk. 74; T. Derrik. Das Bruderbuch, lk. 173;  
W. Ebel. Das Revaler Ratsurteilsbuch (Register van affsproken) 1515–1554. Göttingen, 1952, lk. 19, nr. 138; 
TLA, s. Bt 1, fol. 92r, 99r, 100r, 101r, 104r, 109r.

50 W. Ebel. Das Revaler Ratsurteilsbuch, lk. 54, nr. 397.
51 TLA, s. Aa 35b, fol. 192v.
52 E. v. Nottbeck. Siegel aus dem Revaler Rathsarchiv, tahvel 6, nr. 87. Vt. ka TLA, f. 230, n. 1-IIIb, s. 19.
53 E. v. Nottbeck. Siegel aus dem Revaler Rathsarchiv, tahvel 3, nr. 48. Vt. ka TLA, f. 230, n. 1-IIIb, s. 44.
54 Selline jaotus ja värvikasutus ei järgi küll heraldika reegleid, ent erinevalt aadlivappidest ei olnud kaupmeeste 

vappide kujundus reglementeeritud.
55 M. Lumiste. Antoniuse altari algsest maalikihist ja ülemaalingutest. – Kunst 1964, nr. 2, lk. 35; M. Weniger. 

Sittow, Morros, Juan de Flandes: Drei Maler aus dem Norden am Hof Isabellas von Kastilien. Kiel, 2011, 
lk. 99–101.

Euert van der Lippe ja Johan van 
Gresti pitserid. Repro
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1525.55 Sittowi autorsuse probleemi siinkohal 
kõrvale jättes torkab aga silma, et Euert van 
der Lippe oli ülemaalingute teostamise ajaks 
juba pea kolmkümmend aastat surnud. Oma 
hiljutises artiklis pakun välja kaks võimalust. 
Esiteks, ülemaalitud altariretaabli tellijateks 
võisid olla Johan van Grest ja tema väimees 
Victor van der Lippe. Kui nii, siis pidi see 
sündima aastail 1514–1516, kui Victor oli 
juba Gresti väimees ja raehärra ning Grest 
ise veel elus. Teine võimalus, et altariretaabli 
tellisid Victor ja Gertrud oma isade mälestu-
seks, seega millalgi pärast 1516. aastat.56 See 
versioon on isegi tõenäolisem, eriti just Gresti 
nime juures leiduvasse vappi peidetud vihje 
tõttu. Kui ainult pool vapist on Gresti oma, 
peab teine pool – ristikheinaleht – osutama 
Gertrudi emaliinile ehk Ostenitele. Kuna 
seni pole õnnestunud leida ühtegi Reinold 
tor Osteni vapi või pitseri kujutist, jääb see 
esialgu küll oletuseks, ent ühtegi teist rahul-
davat seletust ei oska ka välja pakkuda.

Kui ristikheinaleht on Ostenite embleem, 
tekib muidugi küsimus, miks on Gertrudi 
hauakivil tema mehe vapi kõrval tema ema 
ja mitte isa vapp. Mõistagi ei anna arhiivialli-
kad meile aimu, milline oli inimeste iseloom 

või millised suhted valitsesid perekonnas isa 
ja tütre vahel. Nagu eespoolt võis lugeda, üle-
tasid Johan van Gresti ühiskondlikud ja ame-
tialased saavutused Ostenite omi tunduvalt. 
Siiski on Gertrud eelistanud, et tema viimset 
puhkepaika kaunistaks tema ema vapp.

Hauaplaadi algne asukoht

Nagu artikli alguses mainitud, on Gertrudi 
hauaplaadi asukoht Risti kirikus sekundaarne. 
Samuti on iseenesest mõistetav, et Tallinna 
raehärra naist ei maetud kaugesse maakiri-
kusse. Ent milline pühakoda võiks Gertrudi 
viimse puhkepaigana kõne alla tulla? Kui ta 
oleks surnud aastaid varem, enne reformat-
siooni, oleks ta tõenäoliselt maetud Lippede 
perekonnakabelisse dominiiklaste kloostri 
ristikäigus.57 Pärast reformatsiooni kabelit 
mõistagi enam ei kasutatud, konvent oli lik-
videeritud ja endine kloostrikompleks langes 
1531. aastal tulekahju ohvriks. Mäletatavasti 
olid nii Grestid kui ka Ostenid seotud Ole-
viste kirikuga. Nagu ilmneb reformatsiooni-
aegsetest dokumentidest, oli seda ka Victor 
van der Lippe.58 Seetõttu on vägagi tõenäo-
line, et Gertrud ja tema tütar sängitati just 
Olevistesse. Hauakoha täpsemat asukohta 
kirikus pole võimalik kindlaks teha, sest eri-
nevalt Nigulistest pole Olevistest säilinud 
uusaegseid hauaplaatide loetelusid ega kir-
jeldusi.

Gertrudi hauaplaadi vasakul küljel võib 
näha kolme augukohta, mida on hiljem lapi-
tud ja mis asuvad üksteisest võrdsel kaugusel, 
vahedega 71 cm. See osutab, et seal paiknes 
kunagi näiteks võre. Pole välistatud, et Victor 
või tema järeltulijad lasid perekonna haua-
koha kirikus kuidagi eraldada ja et see asus 
kiriku lõunalöövis. Tõestada pole seda aga 
võimalik.

Euert van der Lippe ja Johan van Gresti nimede juures 
asuvad vapid. Kannatusaltari välistiibadel. Niguliste 
muuseum. Foto: S. Stepaško

56 A. Mänd, A. Nurkse. Family ties and the commissioning of art: On the donors and overpaintings of the 
Netherlandish Passion altarpiece. – Kunstiteaduslikke Uurimusi 2013, nr. 3–4 (ilmumas).

57 Vt. A. Mänd, A. Randla. Sacred space and corporate identity: the Black Heads’ chapels in the mendicant 
churches of Tallinn and Riga. – Baltic Journal of Art History, Autumn 2012, lk. 69–70; A. Mänd, A. Nurkse. 
Family ties and the commissioning of art (ilmumas).

58 U. 1525 koostatud kõrvalaltarite tulude nimekirja järgi oli härra Victor maksnud aastas 12 marka renti Oleviste 
Püha Risti altarile. TLA, s. Aa 15a, fol. 3v, vt. ka fol. 27r.
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Praeguse uurimisseisu juures jääb vas-
tamata ka küsimus, millal ja mis asjaoludel 
Gertrudi hauaplaat Risti kirikusse sattus. 
Võib-olla sündis see mõne Olevistet taba-
nud katastroofi (nt. 1625. aasta tulekahju)
järel, mil otsustati panna uus põrand ja osa 
vanu hauaplaate, millel enam omanikke või 
pärijaid polnud, müüdi „ehitusmaterjalina“ 
mujale? Selle probleemi uurimisel tuleks 
püüda välja selgitada ka võimalikke isikute-
vahelisi sidemeid Oleviste ja Risti vahel.

Kunstivarade liikumist Oleviste kirikust 
Ristile on oletatud varemgi: Krista Andresoni 
arvates pärinevad just Olevistest üleelusuu-
rused Neitsi Maarja ja evangelist Johannese 
puuskulptuurid, mis paiknesid Risti kirikus 
1958. aastani ja mis on praegu eksponeeritud 
Niguliste muuseumis.59 Paraku pole ka nende 
puhul teada, millal ja mis asjaoludel nad on 
Risti kirikusse jõudnud.

Lisaks kahele hauaplaadile paikneb Risti 
kooriruumi põrandas ka kolm paekivist alta-
rilauda ehk mensat. Kõige suurem ja uhkem 
neist, mis jääb koori põhjaseina poole, on 
kaunistatud koguni viie pühitsusristiga, mis 
võib (ehkki ei pruugi) tähendada seda, et 
see on paiknenud peaaltaril. Ühe versiooni 
kohaselt võib tegu olla Risti kiriku keskaegse 
peaaltari ja kahe kõrvalaltari mensadega,60 
ent eelneva valguses pole sugugi välistatud, 
et need mensad ja hauaplaadid on toodud 
Ristile mujalt ja kasutatud ära põranda-
plaatidena. Muide, ka Gertrudi hauakivi on 
valmistatud paeplaadist, mis algselt täitis 
hoopiski mensa otstarvet: kui vaadata hoo-
likamalt plaadi paremale pikiküljele (ehk 
edela- ja loodenurka) jäävaid sõõri sees asu-
vaid riste, võib neil näha väikseid sissekraa-
bitud pühitsusriste, mille harud on lõppenud 
kolmnurkadega. Kuna Gertrud suri 1531, 
mil reformatsioonist ja kõrvalaltarite eemal-
damisest ei olnud just palju aega möödas, oli 
Tallinna kiviraidurite käsutuses tõenäoliselt 
suurem hulk korralikke paeplaate, mis olid 

59 K. Andreson. Kolgata-skulptuurid Harju-Risti kirikust. Vanusest, valmistamispiirkondadest ning algsest 
asukohast. – Kunstiteaduslikke Uurimusi 2009, nr. 1–2, lk. 61–62, 64.

60 Risti kirikust on leitud kahe kõrvalaltari jäänused. V. Kadakas jt. Archaeological studies in Risti church,  
lk. 177 (fig. 3), 182–183.

oma algse liturgilise funktsiooni minetanud ja 
mida sai võtta „taaskasutusse”, tahudes neist 
hauakive, etikukive või muud vajalikku.

Lõpetuseks

Ühest hauaplaadist hargnema hakanud lugu 
võimaldas heita pilku Tallinna raehärra tüt-
rena sündinud, 15. sajandi lõpu- ja 16. sajandi 
alguskümnendeil elanud Gertrud van Gresti 
elule. Tema kaks abielu ja nende vahele jääv 
iseseisev kaupmehekarjäär, millest annavad 
tunnistust tema ärikirjad, võimaldasid tema 
kohta teada saada tunduvalt rohkem kui 
enamike hiliskeskaegsete ja varauusaegsete 
Tallinna kaupmeheprouade kohta ning avar-
dada teadmisi tolleaegsete naiste ühiskond-
like ja ametialaste võimaluste kohta. Gertrud 
ja tema teine abikaasa Victor van der Lippe 
tegutsesid ka kunstimetseenidena, tellides 
oma isade mälestuseks tänaseni säilinud 
altariretaabli ning lastes sellele jäädvustada 
nende nimed ja vapid. Mõnevõrra varjatud 
kujul on teosel põlistatud ka Gertrudi ema-
poolne suguvõsa. Peresuhete keerukusele 
ja Gertrudi eelistustele viitab ka asjaolu, et 
tema hauakivil, mis tõenäoliselt paiknes alg-
selt Oleviste kirikus, leiame Lippede vapi 
kõrvalt tema ema ja mitte isa vapi.
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